
 

 

 

DELO DOMA – PETEK, 3. 4. 2020 

 

Pozdravljeni! Se podamo danes na novo pustolovščino?  

Še danes ste pridni, potem pa z veseljem malo oddahnite. 

Pa gremo!! Začeli bomo kar s -  

SLOVENŠČINO: 

Vadili bomo pisane črke. Vem, da jih poznate, sedaj smo se 

naučili še štiri nove. Vadili bomo vezave, saj veste, da se tudi črke držijo za ročice. 

Pripravili si boste zvezek Tako lahko. Z rdečo napišite VAJA – PREPIS. Spodnje 

besedilo prepiši z nalivnim peresom in s pisanimi črkami. Bo šlo? 

Brina in Lan živita v mestu. Z očkom večkrat obiščeta živalski vrt. Brina ima rada 

kače, želve in slona, Lan krokodila. Očka ne dovoli, da hranita živali. To lahko dela 

samo živalski skrbnik. Na koncu si očka naroči breskov sok, Brina in Lan imata rada 

čokoladni sladoled. 

Prosi nekoga odraslega, da ti prepis popravi. Desno spodaj zapišite, koliko ste 

imeli napak. Prosim, pošljite fotografijo prepisa. Hvala. 

 

MATEMATIKA: 

Danes bomo seštevali DE + E = D  

 

Poljubnemu dvomestnemu številu prištejete enice, da dopolnijo desetico. Najprej 

naredimo skupaj nekaj primerov. Učenci vsak račun ponazorite z s palčkami, 

slamicami, nato ga ponazorite grafično, prepišete v zvezek in zapišete rezultat. 

 

Primer: 46 + 4 = ___ 

Nastavimo 4 stolpce in 6 posameznih palčk ter nato dodamo še 4 posamezne palčke. 

Napišemo grafično ponazoritev: ●●●●●●  +  ●●●●  

Pogledamo, koliko imamo D (4) in koliko E (10). Spomnimo, da je 10 E = 1 D. Palčke 

ali slamice spnemo skupaj v stolpič in tako dobimo 5 D. 

 

 



 

 

 

Zapišemo račun in ga izračunamo. 

46 + 4 =50 

 

Rešite še naslednje primere in jih zapišite v karo zvezek. Naslov je: 

SEŠTEVAM DO 100 (DE + E) 

 

37 + 3=40 

●●●●●●● + ●●● 

 

68 + 2= 

 

44 + 6= 

 

72 + 8= 

 

81 + 9= 

Rešite še DZ, stran 67. 

 

Zdajle si že kar dolgo sedel/a za mizo. Predlagam ti, da narediš eno hitro fit vajo, da 

bodo možgančki pripravljeni za nadaljnje delo. 

FIT VAJA:  

KONJSKI BRC Držiš se za rob mize in brcneš z eno 

nogo nazaj kot konj; to ponoviš 5x; 

potem še z drugo nogo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLASBENA UMETNOST: 

V ponedeljek smo poskušali igrati na lastna glasbila. Če imaš voljo in ti ni pretežko, 

ponovi ponedeljkovo vajo.  

 

BRAVO! 

PRIŠLI SMO DO KONCA DANAŠNJIH AKTIVNOSTI.  

Lepo se imejte. 

Vsem mojim učencem pošiljam tooopel objem. 

Učiteljica Bojana 

 

 

 


