Učni list slovenščina - 5. 5. 2020 - OPIS ŽIVALI
1. V Samostojnem delovnem zvezku za slovenščino, 2. del (SDZ) si na str. 34 preberi
besedilo z naslovom PIKAPOLONICA.
2. Ustno odgovori na naslednja vprašanja:
 Se ti zdi besedilo zanimivo? Zakaj?
 So podatki v besedilu resnični?
 Kje bi lahko poiskali podatke o pikapolonici?
 Kaj novega si izvedel?
3. Besedilo preberi še enkrat. Nato ustno odgovori:
 Kateri deli sestavljajo telo pikapolonice?
 Koliko nog ima pikapolonica?
 Kako se imenujeta zgornji krili, ki pokrivata trup pikapolonice?
 Kakšne barve sta pokrovki? Kaj je na pokrovkah? Kaj je pod pokrovkama?
 Kako vzleti pikapolonica?
 Kje živi?
 S čim se hrani?
 Kam samica odloži jajčeca? Kaj se razvije iz jajčec?
 S čim se hranijo ličinke pikapolonice?
 Kako pikapolonica preživi zimo?
4. Reši naloge v SDZ na strani 35. POZOR! Pri 1. trditvi pri črki P je izpuščeno tri pare
nog, zato dopolni odgovor. Pravilen zapis: P glavo, oprsje, zadek in tri pare nog.
5. OPIS PIKAPOLONICE JE PRIMER, KAKO OPIŠEMO ŽIVAL. V TEM
TEDNU SE BOŠ PRIPRAVIL NA GOVORNI NASTOP, V KATEREM BOŠ
OPISAL POLJUBNO IZBRANO ŽIVAL. Pri izbiri upoštevaj gradivo, ki ti je na
voljo (knjige, ki jih imaš na razpolago). Veliko podatkov za opis živali najdeš tudi
na spletu (Wikipedia).
6. GOVORNI NASTOP:
 V prvem delu boš povedal, katero žival boš opisal in zakaj si si izbral to žival.
Nato opiši zunanjost živali (dele telesa, kakšen ima trup, kaj ga prekriva, koliko
ima nog, kakšno ima glavo ...).
 V drugem delu predstavi njeno bivališče, s čim se izbrana žival prehranjuje ter
kako se razmnožuje.
 V tretjem delu pa predstavi kakšno zanimivost, lahko poveš npr. ali je ta žival
koristna za človeka in zakaj, ali ima kašno posebnost ...
V pomoč si pripravi miselni vzorec. Primer miselnega vzorca prilagam spodaj (izbereš si lahko
katerokoli žival, razen lisice in pikapolonice).
Tvoj govorni nastop boš predstavil naslednji teden ( med 11. in 15. majem). Svoj govorni
nastop lahko posnameš (video posnetek) in mi ga pošlješ ali pa se bova slišala in videla (preko
Teams-a) ter se bova pogovorila, kaj je bilo pri nastopu dobro in če bi mogoče lahko še kaj
izboljšal.

Govorni nastop bo ocenjen, zato se spomni, kaj je pomembno pri govornem nastopanju:
- govoriš zborno, pravilno slovensko
- nastop, govor, je tekoč, se ne zatika in nima daljših premorov
- govoriš povezano, v pravilnem zaporedju, ne pomešaš stavkov iz
različnih vsebinskih delov
- govoriš razločno in glasno
- pri nastopanju gledaš poslušalce
Da ti bo lažje, ti predlagam, da vadiš pred ogledalom ali pa te starši posnamejo in ti pokažejo
posnetek. vedno lahko kaj izboljšamo!

MISELNI VZOREC – OPIS LISICE
PREHRANJEVANJE
- majhni sesalci
- žuželke, plazilci
- ptice, mrhovina, jagode

RAZMNOŽEVANJE
- parjenje enkrat do dvakrat letno
- skoti 4 do 8 mladičev

BIVALIŠČE
- v tleh v brlogu
- rov

ZANIMIVOSTI
- spretna in hitra
- prenašalec stekline
ZUNANJOST
- vitko podolgovato telo
- šilasta uhlja
- smrček
- dolg, košat rep

