
PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

 

Želim ti uspešen začetek novega tedna!  

 

SLOVENŠČINA  

1. DZ, str. 64     

Spoznali smo 

Preberi strip.  

- Kje sta otroka prebrala, katere sladice in pijače prodajajo?   

- Preberi besede, napisane pod besedo SLADICE.  

- Preberi besede, napisane pod besedo PIJAČE.    

2. DZ, str. 65  

Preverim svoje znanje  

- 1. naloga: glasno preberi besedilo in ustno odgovori na vprašanja. 

Odgovarjaj s celim stavkom.  

- Reši 2. nalogo.  

- Pred reševanjem 3. in 4. naloge si še enkrat poglej razlago na 

spodnji povezavi.  

 

Y95LCqZToaAJIJxUXNinlkZgDoak_D9iU  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n2Hwz0nGepQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dvv5bkehJwuN14ST0FWg66UY95LCqZToaAJIJxUXNinlkZgDoak_D9iU
https://www.youtube.com/watch?v=n2Hwz0nGepQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dvv5bkehJwuN14ST0FWg66UY95LCqZToaAJIJxUXNinlkZgDoak_D9iU


3. DZ, str. 66  

Ponovim  Reši 1. in 2. nalogo.  

Pazi pri 2. nalogi!! 

PRAV: Žoga je (Tine) Tinetova.  Avto je (stric) stričev.  

babičina, Mojčina  

NAROBE: Žoga je (Tine) od Tineta. Avto je (stric) stricov. 

babicina, Mojcina  

 

MATEMATIKA 

Črta, točka 

Odpri DZ na strani 10. Reši naloge. Dobro si oglej, kako so 

označene točke (s križcem). 

Pri 2. nalogi prevleci črto z ravnilom. 

 



Reši nalogi 3 in 4 na strani 11. Ko označuješ točke, riši lepe 

križce. Ko poimenuješ točke, uporabi velike tiskane črke. 

SVINČNIK MORA BITI OŠILJEN. Pri risanju bodi natančen-a. 

 

 

 

 

 

 

Reši tudi nalogo Ponovim na str. 11 in 12. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Na spodnji povezavi si poglej kratek film o pomladi. V zvezek za 

spoznavanje okolja natančno naredi miselni vzorec o tem letnem 

času. Napiši tudi kakšno značilnost, ki jo nisi videl-a v filmu.  

https://www.youtube.com/watch?v=hKLv1BNufM4 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

Spoznajmo tolkala 

Najprej si oglej sliko v DZ, na str. 34. Tu je nekaj tolkal, ki se  

uporabljajo v orkestru. Vsa ta tolkala so melodična. Torej, ko igramo 

na njih, ne igramo samo ritma, ampak tudi melodijo.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hKLv1BNufM4


Najstarejše tolkalo so naše roke. Z njimi lahko udarjamo, ploskamo, 

drgnemo, gladimo, trkamo, tleskamo in tako ustvarimo veliko različnih 

zvokov.  

Tolkalo je glasbilo, na katero se igra s tolčenjem na napeto opno, 

ploščo.  

Večina tolkal potrebuje tudi udarjalke (palice). So iz različnih 

materialov, npr. volna, plastika, les, guma, kovina, zato z njimi lahko 

ustvarjamo različne zvoke – nežne, grobe... Namesto udarjalk lahko 

uporabimo roke, npr. pri tamburinu. 

Tolkala delimo na:  

RITMIČNA: triangel, mali boben, kraguljčki, činele… 

MELODIČNA: zvončki, vibrafon (velik metalofon), marimba (velik 

ksilofon).  

Tolkalisti so glasbeniki, ki igrajo na tolkala. Po navadi so nameščeni 

zadaj v orkestru.  

Na spodnji povezavi si lahko ogledaš predstavitev različnih tolkal. 

http://www.gszalec.si/pouk/uglaseno-pod-eno-streho-tolkala   

Reši nalogo v DZ, str. 35.  

Sedaj pa vzemi še zvezek za glasbeno umetnost in vanj prepiši 

spodnje besedilo. Piši s pisanimi črkami in s peresom.  

 

          Tolkala  
 

Tolkalo je glasbilo, na katerega igramo s tolčenjem na napeto 

opno ali ploščo. Večina tolkal potrebuje tudi udarjalke (palice). So 

iz različnih materialov, zato z njimi ustvarjamo različne zvoke. 

Tolkala so obvezni del orkestra (pihalnega ali simfoničnega).  

http://www.gszalec.si/pouk/uglaseno-pod-eno-streho-tolkala
http://www.gszalec.si/pouk/uglaseno-pod-eno-streho-tolkala

