
 

PONEDELJEK, 11.5. 2020 

 

MATEMATIKA –  ŠTEVILA DO 15 

1. V karo zvezek zapisuj števila tako, da boš v prvo vrsto pisal število 11, v 

drugo število12, v tretjo število 13, v četrto vrsto število 14, v peto pa število 15. 

Nato ponoviš, da napišeš celo stran. 

Ne pozabi : pišemo v en kvadratek, obe številki sta v enem kvadratku. 
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2. Reši naloge V DZ na strani 16, 17 in 18 tako, kot piše v navodilih. 

- Za nalogo na strani 16, 17 – pobarvaj ustrezno število kvadratkov v stolpcu 

(uporabi pisalo iz orodjarne). 

- Za nalogo na strani 17 – napiši manjkajoča števila in spodnjo nalogo na 

strani18 ( piktogram svinčnik) uporabi karo zvezek. 

 REŠITVE BOMO POGLEDALI V ŠOLI. 

 

SLOVENŠČINA – VELIKA TISKANA ČRKA P 

 V delovnem zvezku za opismenjevanje stran 48, 49 

1. reši naloge v DZ stran 48 na črte napiši črke, pri drugi nalogi pa preberi  in 

smiselno dopolni poved tako, da pobarvaš krogec pred pravilno besedo. 



 

2.  glasno preberi, starši naj te poslušajo in se spodaj podpišejo.  

3.  preberi in prepiši v črtan zvezek. 

4.  Če želiš, lahko rešiš tudi . 

NALOGE BOMO POGLEDALI V ŠOLI. 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA- SKAČEM, TEČEM 

Igra: Simon pravi 

Povabi k igri še katerega izmed družinskih članov. Če pred navodilom za 

dejavnost rečemo Simon pravi, dejavnost izvedemo, drugače pa ne.  

Npr. Simon pravi, počepni. Simon pravi, vstani. Dvigni roke v zrak. Simon 

pravi, stoj na eni nogi. Stoj na obeh nogah. Simon pravi, sedi. Vstani. Simon 

pravi, vstani. Simon pravi, pomahaj. Pomahaj. Simon pravi, požugaj s prstom. 

Skoči v zrak.,… 

Spodaj je priložena risba otrok v telovadnici. Oglej si jo. Kako se otroci na risbi 

gibljejo? Katere dele telesa morajo premikati, če tečejo, plezajo, vodijo žogo,…? 

Pobarvajte učni list po navodilih:  

 

 Jan se valja po blazini. Njegove copate pobarvaj modro.  

 Miha preskakuje kolebnico. Njegovo majico pobarvaj zeleno. 

 Tina sedi na klopi. Hlače pobarvaj oranžno. 

 Tomaž se plazi po gredi. Lase pobarvaj z rjavo barvico. 

 Aljaž pleza po letveniku. Majico pobarvaj modro. 

 Manca teče. Lopar pobarvaj z rjavo barvico. 

 Dečku, ki čepi, pobarvaj lase s črno barvo. 

Ponovno si oglej ilustracijo telovadnice. Poimenuj telovadno orodje in povej, 

katero gibanje izvajamo na njem, npr. klop – se plazimo po njej in pod njo, 

hodimo po njej, tečemo po njej, jo preskakujemo … 

NALOGE  BOMO POGLEDALI V ŠOLI. 

 

 

 

 



 

 



 

 


