
 PONEDELJEK 

(6. 4.) 

1. 

 

SLJ 

SLOVENSKA LJUDSKA: LONČEK, KUHAJ 

Klikni na povezavo in prisluhni pravljici. 

 https://www.youtube.com/watch?v=5V6WDCbi-8M&t=21s  

2. 

 

SLJ* 

SLOVENSKA LJUDSKA: LONČEK, KUHAJ  

Če si želiš pravljico poslušati še enkrat in če si obenem želiš pogledati tudi 
ilustracije, klikni na spodnjo povezavo. Naj te ne moti, ker je pravljica 
namenjena tudi gluhim in naglušnim.  

https://www.youtube.com/watch?v=L2QR3sT4v1A 

Ustno opravi spodnje naloge: 

1. Kako sta na začetku živeli mati in hči? 
2. Kako je deklica prišla do lončka? 
3. Kako je lonček deloval? 
4. Kaj se je zgodilo, ko je mati uporabila lonček? Pripoveduj. 
5. Kaj bi morala izreči mati, da bi lonček nehal kuhati? 
6. Kakšna se ti je zdela deklica po srcu?  
7. Kaj misliš, zakaj ni ženica, od katere je deklica dobila lonček, uporabljala tega 

lonček? Pripoveduj. 
8. Ali si zamisliš, da bi ti imel(-a) svoj čudežni predmet? Kakšen bi bil in kakšne 

besede bi moral izreči, da bi deloval? Pripoveduj. 

 
V ZVEZEK NAPIŠI NASLOV Z RDEČO BARVICO. 
ZDAJ ZVEZEK OBRNI LEŽEČE IN PO SREDINI S SVINČNIKOM NAREDI NAVPIČNO 
ČRTO (GLEJ SPODAJ). 
 

 
   

NA LEVO STRAN 
NARIŠI DOGODEK 
IZ PRAVLJICE, NA 
DESNO PA NARIŠI 
SVOJ ČUDEŽNI 
PREDMET, ZRAVEN 
PA ZAPIŠI TUDI 
ČAROBNE BESEDE. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5V6WDCbi-8M&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=L2QR3sT4v1A


*Beri 10 minut in pobarvaj delček v bralni hišici. 

 

 

3. 

MAT 

NAGAJIVI MLADIČKI (DZ, STR. 34) 
 
Med priponkami poišči SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE – NASPROTNI RAČUNSKI 
OPERACIJI. Naredi si diaprojekcijo in samo klikaj. Vsak klik ti bo pokazal in razložil, 
kakšna bo tvoja naloga. 

Potem pa preveri svoje znanje še z nalogo v DZ, str. 34. Saj veš, navodila so v 
modrem pasku spodaj. 

4. 

 

ŠPO 

Tvoj zaklad se skriva pri zadnji nalogi. 

 

5. 

TJA 

SPOZNAVAM NASPROTJA 

Prisluhni in zapleši ob že znani pesmici na tej spletni povezavi:  
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

Razmisli, katera nasprotja najdemo v pesmici (velik, majhen; hiter, počasen 

...) in izpolni preglednico. Več navodil te čaka v priponki TJA – 1.ab. 

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y

