
NAVODILA ZA DELO DOMA 

 

SREDA - 25. 3. 2020 

 

GLASBENA UMETNOST – RAC, RAC, RACMAN 

V DZ na strani 28 glasno preberi pesem in s prstom sledi račkam in žabicam. Pesem se nauči 

na pamet. Poslušaj jo na spletu  www.Lilibi.si pod zavihkom ŠOLSKA ULICA 1-2 glasbena 

umetnost Pesmice 2.   

SPOZNAVANJE OKOLJA – MLADI VRTNARJI 

Postal/a  boš pravi mali vrtnar/ka. Naredil/a boš 3 poskuse s katerimi boš ugotovil/a, kaj 

potrebujejo rastline za življenje. Vsaj teden dni boš dobro opazoval/a, kaj se dogaja z 

rastlinami. Navodila  preberi v DZ stran 76. Lahko uporabiš tudi katera druga semena, razen 

pri prvi nalogi uporabi fižol. Ugotovitve zapišeš v črtan zvezek za okolje. 

SLOVENŠČINA – PIKAPOLONICA 

Preberi uganko: 

To pa težka ni uganka, 

saj je tvoja stara znanka: 

v rdečem krilcu gospodična 

sedem pik, da je bolj lična. 

Kadar pa zleti v nebo, 

gledaš žalostno za njo. 

V SDZ str. 34 preveri, če je tvoja rešitev uganke pravilna. 

Preberi besedilo. Nato reši naloge na naslednji strani. Če se ne spomniš pravilnega odgovora, 

ga poišči v besedilu. 

V zvezek z vmesno črto  napiši naslov Pikapolonica ter z malimi tiskanimi črkami (z 

nalivko) prepiši pravilne odgovore. 

 

MATEMATIKA – ODŠTEVAM DO 100 

Spodnje račune prepiši v zvezek in jih reši. 

 

 

 

 

http://www.lilibi.si/


Reši naloge v DZ na strani 75, naloga 4.,76 naloga 5.  Pri reševanju najprej natančno preberi 

nalogo, nato zapiši ustrezen račun in odgovor. Lahko si pomagaš tako, da si v besedilu 

podčrtaš pomembne podatke. Če ne veš, kako bi oblikoval odgovor, preberi še enkrat 

vprašanje. 

 

ČETRTEK – 26. 3. 

MATEMATIKA – ODŠTEVAM DO 100 

 PONOVIMO 

DZ –stran 76 – reši nalogi 6., 7. 

Nalogi prepiši v karo zvezek. Še sam/a zapiši 2 podobni nalogi  in ju izračunaj. 

 

SLOVENŠČINA – PRIMERJAM LASTNOSTI 

V DZ na strani 32 si oglej sličice in preberi povedi. 

Reši naloge na strani 33 – napiši, kakšni so predmeti, bitja – primerjaj lastnosti.  

Primer: Rdeča roža je visoka. 

Modra roža je višja. 

Oranžna roža je najvišja.  

Vadi branje. 

Pobarvaj čebelnjak. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA – MLADI VRTNARJI 

Če še nisi pripravil semena in rastline za poskus, to naredi danes. Opazuj, kaj se dogaja z 

rastlinami.  

 

ŠPORT – PODAJANJE ŽOGE 

Na različne načine si  s starši podajaj  žogo. 

-  Podajanje z obema rokama iznad glave, izpred prsi;  

- z eno roko iznad rame z desno in levo roko; 

-  met žoge med nogama nazaj. 

 

 

 

 

 

 



PETEK – 27. 3. 

 

SLOVENŠČINA – ZGODBA O FERDINANDU 

 

Danes boš prebral zgodbico, ki govori o Ferdinandu. Kaj misliš, kdo je bil Ferdinand? 

Zgodbico poišči na spodnji povezavi in si jo preberi. 

https://online.fliphtml5.com/fvba/dfzv/?fbclid=IwAR0s31nQaAEhiQy0F3bGcJdMCPOT7ZQ

2BOZ57G3Nm693tlChLkhuS3tMdjw - p=18 

Zdaj pa preberi še odlomek v berilu na strani 88. Kdor nima doma berila, si lahko pomaga s 

spodnjo povezavo. 

www.Lilibi.si   E- GRADIVO 2. R UČBENIKI LILI IN BINE 

V črtni zvezek napiši naslov Zgodba o Ferdinandu ter ilustriraj bikca Ferdinanda in 

prestrašenega čmrlja. 

Vadi glasno branje. 

 

MATEMATIKA – PONOVIMO 

Reši nalogo v DZ stran 76- ponovim. Račune prepiši v karo zvezek. Reši  učni list. PRILOGA  

   

ŠPORT -VADBA PO POSTAJAH 

 Pantomima 

- Si piščanček, ki se skuša izleči iz jajca. Ko ti to uspe, raziskuj svet na svojih negotovih  

nogah. 

-Velikega psa pelješ na sprehod na vrvici, pes opazi mačko in se požene za njo. 

- Si mušica, ki leta naokrog. Pomotoma pristaneš na žvečilnem gumiju in se prilepiš. 

- Si lovec na leve, ki hodi po džungli. Kaj se zgodi, ko se srečata? 

- Si gasilec. Zaslišal si alarm, hitro obleči plašč, čelado in škornje. Z gasilskim avtom se  

 odpelješ do požara. Gasiš, plezaš po lestvi, rešiš koga, ki je ujet. 

- Si ribič. Natakni črva na trnek, vrzi trnek v vodo. Ujel si veliko ribo, ki močno vleče, 

 pazi, da ti ne uide. 

 

 

   

https://online.fliphtml5.com/fvba/dfzv/?fbclid=IwAR0s31nQaAEhiQy0F3bGcJdMCPOT7ZQ2BOZ57G3Nm693tlChLkhuS3tMdjw#p=18
https://online.fliphtml5.com/fvba/dfzv/?fbclid=IwAR0s31nQaAEhiQy0F3bGcJdMCPOT7ZQ2BOZ57G3Nm693tlChLkhuS3tMdjw#p=18
http://www.lilibi.si/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ŠTEVILA DO 100 

  Določi D in E 

  

5D 2E = 52  78 =   D   E  

6D 7E =   30  =    

9D 3E =   75 =    

0D 8E =   91 =    

 

Vstavi znak <,>,=  

  

 

 

 

 

 

Preberi število in pobarvaj pravilen zapis:  

 

 78    92    33  

              

sedeminosemdeset  dvaindevetdeset  triintrideset 

oseminsedemdeset  devetindvajset  trideset 

sedemdeset  devetnajst  trinajst 

 

36 63 72 65 57 75 

69 69 78 79 66 66 


