
 

 

 

DELO DOMA, 25. 3. 2020 

Pozdravljeni dragi moji učenci in učenke.  

Danes imam za vas pripravljen zares zanimiv dan. Greva pogledat, kaj vse te čaka? Jaz se ţe 

veselim. 

                                           

Najprej pa…  

Je tvoja postelja pospravljena in urejena? 

  

 

Najprej uredi to.  

Jaz te bom počakala tukaj.  

Saj veš, da moramo lepo skrbeti za svoje stvari in biti urejeni.  

 e imaš to ţe narejeno, odlično  

 

  



 

 

 

Pa začnimo… 

SLOVENŠČINA: 

RAZUMEM PREBRANO 

 
Natančno preberi poved. Nesmiselno besedo preberi nazaj (dobil boš pravilno besedo). Nato 

v zvezek Tako lahko z malimi tiskanimi črkami in s svinčnikom zapiši pravilno zapisane 

povedi. 

 

 e imate moţnost tiskanja, delovni list natisnite, podčrtajte napačno zapisane besede (1. 

primer) in delovni list prilepite v zvezek Tako lahko. Nato s svinčnikom in z malimi tiskanimi 

črkami pravilno prepišite povedi. 

 

NA UBEN SO SE POJAVILI OBLAKI. 

       NEBU 

NA VRTNI OGRAJI SE VRTI ACINRTEV. 

 

V ERAJ JE BILO ON NOS VREME. 

 

ZAPIHAL JE RETEV. 

 

VETER AKIMERP OBLAKE. 

 

JURETU JE VETER LESENDO DEŢNIK. 

 

MAJ IMA OVON KOLO. 

 

ZA ELO JE ON OM DEŢEVATI. 

 

OB POTOKU SO ECAR. 

 

JURE JE ODPRL KINŢED. 

 
 

  



 

 

 

MATEMATIKA: 

Danes se boš sam/a naučil/a novo snov. Sešteval/a  boš D+E (desetice + enice). 

Pripravi DZ, zvezek, peresnico in palčke (slamice, zobotrebce) za matematiko.  e si jih 

pozabil/a v šoli, poišči kocke, fiţolčke. 

 

Nastavi račun 10 + 3. Povej, koliko je desetic? Koliko je enic? Na podoben način naredi še 40 

+ 3; 50 + 6; 20 + 9 in 7 + 10 (kaj se je zgodilo v tem računu; pomisli sam, šele nato 

vprašaj starše). Da, seveda, zamenjal se je prostor enic in desetic, rezultat pa ostaja 

enak; 7 + 10 = 10 + 7. 

 

Še nastavi s palčkami /slamicami, zobotrebci, …/ 

3D +5 E (desetice imaš povezane, eno desetico pa moraš razdreti – se spomniš, kako smo to naredili v 

šoli) 

30+5=35 Preberi račun (trideset plus pet je enako petintrideset) 

 

Na podoben način naredi še spodnje primere: 

4D + 8E;  

9D + 6E;  

7D + 3E; 

 

Odpri DZ str. 61 

Dobro si oglej vse slike.  e imajo starši čas, jim razloţi, kaj je potrebno narediti, če ne, 

razloţi glasno sam sebi.  

Sliko v drugem okvirčku preriši v karo zvezek. Naslov: SEŠTEVAMO DO 100 BREZ 

PREHODA (D + E) 

 e ţeliš, lahko narišeš še kak primer po svoji zamisli. Reši še 1. nalogo. 

 

MORDA BOŠ IMEL/A OD ZA ETKA TEŢAVE Z BRANJEM IN RAZUMEVANJEM.  

NE OBUPAJ! PREBERI VE KRAT  S TEM RAZVIJAŠ TUDI BRANJE Z  

RAZUMEVANJEM. IN NE POZABI NA NAPAKAH SE UČIMO! 

  



 

 

 

LIKOVNA UMETNOST: 

Nariši lepo risbico za mamico. 

 

ŠPORT:  

 as je za razgibavanje  

 

V prilogi boš našel-a nekaj zanimivih vaj in iger za zabavno razgibavanje. Izberi si kakšno 

vsak dan in razgibaj svoje telo! 

 

ČESTITAM!  

Tudi danes si uspešno opravil-a vse naloge.  

Upam, da si uţival-a pri zabavnih športnih igrah.  

 

Se vidiva jutri! Pozdrav, učiteljica Bojana. 

 

 

 


