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MODRIJANOVI UČNI KOMPLETI
4. IN 5. RAZRED
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
DRUŽBA

Preizkušeni didaktični koncepti
Vrhunsko i-gradivo
Podpora učitelju

Matematika
MATEMATIKA 4 in 5
Delovna učbenika

Avtorici: Terezija Uran in Tatjana Hodnik

Delovna učbenika Matematika 4 in 5 (vsak v treh
delih) sta povsem prilagojena razvojni stopnji
otrok. Z raznovrstnimi nalogami in izpiljeno razlago
matematiko približata učenčevemu dojemanju sveta.

Odlike delovnih učbenikov:
•
•
•
•
•
•
•
•

sodoben didaktični pristop
individualizacija in diferenciacija
naloge za preverjanje minimalnih standardov
sprotno utrjevanje matematičnih pojmov in
postopkov
spodbujanje različnih načinov reševanja
spodbujanje zanimanja za matematiko
skrb za pozitivno samopodobo
bogata interaktivna podpora na
www.mozaweb.com/sl

Slovenščina

Delovni učbenik za 4. razred
(trije deli)

Delovni učbenik za 5. razred
(trije deli)

Orodje Poštevanka

ZNANKA ALI UGANKA 4 in 5
Samostojna delovna zvezka

Avtorice: Marta Kocjan - Barle, Nada Javh, Simona Hrovat,
Draga Jeretina Anžin, Katja Briški, Mateja Miklavčič

Samostojna delovna zvezka Znanka ali uganka 4 in
Znanka ali uganka 5 (v dveh delih) bogatijo smiselno
povezane učne teme, kar olajša nadgradnjo znanja.
Vsaka učna tema je opremljena z razlago, privlačnimi
ilustracijami in fotografijami ter številnimi praktičnimi
nalogami za utrjevanje. Dodatna besedila v Znanki ali
uganki 4 pomagajo širiti besedni zaklad in preverjati
usvojeno znanje.

Odlike samostojnih delovnih zvezkov:

Samostojni delovni zvezek
za 4. razred

•
•
•
•
•
•

nazorne razlage in zgledi
stvarni naslovi poglavij za večjo nazornost
sistematično zasnovane teme – učenje po korakih
upoštevanje različnih zmožnosti učencev
razlage, podkrepljene z zgledi in smiselnimi ilustracijami
izbrana neumetnostna besedila za utrjevanje in
samostojno tvorjenje besedil
• sprotno preverjanje in utrjevanje znanja
• bogata interaktivna podpora na
www.mozaweb.com/sl
Interaktivna naloga

Samostojni delovni zvezek
za 5. razred (dva dela)

Naravoslovje in tehnika
OD MRAVLJE DO SONCA 1 in 2

Učbenika in delovna zvezka

Avtorji: Dušan Krnel, Barbara Bajd, Seta Oblak, Saša A. Glažar,
Igor Hostnik

Učbenika Od mravlje do Sonca 1 in 2 gradita na
učenju z razumevanjem, razvijanju mišljenja in učenju
temeljnih pojmov, ne pa množice podatkov. Delovna
zvezka Od mravlje do Sonca 1 in 2 učence spodbujata
k aktivnemu učenju. Vsebine, povezane s tehniko, se
prepletajo z naravoslovnimi in so še posebej poudarjene
s konkretnimi predlogi za dejavnosti.

Odlike učnih kompletov:
•
•
•
•

Učbenik in delovni zvezek
za 4. razred

Učbenik in delovni zvezek
za 5. razred

poudarek na raziskovalnem učenju in delu z materiali
poudarek napovedovanja pri raziskovanju
postopnost nadgrajevanja vsebin
bogata interaktivna podpora na
www.mozaweb.com/sl

Družba

DRUŽBA IN JAZ 1 in 2

Človeško mišičevje

Učbenika in delovna zvezka
Avtorici: Maja Umek in Olga Janša Zorn

V prvem vsebinskem sklopu učbenika Družba in jaz 1
se učenci seznanijo s svojo vlogo četrtošolca. Sledijo
sklopi o zemljevidih, družinah, načinih življenja,
pravicah, skrbi za domači kraj, domači pokrajini in
varovanju skupne dediščine. Na koncu sta še izbirni
temi o spreminjanju prometa in šolanju v preteklosti.
Učbenik Družba in jaz 2 učence spodbuja
k razmišljanju in vrednotenju družbenih odnosov
in dogodkov, ki so jim priča v vsakdanjem življenju.
Najobsežnejši del je namenjen obravnavi naše
domovine Slovenije po petih naravnogeografskih
enotah. Sledijo vsebinski sklopi o zgodovinskem
razvoju, o Slovencih skozi čas in o ustroju
naše države.

Učbenik in delovni zvezek
za 4. razred

Učbenik in delovni zvezek
za 5. razred

Učni komplet je obogaten z interaktivno obliko
na www.mozaweb.com/sl.

Podzemni rudnik premoga

Dodatno gradivo za učitelje
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Na spletni strani www.modrijan-izobrazevanje.si
(potrebna je prijava z uporabniškim imenom in
geslom) so v razdelku »ZA UČITELJE« samo za učitelje
uporabnike brezplačno na voljo predlogi učnih
priprav, ki so nastali ob uporabi v praksi.
Koristili vam bodo kot zgled za lastne priprave ali pa jih
samo prilagodite svojim željam in potrebam. Predlogi
priprav so v obliki Wordovih dokumentov.
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BREZPLAČNO

Vrhunsko i-gradivo
Gradiva so opremljena s kodo za dostop do interaktivne
oblike, obogatene z izbranimi 3D-modeli, videoposnetki,
slikami in vajami.

Spletni portal www.mozaweb.com/sl ponuja:
•
•
•
•
•

več kot 1000 interaktivnih 3D-modelov
več kot 600 izobraževalnih videoposnetkov
orodja za pripravo interaktivnih nalog
okoli 800 zvočnih zapisov
več kot 100 tematskih orodij in igric

Vodni mlin

Rjavi medved

Igra Številski junak
ktivna

Intera

naloga

Suada Čaušević
040 560 847
suada.causevic@modrijan-izobrazevanje.si

Blaž Hrušovar
040 767 290
blaz.hrusovar@modrijan-izobrazevanje.si

Marinka Velikanje
031 725 534
marinka.velikanje@modrijan-izobrazevanje.si

Slavica Bela
031 622 751
slavica.bela@modrijan-izobrazevanje.si

Modrijan izobraževanje, d. o. o.
Stegne 9 b, 1000 Ljubljana
www.modrijan-izobrazevanje.si

Na naslovu osebni.podatki@modrijan-izobraževanje.si ali Modrijan izobraževanje, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana
lahko kadarkoli pisno zahtevate, da trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja.
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Na voljo so vam naši izobraževalni svetovalci

