
 

TOREK, 14. 4. 2020 

 

 

DODATNI POUK: 

 

 Vaje za matematični  KENGURU najdete na tem naslovu: 

 
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 

 

 Vaje za matematično tekmovanje LOGIČNA POŠAST najdete na tem naslovu: 

 

  https://sites.google.com/site/logicnaposast/  

 

 

 

SLOVENŠČINA: 

 

 

 

VELIKA TISKANA ČRKA C 

 

 V DZO-ju na strani 38 si najprej dobro oglej, kako se črka C pravilno napiše.  

 

 lilibi/šolska ulica 1-2/slovenščina/dežela abc/velike tiskane črke 

 

 Najprej vadi zapis mavrične črke C v brezčrtnem zvezku, piši tudi besede, ki se 

začnejo na glas C, nato pa reši naloge v DZO/ 38, 39 in beri besedila. 

 

 

 

 

 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
https://sites.google.com/site/logicnaposast/
http://podium.gyldendal.no/lilibi/solska-ulica-1-2/slovenscina/dezela-abc/velike-tiskane-crke


MATEMATIKA: 

 

RAČUNI DO 10 

 

 Ustno seštevaj in odštevaj do 10. 

 

 Če imaš doma domine, lahko s pomočjo domin sestavljaš v karirast zvezek račune in 

jih izračunaš. 

 

 Reši naloge v DZ/ 56. 

 

 Reši naloge v RJI 1/ 52, 54. 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA:  

 

 

S ČUTILI ZAZNAVAM SVET 

 

 Igra: Poznam dele telesa. 
 

Po navodilih izvedi dejavnost (navodila dajejo starši). Npr.: Pomahaj z roko. Dvigni 

nogo. Odkimaj z glavo. Zapri oči. Primi se za koleno, stopalo, čelo ...   

 

 ČUTILO ZA TIP: starši naj v vrečko skrijejo nekaj predmetov, ti pa poskusi samo s 

tipanjem ugotoviti, kateri predmeti so skriti v vrečki. S čim si otipal/a predmete? 

 

 ČUTILO ZA SLUH: za minuto zapri oči in poslušaj zvoke okrog sebe. Kaj vse si 

slišal/a? S čim si slišal/a? 

 

 ČUTILO ZA VID: poglej skozi okno. Kaj vse vidiš? S čim vidiš? 

 

 ČUTILO ZA VONJ: starši ti naj z ruto zavežejo oči. Povohat ti naj dajo različne stvari 

(npr. parfum, čebulo, cimet, limono….). Kaj vse si vohal/a? s čim si vohal/a? 

 

 ČUTILO ZA OKUS: starši ti naj pripravijo različne napitke (npr. za kislo limonado, za 

sladko sladek čaj ali sok, za slano slano vodo in za grenko grenak čaj). Kakšen okus 

so imeli napitki? S čim si okušal/a? 

 



ŠPORT: 

 

 Vaje s kocko:   

Meči kocko, preštej pike in izvajaj vaje, ki so prikazane v PRILOGI.  

 

- 1 pika: enkrat steci okoli stola. 

- 2 piki: dve skleci.  

- 3 pike: trije poskoki iz počepa.  

- 4 pike: štirje počepi. 

-  5 pik: pet predklonov z dotikom tal.  

- 6 pik: šestkrat vstani iz seda v stojo. 

     

                                                                        Tvoja učiteljica Duška 


