
SLOVENŠČINA 

 

Četrtek 9. 4. 2020  

Odpri DELOVNI ZVEZEK na strani 89. 1. in 2. nalogo je možno 

rešiti samo s pomočjo posnetka Tomažev svet. Prosi mamico ali 

atija da ti pomagata poiskati posnetek. Greš na  

https://www.lilibi.si; izbereš E gradivo; poiščeš 

SAMOSTOJNI  delovni zvezki Lili in Bine; slovenščina 2. del; 

stran 48. Zgoraj desno od naslova SMETI V PRAVO VREČO 

imate v modrem krogu shranjen posnetek. Kliknete nanj. Če je 

potrebno si oglej posnetek večkrat. 

 

 

Petek 10. 4. 2020 

S pisanimi črkami zapiši besede in povedi: les  lok  teta  kita  

roka  Lina  Tilka  Karin 

Sara liže liziko. 

Na torti so svečke. 

Na krožniku so slive. 

 

 

MATEMATIKA 

Četrtek 9. 4. 2020  

 V DELOVNEM ZVEZKU na strani 77 in 78 rešuješ naloge. 

 

 

 

 

 

https://www.lilibi.si/


SPOZNAVANJE OKOLJA 

Četrtek 9. 4. 2020  

Učiteljica Tamara Slana je posnela razlago snovi ODPADKI. 

Nekaj malega ste že zadnjič si pogledali, ampak ne bo škodilo 

če vidite dvakrat. https://youtu.be/EKJVzUV53N8?t=136 

 
Na spodnji povezavi imate lutkovni film Čiste roke za zdrave 
otroke. Priporočam ogled! 
https://youtu.be/nMIyiIVqqUE 

 

 

 

ŠPORT 

Čimveč gibanja na svežem zraku!  

Spodaj imate link do povezave Despacito/Alejandro Vidal - 

zumba kids. Verjamem, da bo nekaterim zelo všeč. ZAPLEŠITE! 

https://youtu.be/pkRTgXy4HeQ?list=TLPQMDgwNDIwMjCUbxkE

KYTGeg 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

Četrtek 9. 4. 2020  

Prisluhnite čudovitim glasovom otroškega in mladinskega 

pevskega zbora RTV SLOVENIJE. Uživajte! 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/174408561 

 

 

Petek 10. 4. 2020  

Preberi si ljudsko pesem ZAJČEK AL SE NE BOJIŠ? Spodaj imaš 

povezavo do melodije in plesa. Mislim, da ti bo ples šel! 

https://youtu.be/EKJVzUV53N8?t=136
https://youtu.be/nMIyiIVqqUE
https://youtu.be/pkRTgXy4HeQ?list=TLPQMDgwNDIwMjCUbxkEKYTGeg
https://youtu.be/pkRTgXy4HeQ?list=TLPQMDgwNDIwMjCUbxkEKYTGeg
https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/174408561


Zajček, al’ se ne bojiš, ko od doma tak’ hitiš? 

Skočim sem, skočim tja in takoj sem spet doma. 

 

V gozdu čaka lovec skrit, ti ne veš, kako je zvit. 

V grm urno se z glavo bom potisnil, glej tako. 

 

Zajček ljubi, čuvaj se, kaj če v zanko te dobe? 

Nič zato, saj lahko bom pregriznil hitro jo. 

 
https://youtu.be/TUXRko6gDrs 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                     

Dragi moji šolarji! 

Če želite mi lahko pošljete kakšno fotografijo od učenja na 

domu. Lahko tudi samo napišete kaj o tem in narišete. 

Naprimer kako vam je doma, če pogrešate kaj sošolce, šolo, 

prijatelje… Eni ste mi že poslali izdelke npr. iz tetrapaka, iz 

naravnih materialov. 

Prispevke bom poslala učiteljici za slovenščino, ki jih bo objavila 

v spletnem glasilu Šmorn. 

 

Želim vam lepe, razigrane, sproščene praznike!             

Pazite nase! 

 

https://youtu.be/TUXRko6gDrs


 

 

 

 
 
 

 


