
TOREK, 31.3.2020 

 

Danes je zadnji dan v mesecu. Jutri je prvi april. To je dan, ko lahko koga malo nahecamo. 

Naloge  ne bodo težke. Dobro si preberi navodilo. Pazi na čitljiv zapis. Ne pozabi si vzeti 

kratkih odmorov med delom in na požirek vode. 

 

SLOVENŠČINA 

 

Ustno se malo poigraj z besedami. Boš videl/a, da zna biti zabavno. S takimi nalogami si 

bogatiš besedni zaklad. PREBERI in naštej čim več predmetov-stvari, ki se začnejo z rdeče 

zapisano črko. 

 

 V predalu so nogavice,……. vse besede se začnejo s črko n  

 

 V kleti je krompir,……….. vse besede se začnejo s črko k 
 

 V garaži je metla,   ………..  vse besede se začnejo s črko m 

 

 Mami je pripravila jagode,……..nadaljuj z besedami na črko j 
 

Upam, da si našel/la veliko različnih besed. 

 

1. PREBERI ZAPISANE POVEDI 

 

Na travniku rastejo trobentice , vijolice , žafrani , narcise , tulipani in hijacinte. 

 

V trgovini smo kupili kruh , mleko , sladkor , riž , polento in sadje. 

 

Jaka ima v torbi peresnico , zvezke , lepilo , knjigo , mapo in copate. 

 

 

Kaj opaziš ? Naštevali smo rastline in predmete. Pri naštevanju naredimo vejico. 

 

 

2. Sedaj vzemi zvezek z vmesno črto in napiši naslov 

 

VEJICA PRI NAŠTEVANJU                                    Datum: 

 

Prepiši zgornje povedi, vejice naredi z rdečo barvico. 

 

3. Odpri delovni zvezek na strani 43 in glasno preberi zapis pri 1. in 2. nalogi. Pri 2. nalogi z 

rdečo barvico narediš vejice in besedilo prepišeš v zvezek. 

 

4. Še enkrat preberi in se poslušaj. Opaziš, da greš pri vejici z glasom gor? 

 

5. Dopolni še povedi pri 4. nalogi in ju prepiši. Takole: 

 

Kadar naštevamo predmete, osebe, živali ali kadar naštevamo, kaj vse delamo, vmes pišemo 

vejico. Vejice pa ne pišemo pred besedo in. 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

 

Preveri rešitve v DZ na strani 33 in naredi kljukico. 

 

9.a ) 15 : 5 = 3    Obdarila je 3 sošolce. 

 

b)   15 : 3 = 5     Vsak je dobil 5 pomaranč. 

 

10. a)  24 : 6 = 4       Nastali bodo 4 liki. 

 

      b)  24 : 4 = 6       Za vsak lik bo porabil 6 paličic. 

 

11. a)  32 : 8 = 4       Odpeljale so 4 gondole. 

       

      b) 32 : 4 = 8        V vsaki gondoli je bilo 8 izletnikov. 

 

V zvezek napiši Vaja in prepiši račune. Kako hitro uspeš izračunati 10 računov ? Prosi starše, 

da ti pregledajo rezultate. 

 

7 . 9 =              9 . 9 =             8 . 3 = 

 

5 . 7 =              6 . 8 =             5 . 9 = 

 

3 . 7 =              9 . 6 =             7 . 8 =          4 . 6 = 

 

 

V zvezek nariši sliko. Nariši 20 žog, v vsako vrsto po 4, tako, da imaš 5 vrst in 4 stolpce. V 

vrstah žoge obkroži z rdečo, v stolpcih pa z modro. 

 

Spodaj zapiši  samo račune 

 

5 . 4 = 20   ( račun velja, če gledaš vrste )     4 . 5 = 20 ( gledaš stolpce ) 

 

20 : 4 = 5   (žoge smo razdelili na 4 stolpce )   20 : 5 = 4 ( žoge smo razdelili na 5 vrst) 

 

 

Če dobro pogledaš, smo imeli 3 števila in smo sestavili 2 računa množenja in 2 računa 

deljenja. Ali te to na kaj spominja? 

 

Še sam/a sestavi iz danih števil 4 račune ( 2 deljenja in 2 množenja ) 

 

3  8   24                         7  9  63 

 

Naloge v ZV na strani 54 si najbrž že naredil/a. Sedaj samo preglej, če si delal/a pravilno. 

 

Če imaš še kaj časa. Reši še nalogo v RI na strani 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLASBA 

 

Včeraj smo malo pozabili, da je na urniku tudi glasba. Danes si boš prepisal/a novo ljudsko 

pesmico. Ker nimaš zvezka za glasbo, lahko to narediš na list in ga spraviš v mapo, ali obrneš 

brezčrtni zvezek za okolje na zadnjo stran. 

