
MATEMATIKA- Ponavljanje in utrjevanje poštevanke 

 

V prilogi pošiljam delovni list za utrjevanje poštevanke. Če imaš možnost 

tiskanja, reši list in ga prilepi v zvezek za matematiko. V nasprotnem 

primeru rešuj v zvezek. 

Jutri pošljem rešitve. 

SLOVENŠČINA in LIKOVNA UMETNOST 

Pripravi DZ na strani 42. Najprej si na tej strani oglej ilustracijo in razmisli: 

Si  že kje videl/a podoben prometni znak? Kje? Kaj pomeni? Ali si  kje opazil/a 
večje število žab na cesti? V katerem letnem času je bilo to? Zakaj so bile na 
cesti? 
Pojasnimo pojme:  

mrest- jajca dvoživk odložena v vodo 
mokrišče- so območja na katerih voda prekriva zemljo, to so mlake, ribniki,   
                   močvirja, kraška polja, jezera… 
dvoživka- žival, ki živi na kopnem in v vodi 
 močvirje - z zastajajočo vodo trajno prepojen svet  
 
Preberi besedilo Žabe ne pridejo do cilja in reši 1. nalogo na strani 43. Pri 
reševanju si pomagaj z besedilom. Nepravilne trditve popravi in jih pravilno 
zapiši v zvezek za slovenščino 
Pri drugi nalogi zapiši kako bi ti rešil problem žab v prometu in to tudi nariši. Riši 
v zvezek za slovenščino. Tudi tretjo nalogo ilustriraj v zvezek.  
 
Na spletni strani, https://www.youtube.com/watch?v=zj59oM07uUo, si oglej posnetek in 
izdelaj poskočno žabico. Če nimaš barvnega papirja, si ga najprej pobarvaj. 
Izdelaš lahko več žabic in pripraviš tekmovanje katera je najbolj poskočna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zj59oM07uUo


1. Sara je izračunala pet računov. S  označi, ali je rezultat pravilen ali 

ne. Nepravilne popravi. 

 Pravilno Nepravilno 

36 : 9 = 4   

48 : 8 = 6   

56 : 7 = 9   

81 : 9 = 8   

54 : 6 = 9   

2. Dopolni. 
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Štirikrat večje število     

Dvakrat manjše število     

Šestkrat večje število     
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4. V sobi je 7 košar. V vsaki košari je 9 žog. Koliko je vseh žog? 

 

            ____________________________________________ 

 

Odgovor: ____________________________________________________ 

5. Mama ima 42 jabolk. V vsako vrečko jih da 6. Koliko vrečk 

potrebuje? 

         _____________________________________________ 

Odgovor: ____________________________________________________ 



6. Peter ima 9 bankovcev po 5 evrov. Koliko evrov ima Peter?  

 

          _______________________________________________ 

Odgovor: __________________________________________________ 

7. Andrej je star 8 let. Sestrica Anka je dvakrat mlajša od njega, 

mama pa je štirikrat starejša od Andreja. Oče je štiri leta starejši od 

mame.  

        Koliko so stari? Napiši račun in odgovor. 

Andrej 

Odgovor: ___________________________________________________ 

Anka 

        _____________________________________________ 

 

Odgovor:  ____________________________________________________ 

Mama 

          _______________________________________________ 

 

Odgovor: ____________________________________________________ 

Oče 

           ______________________________________________ 

 

Odgovor: ____________________________________________________ 

 

 


