PONEDELJEK, 16.3.
MATEMATIKA - MREŽA
Pri zadnji uri matematike smo se po učilnici premikali s štetjem korakov v različne smeri(
levo, desno, naprej, …)
Danes se boste na podoben način premikali v mreži. Reši naloge v DZ str.72 in 73. Pri drugi
nalogi usmerjaj do določene točke, ki si jo izbereš, starše ali brata, sestro. Enako navodilo
velja tudi za 5. nalogo.

SLOVENŠČINA- VABILO
Navodilo velja za danes 16.3 in jutri 17.3.
V DZ str.24 preberi vabilo in odgovori na vprašanja pri 1. nalogi. V zvezek napiši naslov
VABILO in prepiši vsebino z rumenega listka.
V zvezek napiši vabilo za starše. Povabi jih na ogled glasbene pravljice Rokavička. Vabilo tudi
ilustriraj.
SPOZNAVANJE OKOLJA – SVETLOBA
Navodila za delo pri SPO veljajo za cel teden. Delo si razdeliš lahko po dnevih, ko imamo na
urniku SPO.
1. Preberi besedilo o svetlobi na strani 51
2. V zvezek napiši naslov SVETLOBA in prepiši tole:
Predmeti, ki oddajajo svetlobo, so svetila. Svetlobo zaznamo z očesom. Nekateri
predmeti svetlobo prepuščajo, drugi pa ne. Za predmeti, ki svetlobe ne prepuščajo,
nastane senca.
Nekateri predmeti svetlobo odbijajo ( kresnička, odsevni trakovi).
3. V zvezek napiši odgovore na vprašanji A, v zelenem okvirčku str.51.
4. Reši naloge str.51 in 52
GLASBENA UMETNOST- Glasbena pravljica Rokavička
Staršem zapoj pesmico Rokavička. Pripoveduj o glasbeni pravljici, ki jo pripravljamo v
šoli.
Naštej nastopajoče, poimenuj glasbila, ki jih uporabljamo.
ŠPORT – Hitra hoja v naravi
Za svoje zdravje skrbimo tudi z gibanjem na svežem zraku. S starši pojdi na sprehod v
naravo.
Pri tem bodi pozoren, da ne prihajaš v stik z drugimi.

TOREK, 17.3.
MATEMATIKA- Poštevanka števila 7
Izpustili bomo Načrt in ga obravnavali pozneje, ko bomo pri SPO obravnavali zemljevid.
1. Starše prosi, da ti narekujejo poštevanko že znanih števil. Ti pa v zvezek zapisuj samo
rezultate. 10 računov množenja in 10 deljenja. Skupaj preglejte.
2. Gremo torej na poštevanko števila 7. Vse v obrnjeni obliki že poznamo. Nova je samo
7•7 = 49. V zvezek napiši naslov POŠTEVANKA ŠTEVILA 7. Ostalo že veš. Tako kot pri
vseh ostalih poštevankah. Napiši poštevanko števila 7. Ne pozabi izpisati
večkratnikov.
3. V DZ reši naloge na str.76 in 77.
4. Nauči se poštevanko števila 7.

LIKOVNA UMETNOST- Voščilnica ali čestitka ( trganka ali striženka)
Pri SLJ danes pišeš vabilo. Pri LUM pa izdelaj voščilnico ali čestitko.
1. Iz tršega papirja ( če ga imaš, lahko pa uporabiš navaden papir) najprej oblikuj
voščilnico/čestitko, tako kot smo delali novoletne voščilnice. Robovi prepognjenih
delov se morajo prekrivati. Potrebna je natančnost.
2. Motiv izbereš sam/a glede na vsebino, ki bo zapisana.
3. Motiv izdelaj iz barvnega papirja ( lahko uporabiš reklamni papir).
4. Najprej oblikuj skico in razmisli katere barve boš potreboval/a.
5. Zreži ali natrgaj delčke papirja, ki ne smejo biti preveliki.
6. Z lepljenjem oblikuj motiv, pri lepljenju je potrebna natančnost.
7. Ko je voščilnica/čestitka končana, jo napiši. Upoštevaj pravila in obliko pisanja, ki
si jih spoznal/a pri slovenščini.
8. Prosi starše da izdelek fotografirajo. Vesela bi bila, če bi dobila fotografije vaših
izdelkov.
V primeru, da nimaš vseh pripomočkov za izdelavo voščilnice/čestitke, uporabi
pripomočke, ki jih imaš.
Veselo na delo.

SREDA, 18.3.
MATEMATIKA – deljenje s 7

1. Tako kot za ostala števila v zvezek napiši naslov DELJENJE S 7 in večkratnike števila 7
deli s 7.
7 : 7 = 1, ker je 1•7 = 7
In tako naprej….
2. V DZ reši stran78.
3. Vadi poštevanko.

