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SLJ 
 
 

 
Obravnava 
malih 
pisanih črk 
b in d 

 
1. Danes boš spoznal/a novi mali pisani črki b in d. 

 
Odpri DZ 3. del in si na strani 55 poglej, kako se zapišeta ti dve črki. 
 
Zapis črk si lahko ogledaš tudi na spodnji povezavi: 
 
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 
 

2. Delo v črtnem zvezku.  
 
- V zvezek zapiši tako, kot smo vajeni pri pouku. 
- 2 vrstici b-jev 
- 2 vrstici d-jev 

 
Utrjuj zapis spodnjih besed. Vsako besedo zapiši v novo vrsto 
ter jo še večkrat zapiši. 
 

 
Nato spodaj napiši še naslednje besede in povedi. 
 
oblak    drevo   biba   boben   duda   zdravnik    Edvard   Bobek 
 
Sabina   Robi 
 
Urban živi v Ribnici. 
 
Albin riše oblake. 
 
Bernard nabira rože za babico. 
 

 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


 
ŠPO 
 

 
Žoge – 
vodenje, 
met v cilj 

 
Primerno se obuj in obleči. 
Najprej se ogrej s počasnim tekom po dvorišču ali okoli hiše. 
Izvedi 8 gimnastičnih vaj, naredi po 6 ponovitev. 
 
Naredi si 3 postaje: 

- Vodenje žoge z roko med ovirami (za ovire lahko uporabiš 
polena, plstenke, …) 

- Vodenje žoge z nogo med ovirami. 
- Met žoge v cilj (kartonasta škatla, zabojček,…). 

 
     Vsako nalogo izvedeš vsaj 6 krat. Ne pozabi na pitje tekočine. 
     Po končani vadbi pospravi in si dobro umij roke. 

 
 

 
 
 
 
SPO 

 
 
Od zgoraj 
se daleč vidi 

 

 
1. Od slike pokrajine do zemljevida 

Da se ljudje lažje znajdemo v pokrajinah, jih predstavljamo v 
pomanjšanem merilu in na različne načine: s fotografijo, 
zemljevidom, globusom, risbo, modelom.  
 
Risbo pokrajine, narisane od zgoraj, imenujemo zemljevid. 
Posamezne sestavine pokrajine so prikazane z znaki, ki so 
pojasnjeni v legendi. 
 

2. Preprost zemljevid 
Izdelal/a boš preprost zemljevid za domišljijsko pokrajino, v kateri 
živi Sapramiška. 
 
Če imaš doma knjigo Svetlane Makarovič: Sapramiška, ti jo lahko 
preberejo starši, lahko pa pravljico poslušaš tudi na spodnji 
povezavi: 
 

             https://www.youtube.com/watch?v=0BtT3nbxoBY 
 
Delo z DZ, str. 37 – oglej si zemljevid.  
 
a) Vriši Sapramiškino pot (poti so lahko različne, pomemben je 

vrstni red dogajanja). 
b) Dopolni legendo.  

 
           Potek poti: Sapramiškin dom, veverica, žaba, detelj, dom. 
 

Razmisli: Zakaj je ob zemljevidu potrebna legenda? 
                Ali jo imajo tudi pravi zemljevidi?  
                Kaj je v njej predstavljeno? 
                Bi lahko na tem preprostem zemljevidu uporabili tudi       
drugačne znake?  

 
3. Skupaj s starši opazuj sliko, učbenik, str. 42/1. naloga. 

 
- Pokaži cerkev,  kaj je za/pred njo? 

 
- Koliko vozil vidiš na cesti? 

https://www.youtube.com/watch?v=0BtT3nbxoBY


 
- Kaj misliš, kaj delajo osebe na sliki?  

 
- Poglej kam so osebe na sliki obrnjene in povej, kaj vidijo 

pred sabo?  
 

- Kdo vidi večji del naselja?  
 

Delo z DZ, str. 38 – 2. naloga 
Reši nalogo. Katera od manjših slik nima svojega para? Kaj bi 
bilo na sliki, ki jo vidi dedek? 
 

4. Delo z učbenikom, str. 42 – 2. naloga 
 
Na podlagi posnetka od zgoraj (1. naloga) je narisan zemljevid 
Zelenega dola. Kakšna je razlika med pogledom od zgoraj in 
zemljevidom?  

- Zakaj na zemljevidu ni avtomobilov, ljudi? 
- Katere pokrajinske elemente vključuje zemljevid? (ceste, 

stavbe). 
- Kaj predstavlja legenda? Bi se tudi brez nje znašli na 

zemljevidu? 
 

5. Zemljevid nastane na podlagi letalskih in satelitskih 
posnetkov. 
 
Delo z učbenikom, stran 44. 
Višje nad pokrajino ko se dvignemo, večji del pokrajine lahko 
zajamemo v sliko. In višje ko smo, bolj so stvari na sliki majhne.  
Oglej si pogled iz letala na Ljubljano in okolico ter satelitski 
posnetek Slovenije. 
 
Razmisli: Kako dobimo te posnetke? Kaj pomeni letalski oz. 
satelitski posnetek? 

 

 
 

 

 


