
                                          
 

DELO NA DALJAVO 

Šolsko leto 2019/ 2020 

Razred: 4. b 

Predmet: 

SLJ 

     Zaporedna št. ure: 136 

Datum:  

21. 4. 2020 

Učiteljica:  

Mojca Starešinič 

Tema: Na kaj moramo paziti, kadar naštevamo? 

Pripomočki: SDZ 2, str. 64 – 65, šolski zvezek 

Namen učenja: 

 Znati pravilno zapisati vejico sredi povedi. 
 

Kriteriji uspešnosti: uspešen/na boš, ko boš: 

 utrdil/a svoje znanje o vrstah povedi, 

 pisal/a trdilne in nikalne povedi, 

 prepoznal/a nekončno intonacijo v glasno prebranih povedih in njeno pisno zaznamovanje z 
vejico (med naštetimi besedami), 

 

 

Za današnjo uro SLJ si pripravi SDZ 2 in šolski zvezek. 

 

SDZ odpri na strani 64. Oglej si fotografijo. Tudi ti kdaj takole 

šteješ prste? Še veš, kakšna imena imajo? Naštej jih in jih 

poimenuj. Naj ti pomagam?  

PALEC, KAZALEC, SREDINEC, PRSTANEC, MEZINEC 

 

Ključni besedi v reševanju današnjih nalog sta naštevanje in 

vejice. 

 

 SDZ 2, str. 64 

1. naloga: Preberi navodilo. Pri reševanju naloge ponovi ločila, vrste povedi, trdilno in nikalno 

poved. Preveri rešitve čisto spodaj in obkljukaj ali popravi. 

 

2. naloga – naloga od tebe zahteva tvoje zamisli 

Razmisli, kaj običajno naštevamo pri opisih: 

- živali (barvo, velikost, značilnosti, kje živi, …) 

- oseb (višina, teže, značilnosti, posebnosti, …) 

- poklica (pripomočke, ki jih poklic uporablja, …..) 

Kadar kaj naštevamo, napišemo vejico. 

 

Kje lahko najdeš podatke: 

– opis živali SDZ 2, str. 11, 

– opis osebe SDZ 2, str. 27, 

– opis poklica SDZ 2, str. 45. 



                                          
 

 SDZ 2, str. 65 

     3. naloga - Preveri rešitve spodaj, obkljukaj ali popravi. 

 

4. naloga: Poveži, kar spada skupaj. Preveri rešitve spodaj, obkljukaj ali popravi. 

 

ZAPOMNI SI:  Vejico pišemo sredi povedi. Besedo za njo pišemo z malo začetnico. 

 

5. naloga: Pozorno in zbrano preberi povedi in vstavi vejice, kjer je potrebno. 

Preveri rešitve spodaj, obkljukaj ali popravi. 

Si imel kje težave in zakaj? 

 

 

Zapis v šolski zvezek.              

                                                              Vejica sredi povedi 

 

NALOGA:  

Napiši štiri vsebinsko bogate in slovnično pravilne povedi, v katerih boš vsaj trikrat uporabil/a 

vejico sredi povedi. Potrudi se pri pisavi. 

 

Samovrednotenje: 

Kaj sem se danes naučil/a? 

Je namen učenja dosežen? 

Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti? 

Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 

 

Prosim, sporoči mi po e pošti, če so navodila razumljiva. Imaš težave z razumevanjem vsebine? 

Kje ti lahko pomagam? 

 

Hvala in lep pozdrav, 

učiteljica Mojca 

 

 

 



                                          

 

 


