
PONEDELJEK, 16. 11. 2020 

SLOVENŠČINA 

- vsak dan beri glasno 10 minut  

1. in 2. ura: O DENARJU/54, 55 

 O, danes pa boš v teh besedilih izvedel/a veliko zanimivega o denarju in tudi, 
kaj so ljudje delali še preden so iznašli denar. 
  

 Večkrat glasno preberi vsa besedila (pero, zvezdica, utež). Če česa ne 
razumeš, vprašaj starše. 
 

 Nato reši 1. nalogo in odgovori na spodnji dve vprašanji. 
 

 V zvezek za SLJ napiši naslov: O DENARJU in v celih povedih odgovori še na 
spodnja vprašanja. Napiši samo odgovore. 
 

O DENARJU  

1. Kako so včasih kupovali na tržnicah? 
2. Kateri predmeti so včasih pomenili denar? 
3. Kako so označili stehtane koščke kovine? 
4. Kako pravimo kovanemu denarju? 
5. Iz česa so bili nekoč kovanci? 
6. Kje danes shranjujemo denar? 

 
 

 V zvezek s pisanimi črkami lepo prepiši en odstavek po izbiri (pero).  
Besedilu daj naslov.  

 

MATEMATIKA 
 

1. URA: RAZPOREJAM SDZ/71, 72 
 

 Na mizo postavi tri barvice: rdečo, modro in zeleno. Na koliko načinov jih 

lahko razporediš po vrsti?  

 

 Do pravilne rešitve ti bo pomagal tudi spodnji posnetek, v katerem sem 

sama razporejala kocke: https://youtu.be/uVjgVsGPjus  

 

 Ali prepoznaš pravilo, po katerem smo razporejali? Kolikokrat je bila rdeča 

barvica na prvem mestu, kolikokrat na drugem in kolikokrat na tretjem? Kaj 

pa zelena in modra barvica?  
 

 

https://youtu.be/uVjgVsGPjus


 

 Tako! Ugotovili smo, da je bila posamezna barvica ali kocka dvakrat na 

prvem, dvakrat na drugem in dvakrat na tretjem mestu. 

 

RDEČA   MODRA   ZELENA 

RDEČA   ZELENA      MODRA 

MODRA   RDEČA   ZELENA 

MODRA   ZELENA      RDEČA 

ZELENA      RDEČA   MODRA 

ZELENA      MODRA   RDEČA 
 

 Sedaj pa bo prava modna revija: Pripravi 2 različni kapi in 3 različne šale.  

Koliko je vseh možnih načinov da se različno urediš? 
 

Za pomoč: najprej vzemi prvo kapo in k njej poišči vse možne razporeditve s 

šali, potem naredi enako še za drugo kapo. Štej ali pa si zapisuj kolikokrat si se 

moral »preobleči«. Je bilo kar nekaj napornega dela, kajne? 
 

 Sedaj pa reši naloge v DZ/71, 72 (žoge na strani 71 riši s šablono). 
 

GLASBENA UMETNOST 
 

1. URA: NAŠA KUHARICA 
 

 Zopet ponovi pesmice, ki smo se jih že naučili pri GUM, da malo ogreješ 

glasilke, saj boš danes spoznal še eno novo pesmico  
 

 Klikni na povezavo in poišči pesmico NAŠA KUHARICA: 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice 
 

 Večkrat jo poslušaj in se jo poskusi zapomniti.  
 

 V prilogi je pesem. Če imaš možnost tiskanja, jo natisni in prilepi v zvezek.  

Pesem tudi ilustriraj. 
 

 Odpri delovni zvezek na str. 17 in v 1. okvirček prepiši znake za spremljavo 

pesmi, tako kot je na sliki spodaj. Nato jo poskusi zaigrati.  
 

 Načini igranja:  

o Udarjanje kuhalnice ob lonec 

o dveh žlic druga ob drugo 

o udarec z žlico po kozarcu 

o udarec s kuhalnico po pokrovki. 

 

 

 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice


 

 
 

 

Priloga: 

 

 

 
 

 

 

 


