
 

  

 

PONEDELJEK 30.3. 2020 
Dobro jutro želim. Kako ste? Ali ste dobro spali? 

Danes imam za vas pripravljene nove dejavnosti. 

Najprej pa ...  

SO ZOBKI IN OBRAZ ŽE UMITI, LASJE POČESANI, ZAJTRK ŽE V TVOJEM 
TREBUŠČKU? 

Zdaj pa pričnimo z delom!  

MATEMATIKA 
Danes bomo pri matematiki seštevali do 100. 
Najprej naredimo skupaj nekaj primerov. Pripravite si zobotrebce in 
kocke(fižolčke,…). Vsak učenec račun ponazori s konkretnimi  ponazorili, nato 
ga grafično ponazori, prepišejo v zvezek in  
zapiše rezultat. 

Primer: 24 + 3 = ___ 

Nastavijo 2 stolpca in 4 posamezne kocke, nato pa dodajo še 3 posamezne 
kocke. 

Narišemo grafično ponazoritev:  ●●●● +   ●●● 

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: 

V karo zvezek napišite naslov: SEŠTEVAM DO 100 

63 + 5 =68    oseminšestdeset 

 ●● ●+   ●●●●● 

75 + 4= 

 

81 + 6 = 



 

  

 

44 + 4= 

 

 

 

33 + 5= 

 

 

Nato ponovi še prejšnjo snov in reši DZ, str. 63. 

SLOVENŠČINA 
Odločila sem se, da bomo danes spoznali pisani črki k, h. Potrebuješ zvezek z 
vmesno črto. V deželi Lilibi si lahko ogledate zapis črke k in črke h. Prilagam link. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/k/kako-
napisemo-to-crko 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/h/kako-
napisemo-to-crko 

V času zaprtja vzgojno-izobraževalnih ustanov za dostop do gradiv ne 
potrebujete aktivacijske kode. Gradivo vas po prijavi že čaka na portalu. 

1. Na spletni strani www.Lilibi.si/aktivacija vnesite svoj e-naslov in geslo, če 
ste že uporabnik portala ter sledite navodilom. 
Če na portal dostopate prvič, kliknite na Nimam še uporabniškega računa in 
vnesite zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški 
račun. 

Upam, da boste lahko dostopali, če ne, pa prosim starše, da pokažete zapis 
črke. 

V zvezek z vmesno črto prepiši takole: 
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GLASBENA VZGOJA 
 

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. 
 

ŠPORTNA VZGOJA  
Če si rad na toplem, si izberi eno od zabavnih športnih iger. Če pa lahko, pojdi 
ven in odbijaj žogo. Prosi sestro, brata in se igrajta igro Petelinček. 

 

 

 

Danes si se zelo potrudi/a! Bom držala pesti, da bodo šle pisane črke dobro 
izpod peresa. 

Veliko dobre volje in zagnanosti želim. 

Lep pozdrav, učiteljica Nevenka. 

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

