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Preizkušeni didaktični koncepti

Vrhunsko i-gradivo

Podpora učitelju

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



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
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:

• 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

Orodje Poštevanka

Interaktivna naloga

Delovni učbenik za 4. razred  
(trije deli)

Samostojni delovni zvezek  
za 4. razred

Delovni učbenik za 5. razred  
(trije deli)

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:

• 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
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.

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

Podzemni rudnik premoga

Človeško mišičevje

Učbenik in delovni zvezek  
za 4. razred 

Učbenik in delovni zvezek  
za 4. razred 

Učbenik in delovni zvezek  
za 5. razred 

Učbenik in delovni zvezek  
za 5. razred 
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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. 

Modrijan izobraževanje, d. o. o.

Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

www.modrijan-izobrazevanje.si 

Dodatno gradivo za učitelje
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.

Vodni mlin

Interaktivna naloga

Rjavi medved

Igra Številski junak
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	 Učenci:	

• se	seznanijo
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UČITELJ	

UČENCI	

	
1. UVODNI	DE

L	

	
Predstavim

	učna	gradiv
a:	učbenik,	
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- odebeljeni	
tisk:	pomembni	pojmi;	
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k:	zanimivosti	oz.	ka
j	je	dobro	

vedeti;	
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avnavane	te
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Mateja	Majhen,	Tanja	Vrecl	
																			

	

UČNA	PRIPRAVA	Šola:		

Učitelj:	

Predmet:	MATEMATIKA	 Razred:	5.	
Datum:	

TEMA:	Geometrija	in	merjenje		SKLOP:	MERJENJE	–	Merske	enote	

Število	ur:	6	

Učne	enote:	
1	-	3	 Dolžina,	čas,	denar…		4		 Računamo	s	količinami	5	 Preverjanje	znanja	6	 Analiza	preverjanja	in	utrjevanje	

	

Učni	cilji		
Učenci:	
• pretvarjajo	med	sosednjimi	enotami	(večimenske	enote	v	enoimenske	in	obratno)	in	računajo	s	

količinami			
• spremembo	ene	količine	znajo	povezati	s	spremembo	druge	količine	

• seštevajo	in	odštevajo	količine	v	decimalnem	zapisu	(denar)	ob	primerih	iz	vsakdanjega	življenja	

Minimalni	standardi	Učenec:	
- meri,	zapiše	in	pretvarja	(med	sosednjima	enotama)	merske	količine	ter	računa	z	njimi	

Temeljni	standardi	Učenec:	
- oceni	rezultat	pred	merjenjem	- sešteva	in	odšteva	denarne	vrednosti	v	decimalnem	zapisu	

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

Učne	metode:	razlaga,	razgovor,	prikaz,	reševanje	problemov,	delo	s	konkretnim	in	slikovnim	gradivom,	

delo	z	računalnikom,	projektno	delo,	problemski	pouk		

Učni	in	didaktični	pripomočki:	DU	Matematika	5/2.	del	(str.	4	-	16,	MN	17	-	19),	interaktivno	gradivo	

Matematika	5,	zvezek	nizki	karo	Viri:	UN	Matematika,	letna	priprava	
POTEK	UČNIH	DEJAVNOSTI	Dolžina,	čas,	denar…	

MAT	57	–	59	

I.	
DU	str.	4	–	razpredelnica	v	okvirju	-	ponovitev	znanih	merskih	enot	in	njihovo	uporabo.	

	
Napoved	učnega	cilja:	osvežili	boste	znane	merske	enote	in	pretvornike	med	njimi	ter	znanje	uporabili	v	

primerih	iz	vsakdanjega	življenja.	
	
II.	
PRETVARJANJE	MERSKIH	ENOT	IN	UPORABA	V	VSAKDANJEM	ŽIVLJENJU	

- zapis	v	zvezke																																	
MERSKE	ENOTE	

	

a) ENOTE	ZA	MERJENJE	DOLŽINE	1	km	=	1000	m	1	m	=	10	dm	=	100	cm	=	1000	mm	=	1/1000	km	
1	dm	=	10	cm	=	100	mm	=	1/10	m	1	cm	=	10	mm	=	1/10	dm	=	1/100	m	1mm	=	1/10	cm	

	

Zap.	
št.	
ure	

UČNI	CILJI	
	
	
Učenci:	

UČNI	SKLOP	
	
Ciljna	tema	
	
Predmet	obravnave	

Dejavnosti	 Usvojeni,	spoznani	
pojmi	

Stran	v	UČB	
Stran	v	DZ	
	
Št.	posnetka	na	
CD	

	

1. 	

• si	ogledajo	obrazec,	
• poimenujejo	vrsto	obrazca	ter	določajo	okoliščine	nastanka	

in	uporabo	takih	obrazcev	ter	tvorčev	in	uporabnikov	
namen,	

• opisujejo	zgradbo	obrazca	ter	vlogo	njegovih	besednih	in	
nebesednih	prvin,	

• izpolnjujejo	obrazec,	
• vrednotijo	svojo	zmožnost	izpolnjevanja	obrazcev	in	

načrtujejo,	kako	bi	jo	izboljšali,	
• usvajajo,	kako	pišemo	lastna	imena	bitij.	

BESEDILA	
	
	
	
Vprašalnik	o	osebnih	
podatkih	
	
vprašalnik	o	osebnih	
podatkih,	velika	začetnica	

branje,	iskanje	
podatkov,	
izpolnjevanje,	
pogovarjanje,	
utemeljevanje	

vprašalnik,	osebni	
podatek,	uporaba	
začetnice	pri	
zapisovanju	
osebnih	imen	

UČB:	
52–53	
	
DZ:	
6–8	

2. 	

3. 	• opazujejo	in	predstavljajo	svoj	prvi	jezik	in	svoje	znanje	o	
njem,	okoliščine	njegove	rabe	in	svoj	odnos	do	njega,	

• opazujejo	in	predstavljajo	slovenščino	in	svoje	znanje	o	njej,	
okoliščine	njene	rabe	in	znanje	o	njej,	

• usvajajo,	kako	pišemo	lastna	imena	bitij	in	imena	jezikov.	
	

JEZIK	
	
Prvi	in	drugi	jezik	
jezik	kot	prvi	oz.	materni	
jezik;	jezik	kot	drugi	jezik,	
zapisovanje	držav	in	
pripadnikov	narodov	z	
veliko	začetnico,	
zapisovanje	imen	jezikov	
z	malo	začetnico	
	

pogovarjanje,	
dopolnjevanje,	
iskanje	ustreznega	
imena	jezika,	naroda	

Prvi	jezik	oz.	
materni	jezik		ali	
materinščina,	drugi	
jezik,	uporaba	
začetnice	pri	
zapisovanju	imen	
narodov,	jezikov	

UČB:	
8–9	
	
DZ:	
8–10	
	
	4. 	

	
	
	
	

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

Na voljo so vam naši izobraževalni svetovalci

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

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

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

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


