
 

 

 

DELO DOMA, 30. 3. 2020 

Pozdravljeni dragi moji učenci. En velik pozdravček za vse vas. 

 

 Ste pripravljeni, da se danes sprehodimo skozi naš urnik                   

 in pogledamo kakšne naloge nas čakajo? 

 No, pa začnimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENŠČINA: navezali se bomo na temo pri spoznavanju okolja Skrbimo za 

zdravje. Pri slovenščini bomo poskrbeli za naše okolje. Za eno minuto zapri oči in 

razmisli, kako ti skrbiš za okolje.  

Na naslednja vprašanja odgovori ustno starejši osebi:  

Ali varčuješ z vodo in elektriko? Ali ločuješ odpadke? Kako se obnašamo v gozdu? 

Katere zbiralne akcije so organizirane na šoli? (Akcija zbiranja starega papirja, 

zamaškov, baterij, kartuš…) 

V učbeniku za slovenščino poišči strani 59, 60. Najprej enkrat preberi glasno. Nato 

preberi še tiho. 

V zvezek Čeveljčki zapiši naslov z rdečo: SKRBIM ZA OKOLJE. 

S svinčnikom in z malimi tiskanimi črkami prepiši naslednje povedi. Pazi, da imaš 

ošiljen svinčnik. Zraven povedi napiši DA (če je trditev pravilna) oz. NE (če je trditev 

napačna). 

 

 

 



 

 

 

 

Odpadke mečemo v naravo. DA/NE 

V naravi ne plašimo živali, ne lomimo vej, ne kurimo ognja in ne trgamo 

cvetja. DA/NE 

V gospodinjstvih ločeno zbiramo odpadke. DA/NE 

V mestih imajo pred vsako zgradbo kompostnik. DA/NE 

Kadar vode ne potrebujemo, pustimo pipo odprto. DA/NE 

 Pod zapisanimi povedmi nariši v okvirje piktograme: 

 

   

 

 

 

 

 

Ne kuri ognja! Prepovedano kolesarjenje. Ne trgaj cvetja! 

 

MATEMATIKA: 

Danes bomo še naprej računali do 100. Najprej skupaj naredimo nekaj primerov. 

Pripravi si svoje desetice in enice (bibo palčke, zobotrebce, slamice). 

Najprej bomo račune ponazorili konkretno, nato ga ponazori grafično in prepiši v 

zvezek. 

V karo zvezek napišite naslov SEŠTEVAM DO 100 BREZ PREHODA. 

 

Poglejmo skupaj primere: 

24 + 3 = ___ 

Nastavite 2 stolpca in 4 posamezne palčke, nato dodate še 3 posamezne palčke. 

 

 



 

 

 

Narišemo grafično (spomnite se: desetice, enice): 

 ●●●● +   ●●● 

 

Pogledamo, koliko imamo skupaj D (2) in koliko E (7). 

 

Zapišemo račun in ga izračunamo. 

24+3=27 

Učenci nato ponovijo postopek še z naslednjimi primeri: 

63 + 5 =68 

 ●● ●+   ●●●●● 

 

75 + 4= 

 

 

81 + 6 = 

 

Odprite DZ za matematiko na str. 64. Preberite nalogo v prvem okvirčku, v drugem 

okvirčku si oglejte sliko in preberite račun. 

Pri 8. nalogi preštejte rjava jajca (desetice) in potem še vsa bela jajca. Zapišite račun 

na črto. (Rešitev: 61 + 5 = 66) 

Preštejte stolpce rdečih kock (desetice), ne pozabite na kocke v zadnjem stolpcu 

(enice) in nato še modre kocke. Na črto zapišite račun. (Rešitev: 44 + 3 = 47). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLASBENA UMETNOST: 

Pri glasbeni vzgoji bomo ta teden izvajali uro malo drugače. Pred tabo je velik izziv. 

Enega od družinskih članov (mama, oče, brat, sestra) nauči igranja na lastna glasbila 

imenovana "bodyperccuson".  

 

Primer:  

- lažjega na https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw   

 

Oglej si oba primer. 

Učenje ritmičnega vzorca poteka počasi, po korakih, po gibih, eden za drugim. Gibe 

usvajaj sočasno z gledanjem videoposnetka. Ko se zapleteš, začni od začetka. 

Ponavljaj tako dolgo časa, dokler ne avtomatiziraš gibe. Ko usvojiš vzorec gibanja, ga 

predstavi enemu od družinskih članov in ga po korakih nauči. Pri učenju svojih 

bližnjih bodi potrpežljiv in dobre volje. 

 

Tako, za danes smo končali. 

Zelo dobro si sodeloval/a in mislim, da nisi imel/a večjih težav. 

 

Se vidimo jutri. 

 

Prijeten dan, učiteljica Bojana 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw

