
                                      16.3. PONEDELJEK 

Pozdravljeni učenci in starši 

Pošiljam vam navodila za delo. Za popestritev pa lahko uporabljate tudi: 

- portal Lilibi.si.  www.Lilibi.si 

- spletna povezava za gradiva, ki so na voljo na spletni strani šole pod šolsko 
knjižnico http://branjejekul.weebly.com 

-dodatne vaje na spletu 

https://interaktivne-vaje.si/ 

Lep pozdrav in ostanite zdravi.  

Učiteljica Nives 

 

SLOVENŠČINA - POMLAD      

Delovni zvezek – POMLAD stran 24. Besedilo preberite glasno staršem, pri piki se ustavite – 

končno ločilo. Na strani 25  rešite nalogi, pri 2. nalogi pišite z malimi tiskanimi črkami v 

zvezek z vmesno črto, lahko z nalivnim peresom. 

 NA ZAČETKU POVEDI PIŠI Z VELIKO ZAČETNICO, NE POZABI NA PIKO NA KONCU POVEDI, 

PAZI NA OBLIKO ČRK. 

V berilu preberi pesem KJE? na strani 14 –  4 krat.  

Pobarvaj čebelnjak, ko bereš 10 minut. 

 

MATEMATIKA – BESEDILNE NALOGE 

Delovni zvezek – stran 66  naloga 13, 14 

                                stran 68  naloga 19 

                                stran 70   naloga 22, 23 – napiši račun in odgovor. 

Vadi štetje do 100. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA – POMLADANSKE CVETICE 

Delovni zvezek  - POMLADANSKE CVETICE  stran70, 71 reši in preberi. 

 

GLASBENA UMETNOST – ZVONČEK IN TROBENTICA 

Delovni zvezek stran 26 – ZVONČEK IN TROBENTICA nauči se pesem. 

http://www.lilibi.si/
http://branjejekul.weebly.com/
https://interaktivne-vaje.si/


Mali krožec – kratka doba, moder 

Veliki krožec – dolga doba. 

Zaigraj na lastne inštrumente – roke, noge, prsti. 

Nariši zvončka in trobentico v zvezek pikapolonico. 

VESELO NA DELO. 

 

                                                             17. 3.  TOREK 

 

LIKOVNA UMETNOST 

Na brezčrten list naslikaj travnik s pomladanskimi cvetlicami. Slikaš lahko s flomastri, 

barvicami, voščenkami. Cvetice naj bodo naslikane bolj na veliko. Sliko shrani, ko prideš v 

šolo jo prineseš s seboj. 

ŠPORT 

Skupaj s starši pojdite na sprehod v naravo hoja, tek, lovljenje, skakanje, hopsanje. 

SLOVENŠČINA 

NAŠE PTICE 

Delovni zvezek za slovenščino stran 26 -27. Izberi besedilo in ga glasno tri krat preberi. 

V zvezek z vmesno črto prepiši besedilo ČRNA ŽOLNA in ga glasno preberi staršem. 

Pazi na veliko začetnico na začetku povedi in piko na koncu povedi . 

 

                                                           18. 3. SREDA 

                                                             

GLASBENA UMETNOST 

PLEŠI, PLEŠI ČRNI KOS 

Pesmico PLEŠI, PLEŠI ČRNI KOS poslušaj na spletnem brezplačnem portalu www.Lilibi.si pod 

zavihkom ŠOLSKA ULICA 1-2 glasbena umetnost Pesmice 2. Pesmico večkrat poslušaj in se jo 

nauči na pamet. Zapoj jo staršem. V zvezek pikapolonica ilustriraj kosa.  

SPOZNAVANJE OKOLJA 

ŽIVALI SPOMLADI 

DZ stran 72, 72 preberi in reši naloge. Pri 2. nalogi poišči informacije na spletu ali pri starših. 

MATEMATIKA 

http://www.lilibi.si/


REŠI, SAJ ZMOREŠ 

DZ stran 70. Odgovore in vprašanja napiši v karo zvezek. Štej do 100. 

SLOVENŠČINA 

UMETNO GNEZDO ZA MALO UHARICO 

DZ stran28, 29. Glasno preberi besedilo, podčrtaj besede, ki jih ne razumeš. Starši naj ti te 

besede razložijo.  Reši naloge. Glasno tri krat preberi besedilo.  Oglej si malo uharico na 

povezavi  https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/zivalski-

svet/ptici/sove/mala-uharica  

 

                                                        19. 3.  ČETRTEK 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

SADNO DREVO  

V DZ na strani 74 preberi besedilo SADNO DREVO. V naravi poišči sadno drevo in si ga oglej. 

SLOVENŠČINA 

ZANIMIVOSTI O ŽIVALIH 

- DZ – stran 30, 31 – Preberi besedila.  
- Podatek poišči v besedilu in ga podčrtaj. 
- Napišite ga v preglednico. 
- Napišite samo želeni podatek- besede, ne cele povedi. 
- Preverite pravilnost podatka. 
  Zakaj se učimo poiskati želene podatke? 

V življenju večkrat rabimo samo določene podatke.  Primer: mali oglasi, vozni red 

avtobusa, vlaka. Podatke poiščemo hitro in točno. Preberite vsa besedila tri krat. 

MATEMATIKA 

PREVERIM SVOJE ZNANJE 

Reši naloge v DZ stran 72 naloga 1, 2, 3. Če imaš še težave, si pomagaj s stotičnim 

kvadratom. 

ŠPORT 

S starši pojdite na sprehod v naravo. Hoja naj se menjava s hitrim tekom. Preskočite ovire, 

skačite po eni nogi, z obema nogama. Lovite in skrivajte se.  

 

 

https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/zivalski-svet/ptici/sove/mala-uharica
https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/zivalski-svet/ptici/sove/mala-uharica


                                                20. 3. PETEK 

 

SLOVENŠČINA 

JAZ SEM JEŽ  -pesem 

V berilu na strani 64, 65 si glasno preberi pesem JAZ SEM JEŽ.  Razmisli, kaj pomeni beseda 

važič. 

Ilustriraj , prepiši prvo kitico v zvezek z vmesno črto. Pazi na veliko začetnico in ločila na 

koncu povedi. 

 

MATEMATIKA 

PREVERIM SVOJE ZNANJE 

DZ stran  73 – dobro preberi naloge in jih reši. Ne pozabi nalepiti čebelčka, starši naj 

preverijo, če si pravilno rešil in nalepijo čebelčka namesto mene. 

 

ŠPORT 

KOTALJENJE ŽOGE 

Žogo si s starši, brati, sestrami kotalite na različne načine sede, čepe, z eno roko, z obema 

rokama. Žogo si  tudi podajate in lovite. 

 

 


