
  TOREK, 12. 5. 2020 

MATEMATIKA  

1. PONOVIMO: 

1kg = 100 dag 

1kg = 1000g  

1dag = 10 g 

2. V zvezek napiši Vaja, prepiši spodnjo nalogo in jo reši. 

2 kg=200 dag 

3 dag = 30 g 

4 kg = 4000 g 

500 dag = 5 kg 

2000g = 2 kg 

600g = 60 dag 

6 kg = _____dag 

70dag = _____g 

45 dag = ____g 

300g = _____dag 

3 kg = _____dag 

8 kg = _____ g 

500g = _____dag 

60 dag = _____g 

5 kg = _____dag 

3000g = _____kg 

85 dag = _____g 

600 dag = ____kg 

 

3. V DZ reši naloge na str. 12 in 13. 

 

SLOVENŠČINA 

Primerjaj svoj zapis z rešitvami in popravi napačne odgovore. 

Str. 64  

Po smislu, npr.: 

Oprosti, zelo mi je žal. 

Sošolka je bila zelo žalostna. 

Ker je želel popraviti škodo, ki jo je povzročil dekletu, ko je polomil njeno ravnilo, in se na ta način še 

enkrat opravičiti. 

 



1. V DZ na str. 65 reši prvi dve nalogi. Nanašajo se na opravičilo na prejšnji 

strani. 

2. V zvezek napiši pisno opravičilo sošolcu, ker nisi mogel priti na njegov rojstni 

dan zaradi bolezni. Bodi pozoren na obliko in sestavne dele opravičila. 

 

GLASBENA UMETNOST 

Prelistaj zvezek za glasbo in si izberi TRI pesmice, ki jih zelo dobro znaš. ZAPOJ 

jih in lahko jih spremljaš z inštrumentom, ki si ga naredil. Če ga nimaš več, si 

pomagaj s čim drugim (palčke – dve kuhalnici,..). Lahko pa tudi zaplešeš. 

1. Danes boste poslušali GLASBENO PRAVLJICO: Prepir v orkestru na spodnji 

povezavi. Pozorno poslušaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=UNSyRNKm-MI 

2. Po poslušanju v zvezek napiši naslov Glasbena pravljica: Prepir v orkestru in 

napiši vsaj 5 instrumentov, ki si jih slišal v pravljici. Lahko tudi več. 

 

ŠPORT 

Še vedno pridno vadil naloge za športno vzgojni karton: tek na 60m, na 600m, 

poligon nazaj, vesa, trebušnjaki, predklon, skok v daljino, taping. 

Izberi si vsaj 3 naloge! 

1. Tek na 60m in 600m 
 

 

Naloge: 

-lovljenje na travniku 

-tek v hrib in po hribu navzdol 

-tekanje po gozdu  

2. Poligon nazaj 

  

 

Naloge: 

-gibanje po vseh štirih (dlani, stopala) v vse smeri (naprej, 
nazaj, levo, desno) 

-oponašanje gibanj živali, ki hodijo po vseh štirih 

https://www.youtube.com/watch?v=UNSyRNKm-MI


 3. Vesa v zgibi 
 

 

Naloge: 

-plezanje po drevesih ob prisotnosti/nadzoru staršev 

-plazenje po trebuhu (vlečemo se samo z rokama) 

 

 

4. Skok v daljino iz mesta 

 

 

Naloge: 

-sonožno preskakovanje črt na tleh  

-preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih 

-žabji poskoki 

-igra »Ristanc« 

-kolebnica 

 

5. Dvig trupa 
 

 
 

 

Naloge: 

-plezanje 

-plazenje 

-lazenje 

-skoki 

 

 


