
 

SREDA, 8. 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:  

 

 

 
PRAVE NAVADE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE 
 

 V učbeniku na strani 64 si dobro oglej slike.  
 

 Ustno opiši in povej, katero od navad za zdravo življenje si pridobiva posamezen 
otrok. 
 

 PREPIS: 
 

 V malo pisanko prepiši naslednje povedi. Ne pozabi na naslov PREPIS. Ko bo prepis 
prepisan, naj ga starši fotografirajo in pošljejo na moj elektronski naslov. 
 

 PREPIS: 
 

Kuhar Erazem bo za kosilo skuhal zelo veliko hrane. S kuhalnico meša 
makarone. Hrenovke zloži na krožnik. Eva zmeša še solato. 

 
 

 

 

 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
https://sites.google.com/site/logicnaposast/


 

MATEMATIKA: 

 

 

SEŠTEVANJE DVOMESTNIH ŠTEVIL DO 100 

 

 Primer: 

 

14 + 30 = 44 

Nastavimo 1 stolpec in 5 posameznih kock, nato dodamo še 3 stolpce. 

 

 ••••          

 

Ugotovimo, koliko imamo skupaj D (4) in koliko E (4). 

 Primer si prepiši v karirast zvezek. Povadi še na stotičnem kvadratu.  

 

 Poglej si oba primera iz učbenika stran 75. 

 

 Dodatna naloga: Če želiš, lahko račune iz učbenika prepišeš v karirast zvezek in jih rešiš. 

 

 Reši naloge v DZ/ 91, 92. 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 

 

 
MOJE TELO 
 
 

 Poimenuj in pokaži zunanje dele telesa. 

  Poimenuj dele obraza. 

  Primerjaj dele telesa pri sebi in staršu ter išči podobnosti in razlike. 



 Povej in opisuj, kaj že veš o posameznem delu telesa. Povej, kakšno nalogo 
opravljajo posamezni zunanji deli telesa. 

  Povej, kako skrbiš za zunanje dele telesa. 
 

 Ob poljubni glasbi kot robot premikaj tisti del telesa, ki ga izgovori starš (leva noga, 
oči, usta, desna roka, vrat ...). 

 

  Nariši svoje telo v brezčrtni zvezek (spoznavanje okolja) in napiši zunanje dele 
telesa (ne pozabi na naslov MOJE TELO). 

 
 

 

 

GLASBENA UMETNOST: 

 

SLOVENSKA LJUDSKA IZŠTEVANKA 

 

 Spoznal boš LJUDSKO IZŠTEVANKO. 
 

 Kakšne so značilnosti LJUDSKE IZŠTEVANKE? 

Pri ljudskih izštevankah ne poznamo avtorja, prenaša se iz roda v rod. Velikokrat so se tudi 
spreminjale. 

 

 Preberi si ljudsko izštevanko v DZ/ 43. 
 

 O čem govori? Katere živali, predmeti nastopajo v njej? 
 

 Izgovarjaj izštevanko tako, kot prikazuje legenda spodaj. Upoštevaj kratko in dolgo 
dobo. 

 Ponovitev izštevanke. Pri kratki dobi ploskaj, pri dolgi pa udari z nogo ob tla. 

 Še sam razmisli, na kakšen način bi še lahko spremljal izštevanko (tleskanje, udarec po 
kolenih…). Svojo zamisel predstavi staršem. 

 

 Izštevanko poskusi spremeniti. Zamenjaj kakšno žival ali kakšen predmet. 
 

 Novo izštevanko lahko uporabiš pri igri skrivalnice. K igri povabi bratca, sestrico ali 
starše. Kdo bo iskal, kdo se bo skril? 

 

                                                                                 

                                                                                                                Tvoja učiteljica Duška  


