8. teden: 11. 5. – 15. 5. 2020
SLOVENŠČINA
Učna vsebina: KAJ POIMENUJEMO S PRIDEVNIKI? – SDZ 2, str. 66 – 69
KATERE VRSTE PRIDEVNIKOV POZNAMO? – SDZ 2, str. 70
Cilj: Učenec spozna pojem pridevnik, spozna strategijo za prepoznavanje
pridevnikov, vlogo pridevnika v povedi ter vrste pridevnikov.
1. in 2. ura: Kaj poimenujemo s pridevniki?
Za ogrevanje ustno odgovori na nekaj vprašanj o samostalniku:
1. Kaj poimenujejo samostalniki? Naštej nekaj primerov.
2. Katerega spola so lahko samostalniki? Določi spol naslednjim samostalnikom:
pomlad, dedek, okno, zebra, uspeh, šestilo.
3. V katerem številu je lahko samostalnik? Določi število naslednjim
samostalnikom: klet, metulji, bolečina, radirki, veselje, petice, dekleti.
Danes boš spoznal nov pojem – PRIDEVNIK, ki je najboljši prijatelj samostalnika.
Za začetek preberi pogovore med prijatelji, SDZ, str. 66 – zgoraj, in odgovori na
spodnja vprašanja.
Besede, s katerimi so odgovorili Filip, Jaka in Zala, niso samostalniki. To si lahko
ugotovil tako, ker se po njih ne moremo vprašati Kaj/Kdo je to. To so vprašalnice za
samostalnike.
Besede, s katerimi si odgovoril, so PRIDEVNIKI! To so besede, ki jih
pridevamo k samostalnikom.
Pridevniki opisujejo samostalnike.

Moral si odgovoriti na vprašalnice:
Kakšne? Smešne (zgodbe). Ta vprašalnica izraža lastnost.
Katere? Pustolovske (knjige). Ta vprašalnica izraža vrsto.
Čigave? Andersenove (pravljice) Ta vprašalnica izraža svojino.
To so vprašalnice, ki nam pomagajo pri prepoznavanju pridevnikov v povedi.
Zapomni si jih!
V šolski zvezek prepiši spodnje besedilo:

Kaj poimenujemo s pridevniki?
Pridevniki so besede, ki opisujejo samostalnike, zato jih pridenemo
samostalnikom. Po njih se vprašamo z vprašalnicami kakšen, kateri in
čigav.
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Sedaj pa se loti nalog v SDZ, str. 67 in 68. Pri vsaki nalogi si natančno preberi
navodilo. Ne pozabi na ustrezne vprašalnice!
- Pri 5. nalogi moraš povedi z ustreznimi pridevniki napisati v zvezek. Zapis je
lahko tudi v obliki zgodbice, ki mi jo lahko pošlješ, da jo pregledam.
Pravilnost odgovorov lahko preveriš na www.Radovednih-pet.si.
V nadaljevanju preberi še vprašanja v rubriki Razmisli in odgovori. Dopolni, kar
manjka. Verjamem, da boš uspešen pri odgovorih in zapisu.

3. ura: Katere vrste pridevnikov poznamo?
V prejšnjih urah si spoznal, katere besede so pridevniki. Še veš, s katerimi
vprašalnicami si pomagamo pri iskanju pridevnikov?
Pri tej uri pa boš spoznal, da so te vprašalnice namenjene točno določeni vrsti
pridevnika.
Za začetek odpri SDZ, str. 70 in reši prvo nalogo.
Če si pravilno odgovoril, si dobil naslednje odgovore:
Kakšen? – lep, ljubezniv, zanimiv, majhen, čaroben
Kateri? – pustolovski, otroški, dežni, lovski, matematični
Čigav? – mamin, zdravnikov, babičin, Mihov, Tinin
Preberi besedilo:
Na babičinem in Boštjanovem vrtu raste pisana zelenjava. Tudi rdeče korenje je
na eni izmed visokih gredic. Lani je imela babica tudi rumeno korenje. Surovo je
trdo, kuhano pa mehko. Največkrat ga uporabljamo za zelenjavno, govejo,
kokošjo juho.

Zdaj pa v spodnji zapis vstavi (ustno) manjkajoče besede.
Pisana zelenjava raste na ________________ in ___________vrtu. Korenje je
lahko __________ ali _________________ barve. Kuhano je _____________,
surovo pa ________. Uporablja se za kokošjo, _______________ in
__________________ juho.

Vstavljal si P _ _ _ _ _ _ _ _ E.

Glede na to, katero vprašalnico uporabimo, ločimo tri vrste pridevnikov:

LASTNOSTNI (Kakšen?
Kakšna?
Kakšno?)
pisana
rdeče
rumeno
surovo
trdo
kuhano
mehko

SVOJILNI (Čigav?
Čigava?
Čigavo?)
babičin
Boštjanov

VRSTNI (Kateri?
Katera?
Katero?)
visoka
zelenjavna
goveja
kokošja

Spoznal si vrste pridevnikov. Zapomni si vprašalnice za posamezne vrste.

- V šolski zvezek napiši naslov: VRSTE PRIDEVNIKOV
- Prepiši besedilo v modrem okviru.
- Podčrtaj z modro barvo vse lastnostne pridevnike, z zeleno vse svojilne, z
oranžno pa vse vrstne pridevnike v besedilu.
- Prepiši še tabelo zgoraj.

DODATNO DELO:
Za utrjevanje znanja o pridevniku klikni na spodnjo povezavo.
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r_glagol_pridevnik.html

