
 

Dragi otroci! 

Upam, da so vas počitnice razvedrile in vam ponudile obilo novih izzivov. 

SLJ – A. Štefan: Mandarine 

Za miren začetek po počitnicah prisluhnite zgodbi na spodnji povezavi. Poslušajte jo 

večkrat. 

https://www.ucimte.com/dodatnagradiva/885_23.Mandarine.mp3 

V zvezek napišite naslov: A. Štefan: Mandarine in datum. 

Pesem ilustrirajte. 

DODATEK: Kakšno skrivnost imajo mravljice  v tej zgodbi? 

 

GUM – Glasbena doživetja – priprava na ocenjevanje znanja 

Da vam prihranim malo branja mi raje prisluhnite na spodnji povezave.  

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/New-Recording-5.m4a 

Če niste popolnoma razumeli navodil jih poslušajte ponovno. 

Prisluhnite skladbama na spodnji povezavi. 

E. Grieg: JUTRO   

https://www.youtube.com/watch?v=vntAKXIuRUI 

N. Rimski - Korsakov: ČMRLJEV LET 

https://www.youtube.com/watch?v=vtAu7xkwNjQ 

 Zapišite v zvezek naslov prve skladbe: E. Grieg: JUTRO  in datum. 

Izberite barve, ki bi po vašem mnenju ustrezale skladbi Jutro. Ob poslušanju 

skladbe z izbranimi barvami narišite vzorce ali črte, ki po vašem ustrezajo glasbi.  

                                   PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

                                                       MAT – V korakih po sto 

                                                       SPO –  Razvijamo se 

                                                      GUM – Glasbena doživetja 

                                                       SLJ – A. Štefan: Mandarine 

                                                      SLJ –  Branje z razumevanjem 

                                                     ŠPO – Ljudski ples rašpla 

https://www.ucimte.com/dodatnagradiva/885_23.Mandarine.mp3
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/New-Recording-5.m4a
https://www.youtube.com/watch?v=vntAKXIuRUI
https://www.youtube.com/watch?v=vtAu7xkwNjQ


 

Po poslušanju si privoščite 5 min odmor, nato v zvezek zapišite naslov N. Rimski -  

Korsakov: ČMRLJEV LET.  

Ponovno si pripravite barve, ki po vašem ustrezajo skladbi. Prisluhnite skladbi in 

začnite z ustvarjanjem. Uživajte.  

 

Obe umetnini skupaj naj starši fotografirajo in mi pošljejo. V petek bomo z 

ustvarjanjem nadaljevali v gibanju ali besedi. 

 

MAT – V korakih po sto 

Ponovili boste desetiške enote in stotice. Ponovno si oglejte razlago na spodnji 

povezavi.  

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=XkEbBZWQXOqXakO8aKxswgTI 

Naj vas ne zmotijo barve kock. Naš dogovor je da so enice modre, desetice rdeče in 

stotice zelene. Tisočica bo vijolične barve. 

 

Oglejte si še naslednjo razlago. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=v2HjLceiapRaf4NJOUNmUtom 

Nadaljujte z delom  in v MAT DZ/63 rešite naloge. Če se vam zdijo težke mi sporočite. 

DODATEK: Lahko se preizkusite še v urejanju števil do 1000, čeprav se tega še nismo 

učili. Kliknite na spodnjo povezavo. Hitro boste razumeli kako je prav, sem prepričana. 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_1000/gradiva_mat_1000/stevila_1000/index.html 

 

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=XkEbBZWQXOqXakO8aKxswgTI
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=v2HjLceiapRaf4NJOUNmUtom
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_1000/gradiva_mat_1000/stevila_1000/index.html


SPO –  Razvijamo se 

Za osvežitev znanja prisluhnite zvočnemu posnetku na spodnji povezavi. 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/New-Recording.m4a 

Za boljše razumevanje si ga predvajajte večkrat, tudi ob ogledu U/ 70, 71, 72. 

Ponovili bomo tudi prehranjevalne verige. 

 

Ali poznaš žival, ki bi pojedla volka? Kaj se zgodi z organizmi, ko umrejo? 

 

Navadno volkovi nimajo plenilcev, ki bi se z njimi hranili. Zato, ko volk pogine – se z 

njegovimi ostanki hranijo le drobna bitija ali razkrojevalci. To so bakterije in glive.  

 

 

Vrtnica raste. Uši se hranijo z vrtnico. Pikapolonica poje uši. Ptica poje pikapolonico. 

Mačka poje ptico. Ko mačka pogine – se z njenimi ostanki hranijo razkrojevalci. 

Ti razgradijo truplo mačke na drobne delce, ki se pomešajo s prstjo in tako postanejo 

mineralne snovi, ki pomagajo rastlinam pri rasti. Krog se tako sklene.  

 

Ponovite še  s klikom na spodnjo povezavo: 

https://youtu.be/vJ2gSTigyzc 

 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/New-Recording.m4a
https://youtu.be/vJ2gSTigyzc


KAKŠNO VLOGO IMAJO ČEBELE V NARAVI OZ. PREHRANJEVALNEM KROGU? 

     

 

 

     Kaj pa je življenjski krog človeka? 

 

Za začetek življenjskega kroga sta potrebna moški in ženska. 

 

Odpri učbenik SPO na strani 73 in si preberite. Postopno si oglejte slike in glasno 

berite besedilo pod sličicami. 

 

DODATEK: Skupaj s starši si lahko ogledate posnetek o rojstvu otroka. Starši vam 

bodo ob posnetku povedali veliko zanimivosti o vašem rojstvu. Zato počakajte, ko 

bodo imeli starši čas in si ga oglejte skupaj.  

https://www.youtube.com/watch?v=UXe5inqHnA0 

 

DODATEK: 

Rešite lahko še naloge na portalu UČIM se pod rubriko Rastemo in praznujemo 

(Spoznavanje okolja) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UXe5inqHnA0


ŠPO – Ljudski ples rašpla 

Kako kaj preskakovalni Ninja? Smo dobili Ninjo s črnim pasom? 

 

Ponovite še ples rašpla na spodnji povezavi. Lahko zaplešete sami, še bolje pa v 

paru z bratom sestro, mamo, očetom… 

http://www.oskosmac.si/2015/09/18/video-projekt-raspla-v-sodelovanju-s-pedagosko-fakulteto/ 

Svetujem, da se odpravite ven in naredite na svežem zraku nekaj vaj ATLETSKE 

ABECEDE. Na spodnji povezavi boste našli kar nekaj vaj, lahko pa dodate še 

kakšno svojo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qM6xeHmYEfY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wQ9u2O22U-
7KxT4_BC4XgIKNae5plqkqPxcSTZ4lotza2gHNQR4Ox1JY 

 

 

ZA KONEC PA ŠE MIŽEK FIGA… 

  
 

 

 

http://www.oskosmac.si/2015/09/18/video-projekt-raspla-v-sodelovanju-s-pedagosko-fakulteto/
https://www.youtube.com/watch?v=qM6xeHmYEfY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wQ9u2O22U-7KxT4_BC4XgIKNae5plqkqPxcSTZ4lotza2gHNQR4Ox1JY
https://www.youtube.com/watch?v=qM6xeHmYEfY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wQ9u2O22U-7KxT4_BC4XgIKNae5plqkqPxcSTZ4lotza2gHNQR4Ox1JY


 

 

 

PA NARAVOSLOVNI DAN VODA… 

       

 



     

     

    


