
SREDA, 11.11.2020 

 

ŠPORT 

TELOVADIMO Z JUVIJEM 

 

1. Danes ti bo pri športni vzgoji pomagal JUVIJ. 

 

2. Odpri naslednjo povezavo in telovadba se prične. Pa veliko zabave! 
https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

 

PONAVLJANJE PESMIC 

 

1. Svojim domačim zapoj pesmice, ki smo se jih učili v šoli.  

2. Vse pesmice so v zvezku ptiček, poiščeš jih lahko tudi na spletnem portalu  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1 ali na 

https://www.youtube.com/watch?v=6RvALUJ6USU&ab_channel=PikaPokaTV 

 

3. Ponazori jih tako kot smo se učili v šoli, lahko pa dodaš čisto svoje gibe in 

spremljavo. Na razpolago imaš Abraham, Kostanjček zaspanček, Lisička je prav zvita 

zver.  

Nesreča, En ten tenera in Tri luže boš moral zapeti brez pomoči. Potrudi se! 

 

 

SLOVENŠČINA 

 

KOSTANJEV PIKNIK 

 

1. Danes boste poslušali besedilo z naslovom Kostanjev piknik, ki ti ga bodo prebrali 

starši. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1
https://www.youtube.com/watch?v=6RvALUJ6USU&ab_channel=PikaPokaTV


Kostanjev piknik 

Nuša živi na vasi. Njen dom stoji blizu gozda. Praznovala je šesti rojstni dan. Na 

praznovanje je povabila prijatelje. Pripravila jim je presenečenje. Nušina mamica je 

prinesla košaro in otroke povabila v gozd.  

 

V gozdu so videli gozdna drevesa in plodove. Nuša je našla jurčka, Anže pa je opazil 

veverico, ki je plezala po deblu navzgor. Ustavili so se pod visokim drevesom, pod 

katerim je bilo polno ježic in kostanja. Otroci so začeli pridno nabirati kostanj. Dajali 

so ga v košaro. Mamica jim je pomagala izluščiti kostanje iz ježic. S polno košaro 

kostanja so odšli domov.  

 

Doma jih je čakalo presenečenje. Nušin očka je že pripravil žerjavico na žaru, na 

katerem bodo spekli kostanj. Mamica je z nožem zarezala kostanjevo lupino. Kostanj 

je stresla v ponev in jo postavila na ploščo žara. Očka je počasi pekel kostanj. 

Medtem ko se je kostanj pekel, so se otroci igrali. Mamica je pečen kostanj zavila v 

časopisni papir in ga postavila na mizo. Otroci so pritekli k mizi. Oluščili so kostanj in 

ga z užitkom pojedli.  

 

2. Starši ti bodo postavili nekaj vprašanj. Odgovori nanje. 

- Kje živi Nuša? (na vasi) 

- Koga je povabila na rojstni dan? (prijatelje) 

- Kam so odšli otroci in mamica? (v gozd) 

- Kaj je našla Nuša? (jurčka) 

- Kaj so otroci dali v košaro? (kostanj) 

- Kdo je pekel kostanj? (očka) 

 

3. Starši ti še enkrat preberejo besedilo z naslovom Kostanjev piknik. 

 

4. Reši naloge v SDZ-ju na str. 46, 47. Pri vsaki nalogi preberi in povej, kaj pomeni 

piktogram. 

 

 

MATEMATIKA 

 

ŠTEVILO 2 

1. Delo v samostojnem delovnem zvezku za matematiko 1. del (moder delovni 

zvezek) – str. 42, 43, 44. 

 Stran 42 



Opravi dejavnosti po navodilih v delovnem zvezku. Pri spodnjih nalogah na MODRIH 

PASICAH reši le prvo nalogo – POKAŽI 2 PRSTA, 2 UHLJA, 2 OČESI. 

 Stran 43  

Opravi dejavnosti po navodilih v delovnem zvezku. 

 Stran 44  

Opravi dejavnosti po navodilih v delovnem zvezku. Bodite pozorni pri drugi nalogi: 

učenci zapišejo ustrezno številko v prazne okvirčke pod sličico ali narišejo ustrezno 

število predmetov ali pa določeno število predmetov prečrtajo, glede na zapisano 

število pod okvirčkom. Opozorite jih na sliko v zadnjem okencu: Ali sta na sliki dva 

para škornjev?  (Ne, saj so škornji različni.)  

 


