
TOREK, 10. 11. 2020 

Super! Prvi dan učenja na daljavo je že za nami. Sedaj se že znajdeš in 

prepričana sem, da ne boš imel večjih težav! 

 

SLOVENŠČINA 

- vsak dan beri glasno 10 minut  

3. ura: JEZERSKO (SDZ1/49) 

Uvod:  

 Se spomniš, kaj vse zapisujemo z veliko začetnico? Naštej nekaj krajev, 

držav, voda in gora. 

 

 SDZ/49 

1. naloga 

Tiho preberi besedilo.  

Preberi zapis na rumenem lističu.  

 

2., 3. in 4. naloga 

Samostojno reši naloge. Najbolj bodi pozoren na velike začetnice.  

4. nalogo prepišeš v zvezek. 

 

 

MATEMATIKA 
 
 

2. URA: RAČUNAM DO 100 (SDZ / 67,68) 
 Še vedno potrebujemo veliko vaje v računanju, zato bomo danes reševali 

naloge v SDZ / 67 in 68. Se še spomniš kako rešujemo besedilne naloge? (če 

si pozabil, hitro poglej nazaj v DZ / 11 in ponovi) 

 

 Po navodilih reši besedilne naloge v DZ / 67 in pobarvaj polja s pravilnimi 

rezultati. Le kaj bo nastalo? 

 

 Reši še naloge v DZ / 68. Podobne naloge smo že reševali, zato verjamem, 

da ne boš imel težav, kajne? 



SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

1., 2. URA: KMETIJA SKOZI LETNE ČASE 

 
 PONOVIMO: 

Za začetek malo ponovi svoje znanje o kmetiji. Preberi si učni list KMETIJA, ki 
smo ga v šoli rešili z dopolnjevanjem in oglej si gospodarska poslopja na 
drugem učnem listu, ki smo ga zalepili v zvezek. Nato v SDZ/24, 25 ponovi, 
kaj raste na polju, vrtu in sadovnjaku, kakšne koristi imamo od posameznih 
živali ter katera živila pridobimo iz mleka in mesa. 
 

 Danes si bomo ogledali kakšna opravila opravljajo kmetje na kmetiji v 
različnih letnih časih. Prepričana sem, da ti o tem že veliko veš! 

 

 Ogled posnetka: https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-
narava/ziva-bitja-in-okolja/zivljenjska-okolja/kmetija 
 

 Oglej si prilogo - Miselni vzorec. V zvezek boš čez dve prazni strani v sredini 
napisal večji naslov: KMETIJA SKOZI LETNE ČASE. Zvezek razdeliš približno na 
četrtine (glej prilogo). Nato prepiši besedilo, ki sem ti ga napisala v prilogi. 
Vzemi si čas, da bo miselni vzorec zares lep. Na koncu poleg besedila nariši 
še kakšno sličico, ki ponazarja določeno opravilo v vsakem letnem času. 
 

 Za konec pa poslušaj še zgodbico, ki ti jo bom pripovedovala in katera 
govori ravno o tej temi. 
 
Povezava: https://youtu.be/rgQ-PWIa64g  
 

Miselni vzorec mi fotografiraj in pošlji na elektronski naslov, najkasneje 
do 12. 11. 2020. 

 
 

https://youtu.be/rgQ-PWIa64g

