Pozdravljena!

Pa smo že v četrtem tednu šole na daljavo. Kako ti gre? Sedaj so že
trije tedni za teboj. Upam, da tvoje šolsko delo poteka po načrtu. Ne
pozabi, če potrebuješ kakršnokoli pomoč, sem ti na voljo po mailu:
iris.frelih@guest.arnes.si.

1. Za uvod in prebujanje možganov reši uganko o živali!
Uganko lahko zastaviš tudi komu od svojih bližnjih.

Urnih nog sem, bistra, zvita,
putk sem lačna, nikdar sita,
plašček moj rjavo rdeči,
lovcem je zelo povšeči.
Jaz sem _______________.

2. V nadaljevanju preberi besedilo o živali, o kateri je govorila
uganka. Po končanem branju boš odgovoril na nekaj trditev o
besedilu in tako preveril svoje razumevanje.

LISICA IN GROZDJE
Lisico je črvičilo v želodcu, mučila jo je huda lakota. Razgledovala se
je naokrog in iskala hrano, nato pa zagledala vinograd. Odšla je do
vinske trte. Bila je jesen, zato je na njej ugledala vse polno lepega
grozdja. Zgledalo je zelo okusno. Skakala je okrog trte in se začela
vzpenjati po njej. A grozdje je bilo previsoko in ni mogla do njega.
Na bližnjem grmovju so sedeli vrabci in se smejali lisici: ''Poglej, kako

skače okrog grozdja, res smešno izgleda. Mi pa ga z lahkoto jemo.
Samo iztegnemo svoje peruti in wuuuuš, smo že tam. Oh, kako je
dobro!''. Lisico je postalo sram, ona je tako velika in močna žival, ti
majhni vrabčki pa se ji posmehujejo. Zato je glasno rekla: ''Ne
maram tega grozdja, prekislo je!''. Obrnila se je in odšla iz vinograda.

3. Glede na prebrano besedilo določi, ali je trditev pravilna (P)
ali napačna (N)!

1. Lisica je bila žejna, zato je šla iskat hrano. ___
2. Zgodba se je dogajala junija. ___
3. Iz trte se je lisici ponujalo lepo grozdje. ___
4. Za pot po trti je uporabila lestev. ___
5. Na bližnjem grmovju so sedeli vrabci in se lisici
posmehoval. ___
6. Vrabčki so lisici pomagali do grozdja. ___
7. Vrabčki so grozdje že poskusili. ___
8. Lisica je vrabčke prosila za pomoč. ___
9. Grozdje je bilo v resnici kislo. ___
10. Ranjen je bil lisičin ponos. ___

To je za danes vse.

Lepo bodi.
Učiteljica Iris

