
SLOVENŠČINA 

 

Ponedeljek 6. 4. 2020  

Letos smo že večkrat omenjali pisateljico in pesnico Svetlano 

Makarovič. Kot sami veste je napisala veliko zgodb in pesmi za 

otroke. Pekarno Mišmaš nekateri  že poznate. Na spodnji 

povezavi si oglejte gledališko predstavo omenjene zgodbe. 

Uživajte! 

https://youtu.be/bdnxezRDB-0 

 

 

Torek 7. 4. 2020 

V DELOVNEM ZVEZKU na strani 80 reši 4. in 5.  

 

Sreda 8. 4. 2020 

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

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

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

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

KAKO NAPIŠEM TO ČRKO? 

Lahko si tudi pomagate s spodnjim linkom 

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

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

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

Ti jo nato prevleci z različnimi barvicami. 

 

MATEMATIKA 

Ponedeljek 6. 4. 2020 

V DELOVNEM ZVEZKU rešuješ naloge na strani 68 in 69. 

 

https://youtu.be/bdnxezRDB-0
https://www.lilibi.si/
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


Torek 7. 4. 2020 

ODŠTEVAM DO 100 

V elektronskem učbeniku na strani 74 si poglej primer z jajčki. 

40 – 3 = 37 

Nato v DELOVNEM ZVEZKU na strani 71 reši naloge. 

 

 

Sreda 8. 4. 2020 

V DELOVNEM ZVEZKU na strani 72 in 73 rešuješ naloge.  

11. nalogo napišeš v zvezek. Pri 12. nalogi si izberi en račun in 

zanj napiši v zvezek besedilno nalogo. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Ponedeljek 6. 4. 2020 

V DELOVNEM ZVEZKU na strani 87 reši 1. nalogo.  

Na spodnji povezavi si poglejte kako skrbijo tretješolci OŠ dr. 

Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica Podružnica Srednja vas 

ZA OKOLJE. 

https://youtu.be/zrOiyPo4NWE 

 

Sreda 8. 4. 2020 

Na spodnji povezavi si poglejte kratek filmček o odpadkih. 

https://youtu.be/vbM6nY6IvbY 

https://youtu.be/TuChdTLDlZE 

 

Nato si v elektronskem učbeniku na strani 65 preberite besedilo 

in oglejte fotografije o onesnaževanju. 

V DELOVNEM ZVEZKU na strani 88 naredite 2. in 3. nalogo.  

https://youtu.be/zrOiyPo4NWE
https://youtu.be/vbM6nY6IvbY
https://youtu.be/TuChdTLDlZE


LIKOVNA UMETNOST 

Torek 7. 4. 2020 

Ker se bliža velika noč bodo mamice prav gotovo barvale pirhe. 

Da pa vam ne bo dolgčas, lahko izdelate velikonočnega zajčka. 

Odprite link do povezave https://youtu.be/7zL_EQkqrmg 

 

ŠPORT 

Ponedeljek 6. 4. 2020 

Torek  7. 4. 2020 

Ker bo v tem tednu veliko sončka, pojdite na sveži zrak in 

uživajte. Vsaj enkrat v tednu se preizkusite v športni abecedi. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7zL_EQkqrmg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


