
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                      Dobro jutro, dragi moji! 

 

                                                                       Zvonilo je...... pouk se začenja.   

                                                                       Včeraj ste bili zelo ustvarjalni pri ND,      

                                                                        naredili ste odlične izdelke, bravo! 

 

                                                                        Danes, tri dni dni pred počitnicami pa    

                                                                        nas čaka naslednje: 

 

NIT: ŽIVA BITJA IN IZOLACIJA – ponavljanje  

SLJ: KAJ POIMENUJEMO S SAMOSTALNIKI?    

MAT: VEČ KOT CELOTA IN DOPOLNJEVANJE DO CELOTE 

LUM: eSLIKANJE – MOZAIK  

 



NIT: ŽIVA BITJA IN IZOLACIJA – ponavljanje 

Do sedaj si spoznal že kar nekaj o tem, kako se živali prilagajajo na  
zunanjo temperaturo.  Danes pe še malo več o tem... 
 

 Preberi spodnje besedilo. 

 Odgovori na vprašanja (obkroži pravilen odgovor), povezana z zgornjim besedilom in 
besedilom v U.  

 

 Vprašanja in pravilne odgovore prepiši v Z.  Če imaš možnost, lahko vprašanja in 
odgovore natisneš in prilepiš v Z. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Da ponoviš vse, kar moraš vedeti o tej temi, si v zvezek prepiši spodnji miselni vzorec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SVOJ ZAPIS V Z SLIKAJ IN MI GA POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVA BITJA IN 

IZOLACIJA 

PRILAGODITVE 

NA LETNI ČAS 

PRILAGODITVE 

NA PODNEBJE 

NA VROČINO IN SUŠO 

- manj dlake, 

- manjša potreba tekočine, 

- veliki uhlji, 

- shranjevanje tekočine 

(kaktusi) in maščobe 

(kamele) v telesu. 

 

NA MRAZ, SNEG IN LED 
 

- gosta dlaka, 

- bela zaščitna barva 

kožuha, 

- veliko podkožnega 

maščevja, 

- debeli podplati, 

- poraščen obraz, 

- majhni uhlji in kratek 

gobec. 

 

 

NA ZIMO 

- jeseni nabirajo in 

shranjujejo hrano za 

ozimnico, 

- dlaka se jim pred 

zimo zgosti, odebeli, 

podaljša, 

- nabira se podkožno 

maščevje, 

- nekatere ptice 

odletijo v toplejše 

kraje, 

- pripravijo brlog ali 

podzemno bivališče in 

zimo prespijo, 

predremljejo. 

 

 

 

Živali v naših krajih se 

prilagodijo in pripravijo le na 

zimo. V ostalih letnih časih je 

hrane dovolj in vreme 

primerno. 



SLJ:  KAJ POIMENUJEMO S SAMOSTALNIKI? 

Včeraj smo začeli spoznavati besede v slovenskem jeziku, ki jim pravimo samostalniki.  

Danes jih bomo spoznali malo podrobneje.  

 Odpri SDZ na strani 51, preberi in reši 6. nalogo. 
 

Pred nadaljevanjem si ponovno preberi poved iz 5. naloge, da se spomniš, kaj vse 

poimenujemo s samostalniki. 

 Zdaj nadaljuj s 7. in 8. nalogo na isti strani. Besede izpisuj v osnovni obliki – tako, da 
odgovoriš na vprašanje kaj je to ali kdo je to. 
 

 Reši še 9., 10., 11., 12. nalogo na strani 53 
 

 Čaka te še 13. naloga. Najprej  si preberi zapis na tabli ter Zalino in Nežino razlago. Nato 
prepiši dane samostalnike na ustrezno črto. 

 

 Za konec še rubriki Razmisli in odgovori ter Dopolni in pomni.  
      Dopolni miselni vzorec.  Najprej preberi vse povedi, nato vpiši manjkajoče besede. 

  

IZZIV ZA SUPER JEZIKOSLOVCE:  Poišči samostalnike v povedih in jih izpiši/označi. 

 

 

LUM: eSLIKANJE - MOZAIK 

Ko si pri DRU potoval »med Rimljani«, si naletel tudi na njihovo značilno umetnost – 

mozaik.  

 Danes se boš z mozaikom ukvarjal sam. Na spodnji spletni povezavi naredi vsaj 3 različne 

mozaike. Veliko zabave ti želim. 

https://interaktivne-vaje.si/didakticne_igre/didakticne_igre_mozaik.html 
 

IZZIV ZA EKSTRA USTVARJALNE: Ko greš na sprehod, naberi različne naravne materiale. 

Mozaik lahko samo postaviš zunaj ali pa material lahko lepiš na list ali kakšno drugo 

površino.  

 

Kleščar s kleščami lovi vaška dekleta. S kleščami neprestano tolče, da straši otroke in dekleta. 

Včasih sta v skupini lahko tudi dva. Pomemben lik je tudi pepeljuhar, oblečen v strgana oblačila, ki 

po dvoriščih potresa pepel in s tem zagotavlja zdravje in dobro letino.  

SVOJE DELO V SDZ SLIKAJ IN MI POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si 

EN SVOJ MOZAIK SLIKAJ IN MI GA POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si 

https://interaktivne-vaje.si/didakticne_igre/didakticne_igre_mozaik.html


MAT: VEČ KOT CELOTA IN DOPOLNJEVANJE DO CELOTE 

 

Najprej malo ponovimo, nato pa gremo z ulomki naprej, velja? 

 Za ogrevanje reši 15. in 16. nalogo v DZ na str. 76. 
 

Računal si dele od celote. Kako pa bi z ulomkom napisal tole? Bi znal? 

1 jabolko je celota, torej 1.  Pol jabolka pa je  ena polovica.   Risbo bi lahko zapisali 1 ½. 

Z ulomki lahko zapišemo tudi več kot celoto. 
 

 Poglej si razlago v DZ  str. 77 in dopolni – vijolično ozadje – Koliko lubenice je narisane? 

 Nato reši 18. nalogo na isti strani. 
 

Kako pa dopolnimo do celote? 
 

 Poglej si predstavljen problem v U str. 78 in dopolni – vijoličen okvir 

 Nato reši nalogi 22 in 23 na strani 79. 
 

 Vzemi Z, vanj napiši vaja in rešuj naslednje naloge: str. 76/17, str. 77/19 in str. 79/25. 
 

Pravilnost rezultatov lahko preveriš sam ali s starši s pomočjo rešitev. 

 

 

 

 

Če se ti pri reševanju kjerkoli zatakne, 
veš kje in kako me najdeš. 

 

Ne oklevaj, pošlji sporočilo! 

 

 

 

učiteljica Martina 

 

SVOJE DELO V SDZ  IZ Z SLIKAJ IN MI POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si 

IZZIV ZA NENASITNE MATEMATIKE: Lahko rešiš še naslednje naloge iz DZ: 20, 21, 26, 27. 

 