SLOVENŠČINA
1. V DZ str. 25 preberi besedilo Lutkovna predstava in reši 1. in 2. nalogo. Prvo seveda v
zvezek.
2. Pri tej nalogi boš potreboval/a pomoč staršev.
Na spletu poišči stran lilibi.si, odpri Mestni trg 3, izberi slovenščina, jezikarija, reši
nalogo metulj in konj. Nalogo ponavljaj, dokler ne rešiš vse pravilno.
3. Če želiš lahko rešiš še kakšno nalogo po lastni izbiri.
SPOZNAVANJE OKOLJA
Dodatna navodila
Tudi tukaj potrebuješ pomoč staršev. Na spletu pojdi na lilibi.si, odpri Mestni trg
3, izberi spoznavanje okolja, nato jaz in narava, tu je več nalog o svetlobi:
svetloba, odboj svetlobe, svetila, svetloba in senca, naredi senco. Preglej naloge.
Pomagale ti bodo pri razumevanju snovi o SVETLOBI. Ni potrebno vse danes.
ŠPORT
Če ti zdravje dopušča pojdi v naravo in se vsaj eno uro giblji na svežem zraku.

ČETRTEK, 19.3.
MATEMATIKA- Utrjevanje poštevanke

1. Ponovi poštevanko. Starši naj ti narekujejo 10 računov množenja in 10 deljenja. V
zvezek zapiši rezultate. Skupaj preglejte. Nato zamenjajte vlogi. Ti narekuješ in
seveda tudi pregledaš rešitve.
2. Reši priložen delovni list. Ko rešiš, ga prilepi v zvezek.
3. Utrjuj poštevanko. Lahko tudi na portalu lilibi.si, mestni-trg, matematika, množenje-indeljenje, preizkusi-se, množenje, avtošola množenja

SLOVENŠČINA – Čestitka
1. Preberi čestitki v DZ str.26.
2. V zvezek napiši naslov ČESTITKA in prepiši besedilo z rumenega listka.
3. Reši 1. in 2. nalogo DZ str.26. Odgovore na vprašanja zapiši v zvezek. Odgovarjaj v
celih povedih. Upoštevaj pravopisna pravila ( velika začetnica, končno ločilo, pravilen
zapis besed). Potrudi se pri pisavi.
ŠPORT – Hitra hoja, tek

1. Za ostale člane družine vodi gimnastične vaje. Potrudi se, da boš posredoval/a
natančna navodila in pravilno pokazal/a vaje.
2. Če ti zdravje dopušča pojdi vsaj eno uro ven na sveži zrak. Potrudi se, da se v tem
času pri teku, hoji in drugih igrah dobro predihaš. Seveda pazi, da se pri tem ne
družiš z drugimi.

PETEK, 20.3.
MATEMATIKA – DAN, TEDEN
1. O času in merjenju časa smo se veliko pogovarjali pri SPO. Čas merimo
tudi z dnevi in tedni.
V DZ str. 79 si dobro oglej 1. nalogo. Pri računanju števila dni v tednih si
bomo pomagali s poštevanko števila 7.
2. V zvezek napiši naslov DAN, TEDEN in prepiši 1. nalogo. Kroga z imeni dni
ni potrebno prerisovati.
3. Dopolnijo tabelo. Pomagaj si s prikazom dni pri prvi nalogi. Mogoče ti bo
lažje, če si boš dneve v tednu zapisal/a v ravni vrsti. Svetujem ti, da
najprej zapišeš kateri dan je danes.
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA
4. Reši še 3., 4. in 5. nalogo.
Kdor želi lahko reši še tole:
1. Sanja je bila na počitnicah na morju 3 tedne, pri babici na kmetiji pa 7 dni.
Koliko dni je Sanja preživela na morju?
Koliko tednov je bila pri babici?
Koliko tednov je bila Sanja na počitnicah?
2. Matej je bral knjigo Lov na pošasti 3 tedne, Tadej pa 2 tedna in 7 dni.
Kdo je za branje knjige porabil več časa?
Račune in odgovore napiši v zvezek.

SLOVENŠČINA – PESMICA OBISK
OBISK
(Albert Širok)

DOBRO JUTRO STRIC PONEDELJEK,
BOTER TOREK JE ŽE VSTAL?
PRAV ZARES, SOSEDA SREDA,
DOBRO SE JE NASMRČAL.
PA JE PRIŠEL PONJ ČETRTEK,
K UJCU PETKU STA ODŠLA,
NA KRIŽIŠČU SREDI POTA
SE PRIDRUŽI SE SOBOTA,
TA PRIPELJE ŠE MESARJA
IN ZAKOLJEJO KOMARJA,
NAREDIJO KRVAVICE, KLOBASICE, PEČENICE,
SAJ BO JUTRI DAN VESELJA V VAS PRISPE GOSPA NEDELJA.
Neznane besede:
Boter- zastopnik otroka pri krstu ali priča pri birmi, ali starejši znan moški, stric
Ujc – stric
1. Pesem se nauči gladko brati, upoštevaj ločila.
2. Do naslednjega petka se jo nauči na pamet.
3. V zvezek pesem ilustriraj.

GLASBENA UMETNOST – Petje že znanih pesmi
Na portalu lilibi, mestni trg, glasbena umetnost, pesmice, poslušaj in
prepevaj pesmi, ki smo se jih učili. Lahko pa tudi ostale.

