
 

MAT –  Rešujem probleme  

Pri včerajšnji nalogi mi je ponagajal tiskarski škrat, zato navodilo ni bilo razumljivo. 

Hvala za razumevanje. Nekateri ste prav detektivsko odkrili nalogi in ju rešili. Bravo! 

Odprite MAT DZ/53. (Tale stavek se je skril.) 

Danes boste reševali matematične probleme, kjer boste lahko uporabili svojo 

iznajdljivost bolj kot znanje matematike. 

Obe nalogi rešite s poskušanjem. Lahko z risanjem ali z gumbi, kockami… Risbi in 

odgovora napišite v zvezek. Račune zapišite šele, ko poznate rešitve. Če računov 

ne znate zapisati jih izpustite. Pomembna je risba in odgovor. 

DODATEK: Nande/ 70. Če so te naloge razumljivejše jih rešite namesto tistih v DZ. 

Tisti, ki imate radi miselne izzive, pa rešite vse naloge. 

Namig: za ponavljanje in utrjevanje poštevanke in deljenja lahko rešujete 

naloge v Nandetu do strani 67.  

10 minut gibanja 

ITD –  Come stai oggi 

1. Come stai oggi? 

2. Z mimiko pokaži naslednje emocije: 

Sei spaventato.  

Sei arrabbiato. 

Sei felice. 

Sei stanco. 
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3. Danes se boš seznanil z besediščem o hrani. Poslušaj posnetek in pokaži na 

imenovano jed (učbenik, str. 60/1).  

https://www.youtube.com/watch?v=vyFzdJJEQUE&t=0s 

4. Poskusi si zapomniti zaporedje jedi.  

Zapri učbenik in poskusi povedati zaporedje na pamet.  

Koliko jedi si naštel v pravilnem zaporedju? 

5. Igraj se z nami. 

https://www.youtube.com/watch?v=wRp4SYqZEXo 

6. Reši nalogo v učbeniku, str. 62. Smiselno dopolni povedi – katera jed je komu 

všeč.  

7. Za konec poslušaj pesmico. 

https://www.youtube.com/watch?v=-xL2Y2HKEI8&t=0s  

 

SLJ – Rezultati športnega dneva 

 

V SLJ DZ/ 41, 42 natančno preberite besedilo in rešite 2. nalogo.  

Bodite pozorni na pravilen zapis števila s piko ali brez. Besedilo berite počasi in 

natančno, poved za povedjo. Tako boste lažje in bolje razumeli vsebino. 

 

Pa še rešitve včerajšnje naloge. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vyFzdJJEQUE&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wRp4SYqZEXo
https://www.youtube.com/watch?v=-xL2Y2HKEI8&t=0s


ŠPO – Poskoki ob črti 

Ste udobno oblečeni? Za ogrevanje tokrat potrebujete igračo spinner ali pa tudi ne… 

Pojdite, kar po vrstnem redu. Kotaljenje na hrbtu pomeni: kotaljenje od glave proti 

zadnjici in nazaj. Poskoki na »zvezdo«: sonožni poskok »v zraku« iztegneš nogi in 

roki navzven. Pri sklecih bodite pozorni, da so komolci ob telesu, če je pretežko 

lahko sklece izvajate na kolenih. 

 

Zdaj pa še gibanje  ob poskočni glasbi. Sledite navodilom učitelja Miha na spodnji 

povezavi. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=C2HdqJNCcsaQspVFourO7roc 

 

SPO –  Pomlad 

 

V preteklih dnevih in tednih ste imeli priložnost opazovati spremembe v naravi in 

iskati znanilce pomladi. Veliko o pomladi ste se že učili, danes boste še ponovili in 

zapisali. Oglejte si prispevek učiteljice Tamare o značilnostih pomladi na spodnji 

povezavi. 
https://www.youtube.com/watch?v=hKLv1BNufM4 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=C2HdqJNCcsaQspVFourO7roc
https://www.youtube.com/watch?v=hKLv1BNufM4


Po ogledu prispevka izluščite bistvene značilnosti. Zapišite jih v obliki miselnega vzorca v 

zvezek. Miselni vzorec dopolni s ključnimi besedami, lahko tudi risbami. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DODATEK:  

Na spodnji povezavi si lahko ogledate zanimivosti o zvončkih. 
https://www.youtube.com/watch?v=mO636YpN_vw 

 

Ali imamo povsod po svetu štiri letne čase? 

Odgovore dobite na spodnji povezavi v zavihku spoznavanje okolja - video o letnih 

časih. 

https://www.ucimse.com/svetilnik 

 

KNJIŽNI KOTIČEK UČITELJICE LORENE 

 

MOJ KLOBUK JE LAHKO BALON 

Pravljico lahko poslušate na spodnji povezavi: 

https://www.facebook.com/GledalisceKoperTeatroCapodistria/videos/559581707991516 

 

Jaz bi si zaželela, da me balon ponese 
v kakšno daljno deželo…Kaj bi pa ti 
naročil svojemu dežniku, kam naj te 
popelje?  
Spodaj imaš nekaj idej, kako lahko 
izdelaš čisto svoj dežnik…mogoče bo 
tudi ta magičen. Uživaj ob izdelovanju. 
                              Učiteljica Lorena 
 

 

ZNAČILNOSTI 

POMLADI 

vsebuje 

ŽIVALI  

RASTLINE 
LJUDJE 

 

TRAJANJE 

https://www.youtube.com/watch?v=mO636YpN_vw
https://www.ucimse.com/svetilnik
https://www.facebook.com/GledalisceKoperTeatroCapodistria/videos/559581707991516


 

         

 

 

 

 

 

ZA KONEC ŠE UTRINKI ŠPORTNEGA DNEVA 

       



   
   

  

  



  

  

 

Morda ste dobili ideje za nove športne podvige. Kar pogumno. 


