
SLOVENŠČINA ( DVE URI ) 

ZO/60 MARTINOV ROJSTNI DAN 

 Danes se seznaniš še z zadnjo malo pisano črko - F. 
 V ZO, na strani 60, preberi povedi, poišči novo črko f in jo pobarvaj z 

barvico. 
 Uri zapis nove črke, pazi na ustrezno umestitev v vrstice in navzdol. 
 Preberi povedi in jih uredi v pravilni vrstni red. 
 Označi jih s števili in jih preberi po vrstnem redu. 
 V besedilu obkroži besede s črko f in jih uporabi v novih povedih. 
 Reši nalogo s semaforjem; pravilne, nepravilne povedi. 
 Poišči in pobarvaj besede v mreži. 
 Ustrezno dopolni poved. 
 Sedaj poznaš vse črke male pisane abecede. 

MATEMATIKA 

DU /24 ŠTEVILA DO 100 

 Ustno štej od 19 do 39, 
 Štej od 58 do 41. 
 Štej po 10 od 35 do 85. 
 Štej po 2 naprej od 46 do 66. 
 Štej po 2 nazaj od 98 do 84. 
 Na stotičku poišči naslednja števila; 38, 23, 47, 83, 32, 74. 
 Obrni stotiček in poišči števila še tam . 
 V karo zvezek številke z besedo; 29, 36, 48, 53, 64, 75, 88, 91. 
 Reši naloge v DU na strani 24. 
 Izračunaj račune DE+E brez prehoda. 
 Izračunaj in poveži s pravilnimi rezultati. 
 Računaj brez stotička, če pa se ustavi, stotiček pomočnik bo pravi. 

ŠPORT 

 Ponovi vse gimnastične vaje, ki jih poznaš; začni od glave, ramen,.. 
 Danes vadi dvigovanje trupa - mišična vzdržljivost trupa. 
 Uri se v skoku v daljino z mesta; pazi na odriv in na prestop. 
 Če bo vreme ugodno pa hitro steci ven in teci do drevesa, ute,.. ter 

nazaj 

ANGLEŠČINA 

Splošno navodilo 

Pesmice: 

http://ptrubar2.splet.arnes.si/files/2020/03/Za-starse.docx


 School supplies Song 
 Count by 10 Song 

Interaktivne naloge: 

 www.eslgamesplus.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=-gmEe0-_ex8
https://www.eslgamesplus.com/

