
ČETRTEK, 2. 4. 2020 

 

 

SLOVENŠČINA: 

 

 

 

FRANCE BEVK: PETER KLEPEC 

 

 Pogovori se s starši in odgovori na vprašanja: 

 

- Veš, kdo so dobre vile? Kakšne so? 

- Kaj počnejo v pravljicah? 

- Koliko želja izpolnijo ponavadi? 

- Kaj bi rekla dobra vila, ko bi zjutraj stopila k tvoji postelji? 

- Kaj bi rekel ti? Kaj bi si zaželel? 

 

 Starši naj ti preberejo odlomek iz berila na strani 82, 83.  

 

 Če imaš knjigo Peter Klepec doma, naj ti celo preberejo starši. Tisti pa, ki knjige nima 

doma, lahko pravljico posluša na tem naslovu: 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=cE-hN3Rm1Yk 

 

 Po poslušanju odgovori na vprašanja: 

 

- Zakaj je moral Peter Klepec od doma? 

- Kako mu je bilo med pastirji? 

- Kako je bilo, ko je Peter srečal vilo?  

- Kako mu je bilo med pastirji proti koncu pravljice? 

- Ali veste, zakaj je Peter Klepec dobil veliko moč? 

- Kaj bi storili drugi pastirji, če bi pili vilino vodo? 

- In kaj je počel Peter Klepec? 

 

 V brezčrtnem zvezku napiši naslov PETER KLEPEC in si nato list z navpično črto razdeli 

na dva dela. Na levo stran lista nariši Petra Klepca takšnega, kot je bil na začetku 

pravljice. Na desno stran lista nariši Petra Klepca takšnega, kot je bil na koncu 

pravljice. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cE-hN3Rm1Yk


 

MATEMATIKA: 

 

KVADRAT:  

 

 V svoji sobi  poišči predmete, ki imajo obliko kvadrata. 

 Opiši kvadrat (ima vse štiri stranice enako dolge). 

 V učbeniku na strani 51 si oglejte v tretjem okencu KVADRATE. 

 

 V karirast zvezek napiši naslov KVADRAT in nariši 4 kvadrate s šablono. Tiste, ki so 

enako veliki, pobarvaj z enako barvo. 

 

 Reši nalogi v DZ/ 42. 

 

 

LIKOVNA UMETNOST:  

 

 

 

LEPLJENKA Z GEOMETRIJSKIMI LIKI 

 

 Ali veš, da lahko iz geometrijskih likov ustvariš čudovito sliko? 
 

  Iz papirja izreži več geometrijskih likov različnih velikosti. Uporabiš lahko barvni 
papir, časopisni papir ali reklamne letake. Iz geometrijskih likov lahko sestaviš 
različne motive: mesto, grad, robota, vlak ali domišljijski motiv, npr. čudežni stroj, 
pošast … Ko si s sliko zadovoljen, like prilepi.  

 

 Ko bo izdelek narejen, bi prosila starše, da izdelek fotografirajo in pošljejo na moj 
elektronski naslov. Hvala! Ti pa si risbo pospravi v mapo, da jo boš prinesel/a v 

šolo, ko se bodo šolska vrata spet odprla za vse nas. 

 
 

 

 

 

                                                                                                Tvoja učiteljica Duška 


