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SLJ 

ŠOPEK – Poslušanje posnetega besedila                            

 

Besedilo je posneto dvakrat. 

Pri drugem posnetku je spremenjen konec. 

 

 

Povezava za poslušanje: 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=70-71 

 Pritisni 1. zvočnik – 1. posnetek 

    2. zvočnik – 2. posnetek 

Če imaš težavo s poslušanjem prispevka, si lahko prebereš. 

 

 POSLUŠAJ 1.POSNETEK.  

Pozoren bodi na zaključek besedila. 

 

Šopek  - 1.posnetek 

Učenci tretjega razreda smo se odpravili na spomladanski sprehod po 

travniku. Odločili smo se, da bomo opazovali in spoznavali travniške 

cvetlice. Vsak si je izbral svojo travniško cvetlico in si jo pozorno 

ogledal. Nato jo je povohal, narahlo potipal in poimenoval. Podrobno 

smo opazovali tudi cvetove, na primer barvo cvetnih listov in 

prašnike. Nato smo cvetlice natrgali, in sicer tako, da so imele čim 

daljša stebelca. Vrnili smo se v razred. Tu je vsak učenec opisal svojo 

cvetlico. Nato smo iz cvetlic oblikovali šopek. Pozorno smo razvrstili 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=70-71


cvetlice, jim dodali nekaj travnih bilk in jih narahlo povezali z rafijo. 

Okoli stebelc smo ovili papir in ga spodaj povezali z okrasnim trakom. 

Šopek smo odnesli kuharici za rojstni dan. Bila je zelo presenečena.  

Ustno odgovori na naslednja vprašanja. 

Učenci katerega razreda so odšli na sprehod? 

V katerem letnem času so odšli na sprehod? 

Kam so odšli? 

Kaj si je izbral vsak učenec na travniku? 

Kam so učenci odšli s travnika? 

Kaj so oblikovali iz nabranih cvetlic? 

S čim so povezali šopek? 

Komu so ga odnesli? 

 

POSLUŠAJ 2.POSNETEK. 

Šopek  - 2. posnetek 

Učenci tretjega razreda smo se odpravili na spomladanski sprehod po 

travniku. Odločili smo se, da bomo opazovali in spoznavali travniške 

cvetlice. Vsak si je izbral svojo travniško cvetlico in si jo pozorno 

ogledal. Nato jo je povohal, narahlo potipal in poimenoval. Podrobno 

smo opazovali tudi cvetove, na primer barvo cvetnih listov in 

prašnike. Nato smo cvetlice natrgali, in sicer tako, da so imele čim 

daljša stebelca. Vrnili smo se v razred. Tu je vsak učenec opisal svojo 

cvetlico. Nato smo iz cvetlic oblikovali šopek. Pozorno smo razvrstili 

cvetlice, jim dodali nekaj travnih bilk in jih narahlo povezali z rafijo. 

Okoli stebelc smo ovili papir in ga spodaj povezali z okrasnim trakom. 



Šopek je Maja odnesla svoji babici v bolnišnico. Priložila je še risbico, 

ki jo je narisala in na katero smo se podpisali vsi učenci našega 

razreda.  

Ustno odgovori na naslednja vprašanja. 

Kaj je bilo spremenjeno v drugem besedilu? 

Kako je bilo ime deklici, ki je odnesla šopek v bolnišnico? 

Komu ga je odnesla? 

Kdo je narisal risbico? 

Ali ste tudi vi že kdaj koga obiskali v bolnišnici? S čim ste ga razveselili? 

 

 Reši 1. nalogo v DZ SLJ 70. 

 2. in 3. nalogo iz DZ SLJ 70 reši v zvezek Ribico.  

Zapiši naslov Šopek. 

Eno stran v zvezku razdeli na dva dela in reši 2. nalogo: Nariši oba zaključka 

zgodbe. 

Na drugo stran zvezka pa reši še 3. nalogo.  

Pravilno ter čitljivo zapiši povedi v pravilnem vrstnem redu. 

 

MAT 

RAČUNAM DO 100 

 V DZ MAT 97 reši 3. nalogo. 

 

 USTNO UTRJUJ POŠTEVANKO, DELJENJE IN VEČKRATNIKE 

 

Neobvezno: DZ MAT 97/4. naloga 

 

 



 

ŠPO 

TEK 

 Poišči si karton in opravi gimnastične vaje s kartonom. 

 Lahko opraviš tudi drugačne gimnastične vaje (po želji). 

 
Sestavila: Marijanca Cuderman 

 

 Oglej si video na spodnji spletni povezavi: Atletska abeceda. 

Načine teka si dobro zapomni, lahko si narediš skico.  

Pojdi na dvorišče in opravi različne teke. 
 

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

 

 

 

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


 


