
 

Jutranja rutina za vami? Nov delovni dan pred vami. Koronar nas napada, mi se 

pa ne bomo dali! Bodimo kot Anže in Marjanca. Umij in  razkuži si roke in  

najljubšo igračo, v katero si celo noč dihal, kašljal in smrkal. Naj ti zdaj pomaga 

pri nareku, če želiš. 

Najprej malo športa. Pačenje: Jezik 10x ven in notri 

                                  Kroženje: Premikaj glavo naprej, nazaj, levo, desno  

                                  Za moč: pojdi na vse štiri, opri se na roke in skači naprej, 

nazaj, levo, desno 

                                  Trebušček: Sedi na tla, iztegni noge in napiši po zraku 

svoje ime. Tisti s krajšim imenom ga napišite večkrat 

                                  Hrbet: na trebuščku se igraj, da si v morju in plavaš. 

Ostalo se gibaj po svoje. 

SLJ  

Narek s pisanimi črkami. Najprej ponovimo ( ponoviš ti, ne starši ) 

 Kaj pišemo z veliko začetnico? 

 Kako pišemo narek v šoli? 

 Kaj, razen vzorčka narediš po zapisu nareka? 

 Kaj boš napisal, ko ti bodo starši popravili napake?  

RAZMISLI IN  SI ODGOVORI NA SPODNJA VPRAŠANJA 

  Kaj se učimo, ko pišemo narek?- to je na novo, malo boš moral razmisliti, 

zakaj pišeš narek. 

  Kako boš vedel, da si bil pri pisanju nareka uspešen? 

Starša prosi, da ti narekuje spodnje besede in povedi. Velike začetnice so še 

vedno velike tiskane črke.  

    Vaja narek 

vrt, zmaj, grad,  golob, polh, Urška, žoga, Žalec, žival, vlak,  Vita, elektrika, 

grablje,  

Vita igra na klarinet. 

Uroš in Žan imata imata hrčka Vikija. 

 



 

Minuta za zdravje 

Preglej za seboj in popravi napake. Popravljaj s svinčnikom. Ne pozabi na 

vzorček. 

MAT 

V karo zvezek napišite naslov in reši naslednje račune kot smo jih delali v 

ponedeljek. Napiši račun, ponazori še grafično, ga izračunaj ter rezultat zapiši še 

z besedo. Nato reši DZ, stran 64 in 65.  

 

VAJA 

41 + 6 = 

77 + 2= 

23 + 6= 

54 + 3= 

Minuta za zdravje 

LUM 

V zvezek za slovenščino nariši jajčko čez celo stran, ki jo naj sestavljajo različni 

vzorci. Pri risanju uporabljaš roko, ne delaj črt s svinčnikom in ravnilom. Črte 

delaš s črno barvico, vzorčke po lastni izbiri, ozadje pobarvaj kot želiš. Spomni 

se, kako smo delali vzorčke na rokavici, puloverju,… poglej primer spodaj 

Dokončaj jajčko z vzorci po lastni izbiri. Ozadje pobarvaj. Želim ti veliko 

ustvarjalnosti in kreativnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Juhu! Jajca mi je uspela! Naj tudi vam. Želim lep dan.  


