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Kaj vidiš na sliki? 

Poskušaj predmete poimenovati z več besedami.



Prepričana sem, da si našel-a          

vsaj dva izraza, s katerima si 

poimenoval-a predmete na sliki:

očala, naočniki.

Zdaj pa poskušaj                   

narediti enako še                       

s tema dvema                        

slikama.

1.

2.



Prav imaš, 

na 1. sliki je                          

kamion ali

tovornjak,

na 2. sliki         

pa je                             

kokoš, 

putka ali

kura. 

Besedam,                               

ki imajo za isto stvar

enak pomen, rečemo

SOPOMENKE.



Besede z enakim pomenom pa ne 

uporabljamo vedno v vseh priložnostih. 

Primer: 

➢Kaj vidiš na sliki?

➢Prav imaš, na sliki je kolo ali bicikl

(tako bi kolo poimenovali naši dedki in 

babice in izraz se še danes uporablja).

➢Ali bi na vprašanje vedno odgovorili kolo 

ali bicikl?

➢Verjetno ne. Odvisno bi bilo, s kom bi se 

pogovarjali, kaj ne?



Če bi govorili s svojo mlajšo sestrico, 
bi verjetno rekli 

bicikl.

Kaj pa, če bi se pogovarjali s svojo 
učiteljico ali pa bi o tem pisali? 

Potem bi verjetno rekli 

kolo.

Iz tega je razvidno,                                            
da tudi različne besede istega pomena, 

sopomenke, uporabljamo                                   
ob različnih priložnostih.



Naredimo še nekaj 

podobnih vaj.     

Besed ti                   

ni potrebno 

zapisovati.

3.

4.

5.

1.

2.



Rešitve:

1. Ptica, ptič.

2. Babica, stara 

mama, nona, stara 

mati.

3. Roža, cvetlica.

4. Tla, pod.

5. Dedek, stari ata, 

nono, stari oče.



Naredimo nekaj vaj še 
v LB str. 68/1. – 3. 

naloga.

Natančno preberi 
navodila,                        

nato reši naloge.

Naloge si preglej               

šele na koncu.







Za zaključek reši še nalogo Ponovim.

V zvezek za slovnico (črte na obeh straneh)                                       

napiši naslov Ponovim, nato pa si podrobno oglej sliko.                                                    

Najprej poskušaj ustno nerediti po štiri povedi (12 povedi), kjer bo: 

➢ končno ločilo pika,

➢ kjer bo končno ločilo klicaj,

➢ kjer bo končno ločilo vprašaj. 

(Bi še znal-a poimenovati te povedi?)

Nato te povedi tudi zapiši.



Čaka te le še uporaba 

tvoje kazalke in branje. 

Pred tem si lahko 

pripraviš najljubši čaj,              

ki ga ob branju     

počasi piješ. 