 

PETELINČEK JE NA GORO ŠEL ( LJUDSKA) 

 

PETELINČEK JE NA GORO ŠEL, KIKIRIKIKI, 

PETELINČEK JE NA GORO ŠEL, KIKIRIKIKI, 

PETELINČEK JE NA GORO ŠEL, KIKIRIKIKI, 

KIKIRIKI, KIKIRIKI, KIKIRIKIKI. 

 

KAJ PA ON NA GORI BO, KIKIRIKIKI, 

KIKIRIKI, KIKIRIKI, KIKIRIKIKI. 

 

ON NA GORI LJUBCO IMA, KIKIRIKIKI, 

KIKIRIKI, KIKIRIKI, KIKIRIKIKI. 

 

LJUBCA OBOLELE JE, KIKIRIKIKI, 

KIKIRIKI, KIKIRIKI, KIKIRIKIKI. 

 

POSLALI SO PODOHTARJA, KIKIRIKIKI, 

KIKIRIKI, KIKIRIKI, KIKIRIKIKI. 

 

LJUBCA OZDRAVELA JE, KIKIRIKIKI, 

KIKIRIKI, KIKIRIKI, KIKIRIKIKI. 

 

Če imate možnost, lahko pesmico tudi natisnete. Nariši ilustracijo. 

 

Najdeš jo na povezavi https//www.youtube.com/watch?v=OjNjEjUxmE 

 

Lahko jo poslušaš in zapoješ. Do konca tedna še nekajkrat ponoviš. 

 

Vzemi si kratek odmor, se malo razgibaj in se pripravi za okolje. 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Danes boš najprej malo ponovil/a 

 

1. Kaj prikazuje globus? 

2. Kako je razdeljena Zemlja? ( imenuj celine in oceane) 
3. Na zemlji so različne pokrajine. Na kaj ta različnost vpliva? 

 

Poglej v učbeniku poglavje Okrog sveta. 

 

Nazadnje si spoznaval življenje na gradu. Čemu so služili gradovi najprej ? Kje so bili 

zgrajeni in zakaj? Kdo je na gradu živel? Ali imamo tudi danes kralje, kraljice in princese ? 

Kaj gradovi predstavljajo danes ? 

 

PRERBERI PREGOVORA 

KAJ MISLIŠ, KAJ POMENITA? 

 

DENAR JE SVETA VLADAR. 

 



ZRNO DO ZRNA- POGAČA, KAMEN DO KAMNA PALAČA.  

 

Danes se boš učil/a o denarju. O tem že veliko veš, spoznal/a pa boš še kaj novega. 

 

 

Ustno odgovori na vprašanja 

 

1. Kaj je denar? 

2. Kako se imenuje naš denar? 

3. Poglej si bankovce in kovance, kakšne so njihove vrednosti. (to smo spoznavali že pri 

matematiki, imaš tudi denar za igro) 

4. Kje denar hranimo? 

5. Kje in koliko ga lahko dvignemo? (dvignemo ga toliko,kot ga imamo privarčevanega, 

na bankomatu, na banki) 

 

Plačujemo lahko z denarjem (to je gotovina) ali s plačilnimi karticami. 

 

V učbeniku poišči poglavje KOLIKO STANE 

 

Preberi strip. Spoznal/a boš, kako so plačevali nekoč in kakšen je bil prvi denar. 

 

Kako so ljudje včasih kupovali stvari, ki so jih potrebovali ? 

 

Zakaj je postala menjava blago za blago težavna? 

 

Kako so rešili zaplet ? 

 

 

LIKOVNI POUK 

 

Ljudska pesmica, ki si jo spoznal/a, govori o petelinčku. Predlagam, da si pripraviš tulec od 

papirnatih brisač ali vc papirja, škarje, lepilo, barvni papir in flomastre. Izdelaj petelinčka. 

 

Navodilo: 

 

Nareži nekaj pisanih trakov za petelinov rep in jih nalepi na tulec. Petelinček ima tudi veliko 

rdečo rožo na glavi, kljun in rdečo kravato. Potem izreži še dve stopali s širšimi prsti in ju 

nalepi na spodnjo stran tulca, da bo petelinček stal. Sedaj s flomastrom narišeš še oči in 

petelinček je gotov. 

 

Lahko seveda narediš tudi čisto po svoje . Bodi ustvarjalen in veliko zabave. 

 

Če ne boš uspel narediti vsega, lahko petelinček počaka do jutri. 
 

 

 


