
SLOVENŠČINA 

 

Ponedeljek 30. 3. 2020 (na urniku sta 2 uri) 

V DELOVNEM ZVEZKU na strani 74 lahko, če imaš material rešiš 

1. nalogo. Namesto papirnatih brisač lahko uporabiš barvne 

servete in ti sploh ni treba barvati. Tudi, če boš uporabil 

papirnate brisače barvanje ni obvezno.  

Če imaš čas, se poigraj. Tudi, če izdelka ne boš naredil, ne bo 

nič narobe. Reši 2. nalogo v DELOVNEM ZVEZKU na strani 75. 

 

Torek 31. 3. 2020 

Mala in velika pisana črka T. Starši naj ti napišejo v črtasti 

zvezek ali na list 3 velike in 3 male pisane črke T. Pomagate si 

lahko na povezavi https://www.lilibi.si/  poiščete ŠOLSKA 

ULICA 1-2; SLOVENŠČINA, DEŽELA ABC, PISANE ČRKE;T; 

KAKO NAPIŠEM TO ČRKO? 

Lahko si tudi pomagate s spodnjim linkom . Posnetke je 

pripravila učiteljica z izkušnjami iz opismenjevanja Tatjana 

Lazar in so odličen prikaz zapisa črk na tablo. 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

Če boš imel težave (predvsem pri veliki pisani črki T)prosi 

mamico ali očeta, da ti na veliko napiše črko v brezčrtni zvezek. 

Ti jo nato prevleci z različnimi barvicami. 

 

S pisanimi črkami napiši eno vrstico besed.  

Tine  Tina  Tone  teta  torta  toča  očala  

 

Sreda 1. 4. 2020 

V elektronskem učbeniku za SLJ na strani 62 preberi Od doma 

do ribnika. Besedilo preberi vsaj dvakrat. V DELOVNEM ZVEZKU 

na strani 76 reši prvo nalogo. Če želiš lahko še prepišeš povedi 

https://www.lilibi.si/
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


s pravilnimi odgovori v zvezek. Tako se boš uril, da ti bo pisanje 

čimbolje šlo. 

 

MATEMATIKA 

Ponedeljek 30. 3. 2020 

V zvezek prepiši besedilne naloge. Ne pozabi zapisati računa in 

odgovora. 

1. NALOGA 

V avtobusu se je peljalo 37 potnikov. Na prvi postaji so vstopili 

3 potniki, na drugi pa še 10 potnikov. 

Koliko potnikov je v avtobusu? 

Koliko potnikov še lahko vstopi, če je v avtobusu prostora za 50 

potnikov? 

 

2. NALOGA 

 Kolikšna je vsota števil 42, 6 in 2?  

 

3. NALOGA 

Neva je včeraj prebrala 7 strani knjige, danes pa 21 strani.  

Koliko strani je prebrala v dveh dneh? 

 

4. NALOGA 

 
Blok, v katerem stanuje Tadej, je visok 27 m. Blok, v katerem 

stanuje Jaka, je 3 m višji.  

Koliko je visok blok, v katerem stanuje Jaka? 

 

 



Torek 31. 3. 2020 

ODŠTEVAM DO 100 

V elektronskem učbeniku na strani 72 si poglej nalogo z jajci. 

58 – 8 = 50 

Nato V DELOVNEM ZVEZKU NA STRANI 59 reši 1. nalogo. Prvo 

moraš zapisat račun. Daj nekomu da ti pregleda.  

Sreda 1. 4. 2020 

Za utrjevanje rešiš še naslednjo stran, stran 60. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Ponedeljek 30. 3. 2020 

V zvezek napiši naslov: KAJ RASTLINE POTREBUJEJO ZA 

RAST? Razmisli. O tem smo se že pogovarjali. 

Odgovore napiši in nariši. 

 

 

 

 
 

 



Sreda 1. 4. 2020 
 

V DELOVNEM ZVEZKU NA STRANI 79 REŠI NALOGE. 

 

  

LIKOVNA UMETNOST 

Torek 31. 3. 2020 

 

V DELOVNEM ZVEZKU na strani 74 lahko, če imaš material rešiš 

1. nalogo. Namesto papirnatih brisač lahko uporabiš barvne 

servete in ti sploh ni treba barvati. Tudi, če boš uporabil 

papirnate brisače barvanje ni obvezno.  

Če imaš čas, se poigraj. Tudi, če izdelka ne boš naredil, reši 2. 

nalogo v DELOVNEM ZVEZKU na strani 75. 

 

 
 

ŠPORT 

Veliko gibanja na svežem zraku. Lahko se tudi preizkusiš v 

spodnji nalogi. 

 

 



 

 
 
 

 


