
 

ŠPO – Ples: Robotki 

Pa začnimo nov teden z gibanjem. Zdaj že dobro veste, da potrebujete primeren prostor in 

udobna oblačila. Vaje za ogrevanje na spodnji povezavi. 

https://www.youtube.com/watch?v=a2-esYPABv4 

Na spodnji povezavi boste spoznali preprosto plesno koreografijo. Večkrat si jo predvajajte 

in zaplešite. Tudi to koreografijo se bomo učili dlje časa, da se naučimo v celoti. 

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

 

MAT – Dodamo še enice 

Nadaljujte z reševanjem nalog v MAT DZ/75 in 76. 

Nato pa rešite še tablico poštevanke v zvezek kot običajno. Pripišite čas reševanja 

in mi jo pošljite.  
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                                                       SPO –  Ustno ocenjevanje znanja 

                                                      GUM – Glasbena doživetja 

                                                       SLJ – Življenjski krog živali 

                                                       SLJ – Branje z razumevanjem 

                                                     ŠPO – Ples: Robotki 
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Preverite še pravilnost zadnjih nalog. 

  

 

Nadaljujte z delom  

 

 

 

SLJ/SPO – Življenjski krog živali  

 

Odprite SPO UČ/ 74 in preberite. Dobro si oglejte fotografije.  

Oglejte si video na spodnji povezavi: 

https://youtu.be/EBb5_8N0u40 

 

V zvezek SPO napišite naslov Življenjski krog živali, datum in ustno odgovorite na 

vprašanja: 

 

a) Naštej živalske družine, ki so predstavljene v posnetku? 

b) Katere živali se skotijo? 

c) Katere živali se izvalijo iz jajčeca? 

d) Opiši življenjski krog žabe in metulja. 

e) Oglej si spodnji življenjski krog cvrčka. V čem sta si razvoja človeka in cvrčka 

podobna in v čem se razlikujeta? 

https://youtu.be/EBb5_8N0u40


 

V zvezek prepišite spodnji zapis:  

Živali se razmnožujejo s parjenjem samca in samice. Samica lahko skoti mladiče in 

zanje skrbi, ker sesajo mleko pri samici (npr. mačka). Lahko izvalijo jajca in skrbijo 

za izvaljene mladiče (npr. ptica). Lahko pa samica samo odloži oplojena jajčeca in 

zanje ne skrbi (npr. želva). 

Tako pri rastlinah, kot pri živalih sta za razmnoževanja potrebna samica in samec 

oziroma moški in ženska. 
 

DODATEK: SPO UČ/ 74 – v okvirčku zanimivost poiščite odgovor: Katera žival živi 

dlje kot človek? 

 

SLJ – Branje z razumevanjem 

V SPO UČ/ 70 – 75 ponovno preberite učno snov Razvijamo se in ustno odgovorite 

na vprašanja na strani 75.  

Ne pozabite na dnevnik rastline. Fotografijo dnevnika mi pošljite najkasneje do 

četrtka, 14. 5. 

GUM – Glasbena doživetja 

Danes imate še čas, da ustvarite in pošljete svoj ples oz. gibanje ob skladbi Jutro in Čmrljev 

let. Dovolj, da je dolžina posnetka vsakega plesa 30 sekund. Oceno vam bom podala pisno 

po elektronski pošti staršev ter ustno preko prve videokonference. 

 


