
 
 

POUK NA DALJAVO: 

PONEDELJEK, 14. 12. 2020 

 

8: 20 – Arnes ZOOM 

- DAN, DATUM, VREME  

- KRATEK POGOVOR O DANAŠNJEM DNEVU - DELJENJE 

- URNIK: SLJ, MAT, SPO, LUM, LUM 

SLJ: Astrid Lindgren: Pika Nogavička 
  

Poznaš Piko Nogavičko? Kaj že veš o njej? V SLJ ZVEZEK NAPIŠI 

NASLOV PIKA NOGAVIČKA. Na sredino zvezka jo nariši in v obliki 

miselnega vzorca napiši kaj veš o njej.  

 

Pomagaj si s spodnjimi vprašanji: 

- Kakšna je na pogled? 

- Kaj rada dela? 

- Kaj rada je? 

- Kdo so njeni prijatelji? 

- Kako se obnaša? 

 

Nato si oglej posnetek in miselni vzorec še dopolni: 

https://www.youtube.com/watch?v=gGSRrek3_B8 

MAT + GUM + LUM: DELJENJE 

 

Kako bi se počutil/-a, če bi mami bonbone razDELILA tako, da bi ti dobil 1, 

oči 3 in mami 5? Ne bi bilo pošteno, kajne? Zato DELIMO na enake dele. 

 

Natančno opravi anslednjo nalogo: 

1. Pohiti v kuhinjo. 



 
 

2. Za mizo povabi družinske člane. 

3. Pred seboj na mizo daj vse svoje barvice.  

4. Razdeli jih vsem, tako, da bodo imeli vsi enako število barvic.  

5. Na sredino mize postavi zvezek GUM in odpri naslednjo prazno 

stran.  

Napiši naslov: Družinska simfonija. 

Poslušajte skladbo na povezavi in vsak od družinskih članov naj uporabi 

dodeljene barvice ter riše ob glasbi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6SlwnNKsidw 

 

Zdaj odpri zvezek MAT in napiši naslov:  

DELJENJE in prepiši spodnji zapis. Fotografijo mi pošlji na el. naslov.  

 

P.S. Če imaš doma še kaj bonbonov, jih pošteno raDELI med družinske člane ;-). 



 
 

 

SPO: December in prazniki 
 

V SPO ZVEZEK napiši naslov PRAZNIKI.  

V PRILOGI (na strani 47 v učbeniku) je koledar z meseci v letu. Preštej, 

koliko dni ima mesec december potem pa izpiši decemberske praznike. 

Katere praznike praznujemo decembra? So ti verski ali državni?  

Odgovore zapiši v zvezek in mi pošlji fotografijo. 

 

Kako je bilo danes? Oceni današnji pouk na daljavo na tej povezavi: 

https://forms.gle/aj7c99CMZ4dJnbCq5 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/aj7c99CMZ4dJnbCq5

