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REŠITVE:
23/1

(PRAVILNE REŠITVE, KI JIH PODČRTAŠ)

z mamo
z računalnikom
s krtačo
z radirko
z odejo

s pisalom
s kuhalnico
s cunjo
z barvico
s sokolom

24/ 2
S Špelo, z Anjo, z Janom, z Lanom, s Sanjo, z Nežo, s Petro, s Filipom, z Barbaro, s Hano, s Tajo, z
Doro, z Gajo, z Igorjem
24/3
Napisala bom samo besede in pravilne predloge, ti pa si jih moral uporabiti v povedih. Bodi pozoren
na veliko začetnico na začetku povedi in končno ločilo. Napiši zanimive in bogate povedi.
Z vilicami
S svinčnikom
Z ravnilom
S prijateljem
S škarjami
Z vrvjo
S krpo
S palico
Z avtom
Z motorjem
S čopičem
Z vodo

V spodnje besedilo vstavi ustrezen predlog (s ali z). Besedilo prepiši v zvezek. Prej poglej še rešitve!
Vaja

20. 3. 2020

Včeraj sem se igrala ___ medvedkom in ____ punčko. Vozila sem se ____ kolesom in
____ rolerji. Pogovarjala sem se ___ Matejo in ___ Simonom. Naredila sem si sendvič
___ sirom in _____ maslom. Pobarvanko sem pobarvala ___ rumeno, ___ srebrno,
___ zeleno, ___ rdečo in ___ črno barvo.

Vaja

20. 3. 2020

Včeraj sem se igrala z medvedkom in s punčko. Vozila sem se s kolesom in
z rolerji. Pogovarjala sem se z Matejo in s Simonom. Naredila sem si sendvič
s sirom in z maslom. Pobarvanko sem pobarvala z rumeno, s srebrno,
z zeleno, z rdečo in s črno barvo.
Nekaj vaj najdeš na povezavi: https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r_predlog.html

2. MAT
Če le imaš možnost, pojdi na MOJA MATEMATIKA. Če si pozabil geslo, sporoči, ti ga pošljem.
Če ne moreš delati nalog na MOJA MATEMAIKA, mi sporoči in bomo našli rešitev.
Izberi zavihek
• NALOGE – ARITMETIKA IN ALGEBRA – PISNO MNOŽENJE IN DELJENJE. Rešuj naloge Pisno
množenje s prehodom 2. način.
• NALOGE - ARITMETIKA IN ALGEBRA – ŠTEVILSKI IZRAZI. Rešuješ lahko vse naloge.
• NALOGE - ARITMETIKA IN ALGEBRA – PISNO SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE. Rešuješ lahko vse
naloge.

3. ŠPO
Izkoristi lep dan, pojdi ven (teči, skači, preskakuj kolebnico, vodi žogo…)

