
PETEK, 27. 11. 2020 

 

MATEMATIKA 

 

PRIMERJAM VELIKOST ŠTEVIL 

 

1. Za začetek se boste malo poigrali s številkami. V posnetku na spodnji povezavi imaš 

prikazan postopek igre. Za to igro potrebuješ (glej sliko spodaj): 

- lističe oz. kartončke s števili do 4 – dva kompleta (če ste zadnjič shranili 

kartončke s števili do 3, vam sedaj manjka samo še listič s številom 4 in ter še 

en komplet – še štirje lističi s števili 1– 4); 

- lističe z znaki <, > in =  

 

 

POVEZAVA DO POSNETKA: https://youtu.be/OrhBxrrjbbA  

 

2. Sedaj pa te čakajo še naloge v SDZ (samostojnem delovnem zvezku) za matematiko 

– str. 54 in 55. 

• Stran 54 

Način reševanja naloge: učenci najprej preštejejo člane v vsaki množici (tri ptice), 

množico poimenujejo (množica ptic), poiščejo ustrezno število pik (tri pike) in jih med 

sabo povežejo; nato poiščejo ustrezno številko (3) in povežejo številko s pikami (tri 

pike). Enako za ostale primere. 

https://youtu.be/OrhBxrrjbbA


• Stran 55 

Prva naloga 

Preberejo piktograma in povejo, kaj pomenita. 

Način reševanja naloge: 

- 1. vrsta: primerjajo po dva stolpca; pobarvajo toliko kock, kot določa število pod 

stolpcem (uporabijo enotno barvo kock v stolpcu - modro in rdečo); v krožec 

vpišejo ustrezen velikostni znak (<, > ali =). 

- 2. vrsta: v okence vpišejo število kock v stolpcu, v krožec pa velikostni znak.  

Druga naloga 

Preberejo piktogram in povejo, kaj pomeni. Preberemo navodilo. Učenci vstavljajo med 

števila ustrezne velikostne znake. Opozorimo jih na pravilno in natančno zapisovanje. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

MOJA DRUŽINA  

 

  Moja družina 
 

Ponovimo, da so družine med seboj različne. Otroke vprašamo: Kaj imajo člani 

družine skupno? Pripovedujejo, npr. skupaj praznujejo, se obiskujejo, imajo 

skupne bližnje in daljne sorodnike (lahko jih naštejejo). Otroci naj uporabljajo 

poimenovanja za družinske člane (brat, sestra, starši, stari starši, otrok, sin, 

hčerka, teta, stric, sestrična, bratranec itn.) Pomagajte jim z vprašanji: Kako je 

ime tvoji babici? Kdo je tvoj stric? Kaj sem jaz tebi?,... 

 

 Družinsko drevo 
 

 Družina je kot drevo, ki ima deblo in veje. Danes boste narisali družinsko 

drevo. Nanj boste narisali člane svoje družine. Vprašamo jih: Koga bi narisali 

na deblo? Koga bi narisali na veje? Kdo bi bil v isti vrsti? Otroci razmišljajo in 

predlagajo. 

 

  Vodimo pogovor, npr. Kdo so moški člani družine? Katere osebe so ženski 

člani družine? V kateri kvadratek na deblu boste narisali sebe? Kdo bo v 

kvadratkih ob tebi? Kam boste narisali mamo in kam očeta? Kje bosta dedek 

in babica? 



 

 Za pomoč vam prilagam sličico družinskega drevesa. Otroci naj jo narišejo v 

zvezek- srnico in tako bo nastalo vaše družinsko drevo. Rišejo samo obraze 

družinskih članov. 

 

  Otroci pripovedujejo o sorodnikih. 

 

 

 

 



**DODATNE NALOGE: (za učence, ki obiskujejo DODATNI POUK in vse tiste, ki jih 

želijo rešit nalogo) 

Še več zabavnih in poučnih nalog najdeš na: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/kdo-je-kdo 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/druzinsko-drevo 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/kdo-je-pojedel-

torto 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/kdo-klice 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/preveri-kaj-znas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLASBENA UMETNOST 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/kdo-je-kdo
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/druzinsko-drevo
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/kdo-je-pojedel-torto
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/kdo-je-pojedel-torto
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/kdo-klice
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/moja-druzina/preveri-kaj-znas


 

Najprej bomo voščili vsem slavljencem, ki so praznovali rojstni dan, medtem ko nas 

ni bilo v šoli.  

