
PONEDELJEK, 11.5.2020 

SLJ - 2 URI 

1. URA: 
 

• Uganke 

Reši nekaj ugank:  

Od jutra do noči, hiti, hiti, hiti, spušča s cveta se na cvet in nabira sladki med. (čebela) 

Dolga ušeska in urne noge, kratek repek in plaho srce. Kako mu je ime? (zajec) 

Leteti kot muha znam, sedem črnih pik na rdečem plaščku imam. (pikapolonica )     

Z veje na vejo drvi in zraven veselo kriči, če le kakšno banano dobi. (opica)   

Miškin strah je in trepet in pod noč gre na potep. Če pa miške ne ulovi, mleka toplega 

dobi.(muca) 

Črno-belo progasta, v Afriki sem jaz doma, v mestih na asfaltna tla po cestah sem narisana. 

(zebra)   

Našo hišo straži, muco maco draži, ko pridem domov, pozdravi hov, hov! (pes) 

Živali so zelo priljubljeni junaki pravljic. Razmisli in naštej, katere pravljice o živalih že poznaš.  

Danes bomo spoznali knjigo z naslovom Pet kužkov išče pravega.  

 

 Polonca Kovač – Pet kužkov išče pravega, berilo str. 72 – 75 
Preberi besedilo in odgovori na vprašanja: 

- Kje je ležala jazbečarska mamica? 

- Koliko majhnih jazbečarjev je skotila? 

- Kako jim je bilo ime? 

- Kakšni so se ji zdeli njeni mladički? 

- Ali so si bili mladički med seboj zelo podobni? 

- S katerim mladičkom je imela mamica jazbečarka največ dela? 

- Kaj pa je pasjo mamico najbolj skrbelo? 

- Katerega kužka bi si za sebe izbrali vi? 

- Bi znal/a opisati majhne jazbečarje – BOBIJA, BISERA, BOLFIJA in BUKSA? 

V zvezek napiši naslov PET KUŽKOV IŠČE PRAVEGA in nariši kužka, ki ti je najbolj 

všeč in o njem pripoveduj.  

 



2. URA: 
Iz papirja izdelaj 5 kužkov in mamico. Za pomoč si oglej spodnji posnetek in NE 

POZABI poslati fotografije.  Seveda lahko kužke narediš tudi po svoje.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5XjgB4JCr3k 

- Obnovi zgodbo z izdelanimi kužki. 

- Kužki so bili po značaju različni. RADOVEDEN, ODLIČEN (VAŽEN), TRMAST, 

UBOGLJIV in zadnji ZAUPLJIV. 

Največja skrb vsake pasje mamice je, kakšne gospodarje bodo dobili njeni otroci. 

Izberi si, h kakšnemu gospodarju bo prišel tvoj kužek. Pripoveduj o tem, kako se 

kužku godi pri novem gospodarju. 

SPO – 2 URI 

1.URA: 

• Premikam igrače  

 

- SDZ 2, str. 34, 35 
 

Oglej si sliko in poišči otroke, ki se igrajo z igračami. Povej, kdo kaj nosi, vleče, 

potiska, dviguje.  

- Premikamo igrače 
 

Predse položi različne igrače, ki jih imaš doma. Vprašaj se: Ali se igrače 
premikajo? 

Povej, kako bi igrače premaknil. Izvedi poskus z vsako igračo. Povej, na kakšen 

način si igračo premaknili, npr. žogo si potisnil z roko in nogo, pihal vanjo ... 

Igračam dodaj pripomočke: vrvico, palico, klanec, magnet ... 

Vprašaj se: Ali lahko z vrvico igračo potiskamo? Kaj delamo z vrvico? S čim 

lahko igračo potiskamo? Izvedi poskus z igračami in pripomočki in povej, s čim 

in kako si premaknil igrače. 

Kako bi premikal igračo na vzmet ali na daljinsko upravljanje? Če imaš katero 
doma, izvedi poskus.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5XjgB4JCr3k


Razvrsti igrače glede na to, kako se premikajo in ugotovi, kako lahko igrači 
spremenimo smer gibanja, kako jo ustavimo, upočasnimo oz. pospešimo 
njeno gibanje. 
 

- V zvezek zapiši naslov PREMIKAM IGRAČE 
Nariši spodaj prikazane slike in poveži igrači, ki ju premikaš na enak način:  

      
 

      

        

 

       

       



2. URA:  

• Sestavljanje in preizkušanje igrač 
 
Doma boš pripravil 3 različne postaje:  

 
1. postaja: Gradimo s krompirjem in zobotrebci 

Iz koščkov krompirja in zobotrebcev sestavi hišo ali stolp.    

Kako moraš graditi, da se zgradba ne bo podrla? 

2. postaja: Tovornjak na klancu 

Iz lesene klade in kartona napravi klanec. Na vrh klanca postavi tovornjak 

(avto …).  

Spusti ga po strmini in opazujej njegovo gibanje.  

Obteži ga s kamnom. Kaj se bo zgodilo? Napovej: Ali se bo tovornjak peljal 

dlje?  

Ali se bo peljal  hitreje? Preizkusi svojo napoved, jo potrdi ali ovrži. 

3. postaja: Most iz lesenih gradnikov 

Iz lesenih gradnikov (Tobogan domišljije, Jenga ali lego kocke) sestavi most.  

Kako ga moraš graditi, da se ne bo podrl? Trdnost preizkušaj tako, da na 

most položiš  

težji kovinski predmet.  

- Po končanem delu se pogovori o izvedenih dejavnostih in predstavijo svoje 
ugotovitve staršem. 

 

ZELO SE VESELIM KAKŠNE TVOJE FOTOGRAFIJE! 

 

 

 

 



ŠPORT 

PRIPRAVA NA TESTIRANJE ZA ŠPORTNO VZGOJNI KARTON (doma) 

https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI 

 

V šoli smo se že pogovarjali, da ste vsako leto testirani za športno-vzgojni karton. Pri 

testiranju se vaš rezultat beleži, zato lahko vsako leto spremljate svoj napredek.  

V prilogi – na povezavi (za otroke, za starše in otroke) poiščite vaje, ki so podobne 

tistim, ki se izvajajo pri meritvah za športno-vzgojni karton, in jih opravite med 

družinskimi sprehodi ali v notranjosti doma.  

 

PONEDELJEK 

Pri športno-vzgojnem kartonu se torej testirajo naslednje gibalne vaje, vi pa jih lahko 

izboljšate s predlaganimi nalogami ob vajah. 

Tek na 60m 
 

 

Naloge: 

-lovljenje na travniku 

-tek v hrib in po hribu navzdol 

-tekanje po gozdu 
 

Tek na 600m 
 

 

Naloge: 

-lovljenje na travniku 

-tek v hrib in po hribu navzdol 
 
-daljši sprehod z odseki teka 

 

Poligon nazaj 
 

  

 

Naloge: 

-gibanje po vseh štirih (dlani, stopala) v vse smeri 
(naprej, nazaj, levo, desno) 

-oponašanje gibanj živali, ki hodijo po vseh štirih 
(posnetki spodaj) 

-zajčji poskok (spodaj v zadnjem linku je posnetek) 
 

Za otroke: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn 

Za starše in otroke: https://www.youtube.com/playlist?list=PLznna3ayPz-

JfARSiMDjRR09Jh7rK9DjT 

https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLznna3ayPz-JfARSiMDjRR09Jh7rK9DjT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLznna3ayPz-JfARSiMDjRR09Jh7rK9DjT

