
PRIPOROČILA IN GRADIVA ZA DELO V 4. RAZREDU (30. 3. – 3. 4. 

2020) 

Lepo pozdravljeni učenci in starši! 

Teden je spet naokrog. Učenci, preko vaših ilustracij sem na tekočem, 

kaj ste delali v tem času. Pozabavali ste se tudi z maketo. Bili ste zelo 

ustvarjalni. Pohvala vam učenci in starši. Pošiljam vam idejo Davida in 

Dejana, da maketo uporabite za igro.  

Za naslednji teden vam pošiljam nove naloge. Bodite uspešni. V pregled 

mi pošljite učni list pri NIT in po želji portret.  

Starši, če boste pošiljali v spletno učilnico, pošljite prosim (če lahko) v 

pdf obliki, da jaz lahko popravljam na list. Ja, veliko je sprememb, 

novosti, ampak vi se odlično znajdete. Za vsa morebitna vprašanja pa 

sem vam na voljo. 

Lepo se imejte in ostanite zdravi z veliko mero dobre volje. 

                                                                              Razredničarka Andreja 

 

SLJ 

Opis poklica 

 Kako beremo in povzemamo besedilo (DZ, str. 46-48)? 

-Oglej si besedilo Pilot in ustno odgovori na vprašanja pri nalogi 2. 

-Reši 3. nalogo. 

-Dvakrat ali trikrat preberi besedilo Pilot. 

-Dopolni miselni vzorec pri nalogi 8 (če ne gre, poglej v rešitve pri 

Radovednih pet). 

-Miselni vzorec spremeni v besedilo in ga pripoveduj nekomu doma. 

 Kako si pri branju pomagamo s preglednico (DZ, str. 50-52)? 

- Oglej si posnetek Opis poklica-razlaga (drži tipko ctrl in klikni na 

spodnjo povezavo): https://www.youtube.com/watch?v=U2hueCNM5E4 

-Preberi pri 2. nalogi Kaj dela vzgojiteljica. 

-Reši 3. nalogo. 

-Izpolni preglednico pri 4. nalogi z bistvenimi podatki (pomagaj si z 

rešitvami). 

-Podatke pretvori v besedilo in ga večkrat povej nekomu doma. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=U2hueCNM5E4


Bralna značka 

Velja za tiste, ki bralne značke še niste opravili: Če ste v tem času 

prebrali kakšno knjigo ali jo še boste (lahko knjigo, ki jo imate v domači 

knjižnici in je še niste prebrali), ilustrirajte prizor iz knjige in opišite 

dogajanje na kratko (do 10 povedi). Napišite naslov in avtorja ter mi 

pošljite. 

 

 

MAT 

Simetrija 

 Oglej si posnetek Simetrija-razlaga:  
https://youtu.be/MUH4aznxsHM 

 Reši naloge v DZ, str. 64 – 68. 

Vzorci 

 Oglej si posnetek Vzorci-razlaga: 
https://www.youtube.com/watch?v=R5Czi2w1mv0 

 Reši naloge v DZ, str. 69, 70. 

 

Tisti, ki ste se prijavili na matematično tekmovanje Kenguru, lahko 

rešujete naloge na tej povezavi:  

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 

 

 

NIT 

Raziskovanje je tudi potovanje v preteklost, Razvoj živih bitij 

 Oglej si posnetka Razvoj živih bitij in Fosili.  

https://www.youtube.com/watch?v=GmV6tgvaZ34&t=134s 

https://www.youtube.com/watch?v=pgOGuViKA7s 

 Preberi in reši naloge v DZ, str. 74, 75, 76 (v rumenem spodaj). 

 Oglej si film na Radovednih pet pod naslovom Razvoj živih bitij. 

 Ponovi snov iz učbenika (e-gradivo), str. 98, 99, 100. 

 Reši naloge na UL Razvoj živih bitij, ločevanje odpadkov. 

 NE POZABI: Redno ločuj odpadke in splošči embalažo (plastenke, 

pločevinke, tetrapake..), preden jo vržeš v zabojnik. 

 

https://youtu.be/MUH4aznxsHM
https://www.youtube.com/watch?v=R5Czi2w1mv0
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=GmV6tgvaZ34&t=134s
https://www.youtube.com/watch?v=pgOGuViKA7s


DRU 

Od obrti do industrije 

 Ponovi: oglej si fotografije na Radovednih pet (multimedijsko 

gradivo) pod naslovom Obrt in industrija ter Industrija 

 Oglej si posnetke domače obrti: 

https://www.youtube.com/watch?v=fBIX6o5y3ik   Izdelava pisanic 

https://www.youtube.com/watch?v=KUeFUP1Gbt4  Lončarstvo 

https://www.youtube.com/watch?v=BOVqgrk9mJI  Pletenje košare 

Poznaš koga, ki plete košare, piše pisanice, mizari? Vprašaj doma. 

 Oglej si fotografije v DZ, str. 80 in reši nalogo 4 (primerjaj število 

ljudi nekoč -danes, delo s stroji, roboti, ročno) 

Storitvene dejavnosti  

 Preberi v U, str. 66 (e-gradivo). 

 Oglej si slike storitvenih dejavnosti na Radovednih pet pod 

naslovom Kaj so storitvene dejavnosti. 

 DZ, str. 81: Preberi zgoraj (ponovi). Reši nalogi 1 in 2. 

 

 

GUM 

 Večkrat zapoj pesem Marko skače (besedilo je v DZ, str. 51). 

 Prosi družinske člane, da se ti pridružijo.  

 Pesem zapojte v kanonu (lahko se posnamete in poslušate 

posnetek). 

 

 

LUM 

 Nariši z barvicami portret osebe, ki si jo opisal (SLJ). 

 Bodi pozoren na podrobnosti. 

https://www.youtube.com/watch?v=fBIX6o5y3ik
https://www.youtube.com/watch?v=KUeFUP1Gbt4
https://www.youtube.com/watch?v=BOVqgrk9mJI


 


