
Petek, 8. 5. 2020:  
 
MAT: ODŠTEVAMO DE – D =DE 

Ponovimo : 

 

75     -      40     =   35 
zmanjševanec                  odštevanec                  razlika 

Če želiš, si to lahko zapišeš tudi v matematični zvezek, da ne 

pozabiš! 

 
Sedaj pa odpri DZ na strani 10 in reši celo stran. Pri besedilnih 
nalogah ne pozabi, da si pomembne podatke podčrtamo,obkrožimo. 
Podčrtamo tudi vprašanje, saj moramo na koncu napisati odgovor. 
 
 
ŠPO: Gibanje na enakomeren ritem 

Danes nas čaka aerobika – vadba ob glasbi. 

Na spletu je veliko posnetkov te vadbe, ker pa je vadba naporna za 

začetnike, lahko za začetek poskusite telovadite ob tem video 

posnetku in ponavljate za voditeljem. Pomembno je, da začutite 

ritem in delate v skladu z njim, ne prepočasi in ne prehitro.  

https://www.youtube.com/watch?v=H0c-4nZjIWQ  



Poskušajte zdržati čim dlje. Pri sebi imejte vodo, saj se bo morda 

zgodilo, da se boste začeli zelo potiti in boste potrebovali požirek 

vode. Če boste potrebovali počitek, počivajte medtem, ko korakajo. 

 

SLJ: Pravljica Šivilja in škarjice B 108,109 

 
Ponovimo: 
Kako se po navadi začnejo pravljice?(nekoč, pred davnimi časi, za devetimi 
gorami….) 
Kateri so čudežni predmeti? (svetilka, prstan, kronica ..) 
Tudi v današnji pravljici je deklica Bogdanka imela čudežni predmet.  
Dobro poslušaj radijsko igro:    Dragotin Kette: Šivilja in škarjice 
Posnetek  poslušaj na spodnji povezavi: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dN7SRYIuLG0 
 
Razmisli in ustno odgovori na vprašanja: 

- Katere književne osebe smo srečali v pravljici in radijski igri? 

- Kateri sta glavni književni osebi? 

- Kakšna je Bogdanka? 

- Kakšna je grajska gospa? 

- Kako se v pravljičnem dogajanju kaže, da je Bogdanka dobra književna 

oseba? 

- Kako se v pravljičnem dogajanju kaže, da je grajska gospa slaba književna 

oseba? 

- Kateri pravljični predmet si spoznal? Opiši ga. 

 

Preberi odlomek pravljice v berilu na strani 109. Beri glasno in razločno. 

Če imaš možnost, si lahko prebereš tudi  celo pravljico. (Nekateri ste mi jo že 

povedali za BZ.) 

 

Sedaj pa vzemi brezčrtni zvezek za SLJ in ilustriraj tisti del književnega 

dogajanja, ki ti je bil najbolj všeč.  

(Pošlji mi svojo ilustracijo.) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dN7SRYIuLG0


GUM: Pesem: Igra 
 

1. Zapoj himno Lili in Bine, da se razvedriš. Med petjem bodi gibalno aktiven. 
Pomagaj si s povezavo:https://www.lilibi.si/ 
 
2. Danes se boš naučil novo pesmico. Naslov je Igra. Najdeš jo na tej povezavi: 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 

 

3. Ko boš pesmico že znal, poskusi zraven še zaplesati v paru: 
 

 se prekucnem: 2 x poskok na mestu 

 skotalim: z rokami vrtimo mlinček 

 se po klancu zavalim: počasi se zavrtimo okoli svoje osi 

 in za mano sestra, brat: obrnemo se v pare ali če si sam  

 enkrat: 1 krat plosk desna dlan ob desno 

 dvakrat:1 krat plosk leva dlan ob levo 

 mnogokrat: 3 krat plosk obe dlani 
 

 

 

 

https://www.lilibi.si/
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2

