
 

TOREK – 12. 5. 2020 

 

MAT – MERJENJE MASE 
 

- Poglej si projekcijo o merjenju mase. Lahko to narediš večkrat, da boš res razumel. Vadili bomo tudi popoldan na 

ZOOMU. 

 

https://youtu.be/lffU2RNzN1o 
 

- ZAPIS V ZVEZEK:                                                  Merjenje mase 

1 dag = 10 g 

10 dag = 100 g 

100 dag = 1000 g = 1 kg 

  1 t = 1000 kg 

 

Reši naloge v Znam za več, str.70. 
 

DRU – OPREMA KOLESA 

 

Danes se boš začel pripravljati na teoretični del kolesarskega izpita. 

V zvezek za družbo boš pisal/a teorijo kolesarskega izpita, da boš imel/a zbrano na enem mestu. Vso gradivo 

imaš tudi na www.radovednih-pet.si, pod ikono »priprava na kolesarski izpit«. 

 

 priročnik str.4-5 

ZAPIS V ZVEZEK: OBVEZNA OPREMA KOLESA 

Nariši kolo z vso predpisano varnostno opremo. Pomagaj si s sliko zgoraj. 

https://youtu.be/lffU2RNzN1o
http://www.radovednih-pet.si/


 

 

ŠPORT - NOGOMET 

 

 

         V tem tednu se bomo malo posvetili nogometu. 

 

1. OGREVANJE 

Pred vsakim športom se je najprej potrebno ogreti, zato se poslužuj naslednjih aktivnosti tekalne 

abecede: 

- skipping,  

- prisunski korak, 

- hopsanje,  

- tek s poudarjenim korakom. 

 

Naredi še nekaj gimnastičnih vajin sicer: 

-vrtenje: rame, komolci, boki, kolena, gležnji;  

 -izpadni korak naprej in vstran;  

-počepi, poskoki, skleci . 

 

 

2. NOGOMETNA VADBA PO POSTAJAH 

 

1. Postaja: VODENJE NARAVNOST  

 

Najprej poskusi udarit žogo z notranjim delom stopala in nato še z nartom stopala. To večkrat ponovi. 

 

Nato vodi žogo naravnost do neke ovire in nazaj. Pri tem pazi, da se bo žoga kotalila čim bolj naravnost. 

Vajo ponovi 10 x. 

 

 
 

2. Postaja: VODENJE OKORG OVIR 

Na prostem si postavi več ovir zapored in žogo vodi med ovirami do končne točke in nazaj. Vajo ponovi 

10 x. Ovire lahko postaviš na različne načine. 



 

 
 

3. Postaja: ZADEVANJE TARČE 

Zunaj si postavi različno velike in različno široke tarče (npr, kakšno vedro, drva, pločevinka, plastenka …). 

Žogo brcni tako, da bo podrla oviro. Najprej podri večje in širše ovire, nato naj bodo te vse manjše. 

Vsako tarčo zadeni vsaj 3 x zapored. 

 

4. Zadnji dan prosi brata, sestro, atija, mamico ali vse družinske člane in organizirajte družinsko 

nogometno tekmo.  

 

 

LUM – 3D ROKA 

Potrebuješ: 
➢ list papirja, 
➢ svinčnik, 

➢ barvice/flomastri. 
 
 

1. Pripravi si vse potrebne pripomočke. 

 

2. Dlan in del zapestja položi na A4 list papirja in s svinčnikom na rahlo nariši obris roke. 

 
 

3. Vzemi flomaster in od roba papirja do obrisa nariši ravno vodoravno črto. Od točke 

obrisa do točke obrisa na drugi strani roke nariši navzgor ukrivljeno črto. Od tu 

naprej do konca lista ponovno nariši ravno vodoravno črto. In tako nadaljuj do vrha 

papirja (glej sliko)  

 



 

                  



 

 

4. Zdaj je čas, da narediš 3D roko bolj živo. Vzemi flomastre vsaj treh različnih barv in 

z njimi zapolni del med osnovnimi črtami, ki si jih narisal v 3. koraku. Pomembno je, 

da vedno ponoviš isto zaporedje barv. 

 

 
  

        
 

5. Za še večji učinek lahko ob obrisu roke dodaš še sence. 

 

 
Slike so delo @Handimania 

 
 