To so učenci: Anja in Amar iz 1.A, Matic in Sadeta iz 1.B, Maja in Ivana iz 1.C. 

Predlagam, da skupaj zapojemo ob posnetku.  

https://www.youtube.com/watch?v=RnP8NdCZl88&t=74s&ab_channel=Otro%C5%A

1kepesmi 

Vsem želimo veliko zdravja in veselja! 

 

PESEM: LEVA- DESNA 

 

 Danes bomo ponovili levo, desno. Dvigni levo roko. Si moral razmišljati? Da ti 

bo lažje, stegni obe roki pred seboj, tako da boš gledal hrbet dlani obrnjene 

proti sebi, kot kaze slika.  

   
 Dobro poglej kateri palček in kazalček ti kažeta črko L? Na levi ali na desni 

roki? Seveda levi. L =leva roka. Tako si najlažje zapomniš, katera je leva roka. 

Če ti prstki nagajajo, pa vzemi flumaster in naredi na vidnem mestu roke 

majhno pikico. To je leva roka.  

Zdaj nama bo lažje, kajne?   

 Poslušaj navodila in  

- dvigni, levo roko, dvigni desno roko in z obema pomahaj  

- zibaj bok najprej v levo, nato v desno in kroži z njim 

- zdaj udari z levo roko v desno roko (nekoga, ki je pri tebi), 

- skoči v levo, skoči v desno 

Ob naslednji pesmici boš malo razmigal telo in možgančke. 

Naj ti bo ob glasbi prijetno. Lahko si jo večkrat zavrtiš. 

https://www.youtube.com/watch?v=i__0t3ewv3U&ab_channel=Lidija%C5%BDivi%C

4%8D 

 

SLOVENŠČINA 

https://www.youtube.com/watch?v=RnP8NdCZl88&t=74s&ab_channel=Otro%C5%A1kepesmi
https://www.youtube.com/watch?v=RnP8NdCZl88&t=74s&ab_channel=Otro%C5%A1kepesmi


 

ZAJEC IN ZAJČEK 

 

1. Ali sta si žogi enaki? Kako bi ju poimenoval? 

                                                  

                                         (ŽOGA)                     (ŽOGICA) 

2. Poimenuj še ostale predmete in živali. 

                                       (MIZA - MIZICA)          

                                                      (KNJIGICA - KNJIGA) 

 

                                                     (PSIČEK – PES, 

                                                                                                KUŽEK - KUŽA) 

 

3. Pripravi SDZ in ga odpri na str. 61. Poimenuj vse sličice. Ali kaj opaziš? 



  Na sredini je čudežni stroj, ki je pomanjšal zajca v zajčka. Poimenuj veliko in   

  majhno žival ter ju pobarvaj z enako barvo. 

 

4. Na str. 62 Lili in Bine zastavljata vprašanja. Starši naj te sprašujejo, ti pa glej Lili   

    in Bineta in ustno odgovarjaj. 

- Oglej si sličico, kjer sta narisani vazi. Povej, ali so v obeh vazah enaki tulipani?   

  Kakšne barve sta vazi? V čem sta si enaki?  

- Poimenuj sadeže, ki so med Binetom in Lili. Kateri od sadežev se začne na glas H?     

  Kateri sadež se konča na glas O?  

- V polžu poišči črko enake oblike, kot jo ima Bine. V naslovu SPOZNALI SMO  

  obkrožite enake črke z enako barvo (S, O). 

- Oglej si piktograme. Povejte, kaj pomenijo.  

- Oglej si sličico, kjer so narisani dežniki. Povejte česa je več/ manj – dežnikov ali 

kap?   

  Česa imata Lili in Bine enako? 

- Poimenuj živali na sliki. Ena je velika, druga pa majhna.  

 

 

 


