
PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

SLJ 

ZDRAVILNE RASTLINE  

 V DZ SLJ 61, 62  preberi uvod. 

 Izberi si eno izmed besedil (Kamilica, Črni bezeg, Lipa) in ga preberi. 

 V zvezek Ribico zapiši naslov Zdravilna rastlina in ime zdravilne 

rastline, ki si jo izbral. 

 Odgovori na vprašanja v celih povedih samo o rastlini, ki si jo izbral. 

Kamilica 

1. Kdaj cveti kamilica? 
2. Katere dele rastline (kamilice) nabiramo?  
3. Ali lahko cvetne koške nabiramo ob deževnem vremenu?  
4. Kje sušimo cvetove?  
5. Kje hranimo posušene cvetove? 
6. Kaj skuhamo iz kamilic?  
7. Kdaj ga pijemo?  
8. Kdaj grgramo kamilični čaj?  
9. Kdaj ga vdihavamo? 
10. Kaj poleg čaja še pripravljamo iz kamilic?  
11. Kaj zdravimo s kamiličnimi obkladki in kopelmi? 

 

Črni bezeg 

1. Kdaj nabiramo cvetove črnega bezga?  
2. Kakšno mora biti vreme, ko nabiramo cvetove?  
3. Kje jih sušimo?  
4. Ali lahko damo posušene cvetove v polivinilasto vrečko?  
5. Kaj misliš, zakaj ne?  
6. Kje hranimo vrečke s posušenimi cvetovi?  
7. Kaj skuhamo iz bezga?  
8. Pri katerih obolenjih pijemo bezgov čaj?  
9. Katere snovi se izločajo iz telesa, ko se potimo? 

 

 



Lipa 

1. Kdaj cveti lipa?  
2. Kdaj nabiramo njene cvetove?  
3. Kje sušimo cvetove?  
4. Kje jih hranimo? 
5. Kaj kuhamo iz lipovega cvetja? 
6. Kaj blaži lipov čaj?  
7. Kaj pospešuje? 
8. Katere težave pomaga odpravljati lipov čaj? 

 

GUM 

 

PESEM IMA MELODIJO 

 Poslušaj in zapoj pesem Kuža pazi.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=TFt69KpT3iw 
 
Kuža pazi, z repkom miga,                                    
vstane, leže, tačko da.  
Hišo čuva, jezno laja,  
če nikogar ni doma.  
Ko pa Jurček Cicibanček  
pozno se odpravi spat,  
kuža naš pred hišo leže,  
da ne ukrade Jurčka tat.           Pesem je napisana s tremi različnimi toni. 
 
 
 Ob ponovnem petju prikaži gibanje melodije s celim telesom:  

 

Najnižji ton prikažeš s počepom,  

srednji ton stojiš,    

za najvišji ton dvigneš roke v zrak:    
 



 
Kuža Pazi – čepiš 
z repkom miga – stojiš 
vstane – dvigneš roke v zrak 
leže – roke spustiš -  stojiš 
tačko da – počepneš. 
 

Ob vnovičnem petju pesmi (ali ob poslušanju)  prikaži gibanje melodije po svoji 
zamisli. 
 

 V DZ GUM 31 reši 2.nalogo. 

 Preberi besedilo spodaj v modrem okvirju. Prvo in drugo poved si 

podčrtaj z rdečo barvo in si vsebino zapomni! 

 
Malo se še pozabavaj in pritisni na tipke klavirja ter sam ustvarjaj melodije. 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/o-glasbi/igramo-glasbo/c-
dur-lestvica 

 

 

 

 

 

ŠPO 

 

Zabavno računanje: 

https://www.youtube.com/watch?v=jrz7bkCEJls 

Razgibavanje ob glasbi: 

https://www.youtube.com/watch?v=4FcAMjALF3Q&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR3vdoLg2KIFWo2k37GuaB_b2gjJiXVWO-ixUy5MkI7c3Ezv8kpgzjWM0b8 

 

 

 



MAT 

UČNI LIST: VESOLJČEK 

 Izračunaj in ugotovi, kaj sporoča vesoljček.  

(Reši račune na levi in k znaku v preglednici pripiši število-rezultat. Nato reši račune na desni 
in k številu v preglednici pripiši črko poleg rezultata.) 

 

 

 


