
Navodilo za torek, 5. maj 2020 

Pozdravljeni! 

Danes bo na urniku spoznavanje okolja, matematika in šport. NE POZABI, DA IMAMO 

POPOLDAN VIDEOKONFERENCO OB 16. URI, KJER BOMO PONAVLJALI IN 

UTRJEVALI SNOV SPO. PRIPRAVI SI VPRAŠANJA, KI SEM TI JIH POSREDOVALA 

V PETEK PRED POČITNICAMI O ŽIVLJENJU RASTLIN IN ŽIVALI. 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

Danes boš spoznal-a še življenjski krog človeka. Pripravila sem ti prosojnice ob katerih se 

boš učil-a. Večkrat jih preberi, dobro si oglej fotografije in bodi pozoren na debelo obarvane 

besede. To so novi pojmi, ki jih boš moral-a znati.  

Ko boš prosojnice natančno prebral-a in proučil-a odpri zvezek za SPO. Napiši naslov RAST 

IN RAZVOJ ČLOVEKA ter prepiši naslednje: 

- 4. prosojnica- preriši in prepiši življenjski krog človeka 

- 5. prosojnica in 6. prosojnica - od spočetja do rojstva 

- 11. prosojnica- obdobja človekovega življenja 

VSE ODEBELJENE BESEDE NA PROSOJNICAH SI PREPIŠI Z RDEČO 

BARVO. 

Poišči slike  o tem in si jih prilepi v zvezek. 

Poišči svoj album s fotografijami in poglej kako si se razvijal ti. Morda je mamica 

pisala o tvojem razvoju tudi v kakšno posebno knjigo, npr. Dojenčkov dnevnik, Moj 

dnevnik, ipd. Prosi jo, naj ti jo pokaže in jo preglejta skupaj. Vprašaj jo o porodu, če si 

bil morda nedonošenček in si potreboval inkubator, v kateri porodnišnici si se rodil in 

vse kar te še zanima v zvezi s tem, kako je potekal tvoj razvoj in rast. 

MATEMATIKA- ODŠTEVAM DESETICE 

V MAT zvezek zapiši naslov in datum ter prepiši spodnje naloge. 

• V knjigarni so imeli na zalogi 420 zvezkov. Prodali so 20 zvezkov. Koliko zvezkov 

še  lahko prodajo? 

R: 420 - 20 = __ 

Predstavimo ga grafično.             ⎜⎜ (desetici prečrtaj) Koliko ti ostane? 

 

Račun izračunaj in zapiši odgovor. 

 

• Trenutno imajo v knjigarni 250 zvezkov. Koliko zvezkov jim še ostane, če prodajo 40 

zvezkov? 

R: 250 - 40 = __ 

 

Predstavimo ga grafično.       ⎜⎜⎜⎜⎜ (4 desetice prečrtaj) Koliko ti ostane? 

 

Račun izračunaj in zapiši odgovor. 

KAJ SI UGOTOVIL PRI VSEH RAČUNIH? (računal si samo z deseticami, stotice se niso 

spremenile) 

 



BO ŠLO TUDI TO? 

1. Simon je imel 370 evrov. Kupil si je rolko, ki je stala 40 evrov. Koliko denarja je ostalo 

Simonu? 

2. V cvetličarni so prodali 80 vrtnic. Na začetku so imeli 190 vrtnic. Koliko vrtnic še lahko 

prodajo? 

3. Anka in Bojana zbirata sličice. Skupaj imata že 150 sličic. Koliko sličic ima Bojana, če 

je Ankinih 40 sličic? 

 

• SDZ 3, str. 38, 39 - SAMOSTOJNO REŠI NALOGE ; ko boš gotov, poročaj učiteljici o 

tem, kako ti je šlo. 

 

 

ŠPORT: ŠPORTANJE PO SKICI 

Danes boš pri uri športa utrjeval-a tudi  matematiko- poštevanka in SPO- orientacija. Najprej 

določi na mestu, kjer boš naloge izvajal strani neba. Pomagaj si s tem, kje sonce vzhaja. Tvoja 

glava mora gledati na sever, hrbet na jug , desna roka na vzhod in leva na zahod. Dobro 

prouči legendo, kaj pomeni katera slikica. 

Obilo zabave ti želim! 


