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MATEMATIKA - DENAR 

Za kaj uporabljamo denar? Ali ste že kdaj v trgovini sami kaj kupili in plačali? 

V SDZ na strani 85 si oglej sliko stojnic s cenami. Odgovori na vprašanja, ustno. 

- Kaj pomenijo zapisi na listkih? Kaj pomeni številka in kaj znak, ki stoji za 

njo? 

- Pri nekaterih cenah je številka razdeljena z vejico. Kaj to pomeni? EVRI, 

CENTI. 

- Katero sadje/zelenjava je najdražje, katero najcenejše? Katero 

sadje/zelenjava stane enako? 

 

Oglej si razporeditev evrskih kovancev in bankovcev (naloga spodaj). 

Kovanemu denarju rečemo kovanci, papirnatemu denarju pa bankovci.  

Tako kovanci kot bankovci imajo sprednjo in zadnjo stran. Oglej si bankovce in 

kovance ter poišči podobnosti in razlike med njimi. Prosite starše, če imajo 

doma, da vam pokažejo prave bankovce in kovance. 

Odgovori na vprašanja (ustno): 

- Koliko evrov je vreden bankovec modre barve? 

- Kateri bankovec je najmanj vreden? 

- Kakšne barve je bankovec z največjo vrednostjo? 

- Kateri bankovec je vreden več kot 20 in manj kot 100 evrov? 

- Kateri bankovci so vredni manj kot 100 evrov? 

- Kateri je kovanec z največjo vrednostjo? ... 

 

V SDZ reši nalogo na strani 86. 

 

 



SLOVENŠČINA -  MALA IN VELIKA PISANA ČRKA T  

Preberi pesmico o črki T: 

T JE ZASE POSKRBEL, 

TEŽAV Z DEŽJEM NE BO IMEL. 

RES JE, DA JE MALO TOGI, 

SAJ STOJI SAMO NA ENI NOGI! 

Delovni zvezek za opismenjevanje (beli) odpri na strani 106.   

1. Na spletu Lili.bi poišči 2. r. e - gradivo delovni zvezek za opismenjevanje - 2. 

del stran 106, 107 in si s klikom zgoraj desno na modrega čebelčka, oglej 

pravilni zapis male in velike pisane črke T, t.  

2. Vadi zapis s prstom po zraku, po mizi, po hrbtu staršev. Potem pa v belem DZ 

napiši tri vrstice T-jev (na strani 106: dve vrsti malih in na strani 107: ena vrsta 

velikih).  

3.  Napiši mavrično črko t, T v črtan zvezek. 

4. Naredi vaje v velik črtni zvezek in nato še v zvezek z vmesno črto,  tako kot 

delamo v šoli. 

             

 

 

 



GLASBENA UMETNOST – ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT 

Na spletu  www.Lilibi.si pod zavihkom ŠOLSKA ULICA 1-2 glasbena 

umetnost Pesmice 2,  poslušaj pesmico ENKRAT JE BIL EN MAJHEN 

ŠKRAT. 

Pesem je napisana v treh kiticah in refrenu, ki se ponovi pred začetkom vsake 

kitice. Refren pojemo živahno – Enkrat, enkrat je bil en majhen škrat… 

Pesmico večkrat poslušaj in zraven zapoj. 

 


