
PONEDELJEK, 9. 11. 2020 

SLOVENŠČINA 

- vsak dan beri glasno 10 minut  

1. in 2. ura: NA KMETIJI (SDZ1/48) 

Uvod:  

 SDZ 1, str. 48 
Opazuj vsako sličico, poimenuj bitja/predmete z besedami opiši  dogajanju 

na sličici. Osebam daj imena. V katerem letnem času se dogaja? 
 

Osrednji del: 

 Ustno odgovori na vprašanja o sličicah: 
 

1. slika       

Kateri letni čas je bil? Kaj je naznanjal petelin s svojim kikirikanjem? Katere 

živali so se sprehajale po kmečkem dvorišču? Kaj je prinesla mama Neža? 

Komu sta z Majo natrosili zrnje? Za koga je poskrbel Matic? Kako? Kaj je 

naročil gospodar? 
 

2. slika 

Kam sta šla mama in Matic? Kaj je delala mama? Kdo je stal ob kravi? Kaj je 

delal Matic? Kdo ga je spremljal? 
 

3. slika 

Kam se je družina po jutranjih opravilih odpeljala s traktorjem? S čim je Matic 

obiral jabolka? Kam jih je zlagal? Kam je oče naložil zaboje z jabolki? Kaj je 

delala mala deklica Maja? Od kod je prišla mama? Kaj je prinesla v košari? Kje 

jo je nabrala? Kam so se po končanem delu odpeljali s traktorjem? 
 

4. slika 

Kaj so popoldne pripravili na dvorišču? Kaj so postavili na mize?   Kdo se je 

pripeljal na dvorišče?  Kaj so lahko kupili? Kaj je dal gospodar kupcu v 

prtljažnik?  Ali so bili kupci zadovoljni? Kako veš? Kaj so delali otroci? Kaj je 

delal domači pes?  
 

 Ob sličicah poskusi pripovedovati zgodbo. 

 V zvezek napiši naslov (svoj naslov za to zgodbo) in napiši zgodbo ob sličicah. 
 

Zgodba naj ima začetek (vsaj 1 poved), nadaljevanje (za vsako sličico po 

najmanj 3 povedi) in zaključek (vsaj 1 poved). Pozoren bodi na rabo 

velike začetnice, ločil, pravilen zapis besed. Povedi naj bodo zaključene in 

si smiselno sledijo. Pazi, da pišeš v enakem času in v enaki osebi. 
 

To nalogo fotografiraj in mi jo pošlji na elektronski naslov do 12. 11. 2020. 



MATEMATIKA 
 

1. URA: RAČUNAM DO 100 ( SDZ / 65, 66) 
 

 Ponovimo izraze prvi in drugi seštevanec in vsota ter izraze zmanjševanec, 
odštevanec in razlika. 

                                                4    +    3    =    7 

                                                                               

                                 seštevanec         seštevanec      VSOTA 

 

                                                8    -     5    =    3 

                                                                              

                            zmanjševanec        odštevanec      RAZLIKA 

 SDZ/65 

1. naloga: Izračunaj račune z neznanim členom in zapiši rezultate v tabelo. 

2. naloga: Sledi puščicam in v prazne krožce vpisuj vmesne rezultate. 

3. naloga: Izračunaj dane račune in enake rezultate pobarvaj z enako barvo. 

4. in 5. naloga: Seštevaj/odštevaj in rezultate zapisuj na ustrezno mesto v 

tabelo. 
 

 SDZ/66 

6. naloga: Samostojno izračunaj račune seštevanja in odštevanja. 

7. naloga: imeti moraš dve znani števili v stolpcu/vrstici/diagonali, da potem 

lahko izračunaš še tretje število. Kakšen namig naj ti dajo še starši. 

8. naloga: Natančno si oglej preglednico. Beri preglednico, zapiši račune in 

odgovori na vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLASBENA UMETNOST 
 

1. URA: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE; POJOČI KOZARCI 

 
 Pri GUM smo se naučili že veliko pesmic. Ponovi besedila pesmic in jih 

doživeto zapoj ob glasbeni spremljavi (portal Lilibi). 

Pesmice: POJ ZMENOJ; KEKČEVA PESEM; PESMICA; BRUM, BRUM, BRUM; 

JESENSKA; MARMELADA 

 

 Ponovi izštevanko Z VLAKOM (SDZ/12), spremljaj jo z improviziranimi 

glasbili, ki jih najdeš doma (lesene žlice, ropotulje, lonec …), ampak po 

zgledu in glasbenem zapisu v SDZ. 

 

 Ponovi imena glasbil, ki jih najdeš na slikah v SDZ/6, 13. 

 

 Ponovi glasbene pojme, ki smo jih zapisali v zvezek  

(forte, piano, pavza, violinski ključ itd. ) 

 

 Za konec pa še nekaj zabavnega!  

- Potrebuješ najmanj tri steklene kozarce. Lahko so tudi kozarci za vlaganje, 

stekleničke (glej slike). 

- V kozarec nalij malo vode in z leseno palčko, kuhalnico ali žlico narahlo 

potrkaj po njem. Kozarec zapoje – odda zvok določene višine. Če doliješ še 

malo vode in poskus ponoviš, ugotoviš, da se višina zvoka spremeni. 

- Zdaj pa še v ostale kozarce nalij vodo do različnih višin. Potrkavaj po njih in 

tako izvabi novo melodijo (Vode ni treba obarvati, kot je to prikazano na fotografiji). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če želiš, se lahko posnameš in mi pošlješ posnetek svoje melodije   

 

 

 


