
 

  

SREDA, 15. 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: 

 

 

 
MALA IN VELIKA PISANA ČRKA D 
 
 

 Vadi pravilen zapis male in velike pisane črke D v DZO-ju na strani 108, 109 (piši vse 
besede, ki so ti še ostale). Pojdi večkrat po črki v DZO-ju, ki je obarvana z rumeno (v 
smeri puščic). 
 

 Ogledaš si lahko posnetek, kako se napiše mala in velika pisana črka D: 
 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html     
 

 Nato pa povadi še zapis črk v veliki pisanki (toliko vrstic, kot vedno) in piši naslednje 
besede in povedi: dedek, denar, brada. Domen rad borda. Sandi si želi videti vidro. 
Danes ni vetra.  

 

 Povedi iz DZO/ 109 (zadnja naloga) prepiši s pisanimi črkami v malo pisanko (ne 
pozabi na naslov). 

 
           * Napišeš lahko še nekaj svojih besed ali povedi.  

 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
https://sites.google.com/site/logicnaposast/
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


 

MATEMATIKA: 

 

 

 
SEŠTEVANJE DVOMESTNIH ŠTEVIL DO 100 
 
 

 V karirast zvezek reši naslednje besedilne naloge: 
 

1. Izračunaj vsoto števil 52 in 34. Kaj dobiš? 
 

2. Simon ime 31 evrov, Sonja pa 33 evrov.  
     Ali si lahko s skupnim denarjem kupita sanke, ki stanejo 65 evrov? 
 

3. Lili in Bine sta računata. Lili je izračunala 22 računov, Bine pa 4 račune več kot Lili.  
             Koliko računov sta izračunala oba skupaj? 

 

 Reši naloge v RJI 2/ 46, 47. 
 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 

SKRBIM ZA ZDRAVJE 

 

 Če se želiš malo poigrati, imaš na spodnji povezavi igrice o telesu. 
 
https://interaktivne-

vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_moje_telo.html  

 

 Ustno odgovori na vprašanja: 

 

 Kolikokrat in kdaj si je potrebno umivati zobe? 

 Zakaj je umivanje zob pomembno? Kako si umivamo zobe in s čim? 

 Kako še poskrbimo za svoje zobe? 

 Ali opravljaš redne kontrole pri zobozdravniku oz. zdravniku? 

 Ali se redno umivaš? Kaj si je potrebno umivati? Kolikokrat? Čemu je pomembna 
čistoča našega telesa? 

 Na kakšne načine še skrbimo za svoje zdravje? 

 Ali vsak dan poskrbiš, da se giblješ oz. telovadiš? 

 Ali pravočasno odhajaš spat in dovolj počivaš? 

https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_moje_telo.html
https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_moje_telo.html


 Ali uživaš vsaj 5 obrokov na dan? Kako se imenujejo posamezni obroki, ki jih 
zaužijemo? 

 Ali počivaš, če si bolan? Ali obiščeš zdravnika? 

 Na zdravniških pregledih si bil cepljen. Kaj misliš, čemu? 

 Ali je pomembno, da živimo v čistem okolju? Zakaj? 
 

 Oglej si slike in preberi si vse o zdravju v učbeniku na strani 68. 
 

 Reši naloge v DZ/ 100, 101. 

 

GLASBENA UMETNOST: 

 

O. ŽUPANČIČ, L. KRAJNČAN: RAC, RAC, RACMAN  

 Ogled si slikovni zapis pesmi in ponovitve v DZ/ 83: višina račke in žabice prikazujeta 
višino tona (visoki in nizki toni), velikost račke in žabice pa dolžino tona (kratki in 
dolgi toni). 
 

 Besedilo pesmi nekajkrat preberi. 
 

 Poslušaj posnetek na spodnji povezavi. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 

 Besedilo pesmi si prilepi v brezčrtni zvezek, lahko narišeš vsebino pesmi: 
 

 

                                                                                                             Tvoja učiteljica Duška                       

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2

