Slovenščina – neumetnostna besedila
Razred: 3.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: BESEDE Z ENAKIM POMENOM (sopomenke) – bogatenje besedišča

Cilji:
• K danim besedam dodajajo besede istega tematskega polja – besede z
enakim/podobnim pomenom.
• Bogatijo besedišče.
Čas za izvedbo:
Učne metode: pogovor, pripovedovanje,
poslušanje, poročanje, razlaga,
demonstracija, grafično delo, branje,
pisanje, didaktična igra, sodelovalno
učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,
skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: DZ, stran 80 in 81; čarobna škatla, lističi - priloga

IZVEDBA UČNE URE
Uvod v dejavnost

Učencem povemo, da smo v škatlo dali besede. Vendar škatla ni navadna,
temveč čarobna in zato se v njej dogajajo čudne stvari; vsaki besedi, ki jo
vložimo vanjo, poiščemo še eno besedo, ki pomeni isti predmet, bitje,
rastlino, prostor …Nova beseda je drugačna, ima pa isti pomen.
Predstavimo navodilo za igro Čarobna škatla:
»Izvlekli boste listič, ga prebrali in nalepili na tablo. Vsak naslednji igralec
bo opravil enako dejavnost. V primeru, ko izvlečete listič z besedo, ki ima
svoj par že na tabli, le - tega nalepite pod besedo. Tako bomo dobili
dvojice besed, ki so napisane drugače, pomenijo pa isto, imajo isti pomen.«
Dejavnost ponovimo večkrat. Po zadnji dejavnosti preberemo dvojice
besed.
Učence pozovemo, naj še sami poiščejo primer, ko z različnimi besedami
poimenujemo predmet/bitje/rastlino…imajo pa isti pomen.
Opomba: Pari sopomenk so priloga.

Reševanje nalog
v DZ, stran 80 in
81

Učencem naročimo, naj odprejo DZ na strani 80, si ogledajo fotografije in
poimenujejo bitja/predmete na njih.
Naročimo jim, naj nalogo rešijo po navodilu.
Preverimo rešitve in popravimo morebitne napake.
Pogovorimo se o 2. nalogi na strani 81. Učencem naročimo, naj preberejo
navodilo in besede v roži. Nalogo naj rešijo.
Opazujemo učence pri delu, jim svetujemo in nudimo pomoč.
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Tvorjenje povedi

Učencem naročimo, naj si izberejo nekaj besed z enakim pomenom in
napišejo pripovedne, vprašalne in vzklične povedi.
Opazujemo učence pri delu, jim svetujemo in nudimo pomoč.
Preverimo izdelek in ga popravimo.
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Čarobna škatla – besede z enakim pomenom
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