
PETEK, 3. 4. 2020 

 

SLOVENŠČINA -  ZBIRAM PAPIR 

Odpri SDZ na strani 39. 

Ob slikah bomo pripovedovali. Dobro opazuj vsako sliko. 

1. slika – začetek zgodbe, ki ni narisan 

Kaj se je zgodilo najprej? Kaj bi bilo lahko narisano? Iz dogajanja na narisanih 

sličicah sklepaj na dogodke, ki so se zgodili najprej in povej začetek zgodbe. 

 

2. slika 

Kaj je pripeljal tovornjak? Zakaj? Kaj delajo otroci? V čem prinašajo papir? 

 

3. slika 

Kam dajejo otroci papir? Kaj delajo otroci, ki stojijo na lestvi? Kdo je peljal 

papir z vozičkom? Kaj se je zgodilo v tistem trenutku? Zakaj? Kaj je naredil 

deček? 

 

4. slika 

Kdo je prišel pomagati dečku? Kaj so delali? Kam so dali papir? Kaj je naredil 

deček v rumeni majici? Zakaj?  

 

5. slika – zaključek zgodbe, ki ni narisan 

Kaj se je zgodilo na koncu? Kaj bi bilo lahko narisano? Iz dogajanja v povedani 

zgodbi sklepaj na dogodke, ki so se zgodili na koncu. Povej zaključek zgodbe. 

 

 Reši 2. nalogo  v zvezek z vmesno črto. Napiši vsaj 3 povedi z malimi 

tiskanimi črkami. Pazi na velike začetnice in lepo pisavo, lahko pišeš z nalivnim 

peresom.  Lahko napišeš, kaj so učenci sklenili? Ali so zbrali veliko papirja? 

Kako ga bodo prinesli v šolo drugič, da jim ga ne bo odpihnilo? 

Na spletu si še enkrat oglej kako napišemo MALI PISAMI ČRKI z, ž IN s, š 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke.   

NAPIŠI 2 VRSTI MALIH PISANIH ČRK z, ž, s, š                                    

Poglej sliko spodaj 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke


 

 

MATEMATIKA – ODŠTEVAM DO 100 

Nastavi 3 stolpce kock, nato 1 kocko odvzemi.  Koliko D  in  E ti ostane? Lahko 

uporabiš tudi slamice, fižolčke, zobotrebce.  Prav si ugotovil, da moraš en 

stolpec podreti (snopiče palčk razvezati), da lahko odvzameš 1 kocko. 

 

RAČUN NARIŠI – pobarvaj kvadratke v karo zvezku IN NAPIŠI. 

 

30 – 1 = 29         2D 9E 

Račun prikaži tudi s premikanjem po stotičnem kvadratu: Si na polju številka 

30. Pojdi 1 polje nazaj. Kam prideš? 

 

 

20 – 3 = 17           1D 7E 

Reši naloge v DZ stran 80, 81- 17. naloga. Lahko si pomagaš s stotičnim 

kvadratom. 



ŠPORT - KAMEN, ŠKARJE, PAPIR - TELOVADBA 

Teči 3 minute okrog hiše (oziroma kjer imaš možnost), nato minuta hoje. 

Nadaljuj s hopsanjem,  tekom, sonožno skakanje, skakanje po eni nogi… 

Z bratom ali starši se igraj igro: Kamen, škarje, papir – tokrat malo drugače: 

 

 


