
18 Opazujem in opisujem

 Preberi Mojčin opis. 

Na hodniku imamo omarico za odlaganje ključev, mobitelov, denarnic, časopisov, 
čevljev ipd.

Široka je 2 metra, visoka 80 centimetrov in globoka 45 centimetrov. Razdeljena 
je na tri enake navpične dele. Levi in desni del se spredaj zapirata z vrati, v 
vsakem delu pa sta polici za shranjevanje čevljev in copat. Srednji del omarice 
ima predale in je razdeljen na dva enaka dela – v zgornjem delu so štirje manjši 
predali (za vsakega člana družine po eden), v spodnjem delu pa sta dva večja 
predala (za časopise, papirnate robce, zložljive dežnike …). Omarica stoji na 
šestih kratkih nogah.

Je svetlo rjave barve. Ročaji na vratih in predalih so kovinsko sivi.

 Mojčin opis primerjaj z miselnim vzorcem, ki ga je sestavila pred pisanjem opisa.
 Ali je v opisu navedla vse bistvene podatke, ki jih je načrtovala v miselnem vzorcu?           

DA         NE
 Pojasni odgovor.
 Če je treba, dopolni opis.

 S sošolci in sošolkami primerjajte svoje popravke in se pogovorite o njih.

 Mojčin miselni vzorec dopolni še z bistvenimi podatki.  

 Preberi nepopolno poved in jo dopolni. 

Predmet po navadi opišemo tako, da povemo, koliko je , katere 

 ima, iz katere  je, kakšne  je  

in čemu ga .

 Opisal/-a boš kos pohištva, ki si ga izbral/-a v 3. nalogi. 
 Kaj boš sestavil/-a pred pisanjem opisa?
 Čemu boš to naredil/-a?
 Na kaj boš pazil/-a med pisanjem opisa?
 Kaj pa boš naredil/-a po pisanju opisa?
 Čemu boš to naredil/-a?

 V zvezek, na list papirja ali na računalnik napiši opis izbranega kosa pohištva.

 Svoj opis pokaži sošolcu/sošolki ali mu/ji ga pošlji po elektronski pošti, da ti bo 
povedal/-a svoje mnenje o njem in ti svetoval/-a, kako bi ga lahko izboljšal/-a. 

 Razmisli, kateri njegov/njen nasvet boš upošteval/-a; popravi svoj opis in ga 
popravljenega pošlji učitelju/učiteljici, da ti bo še kaj svetoval/-a. 
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