
SREDA, 18.11.2020

MAT: RAZPOREJAM /Euler- Venov prikaz( DZ / 77,78)

Najprej si oglej razlago snovi na posnetku; 

 https://www.youtube.com/watch?v=e1KtaJmVMjw

V zvezek napiši naslov RAZPOREJAM in preriši sliko

Oglej si  nalogo v DZ / 77. Razmisli, zakaj se nekateri otroci niso razporedili.

Deklici nista oblečeni v hlače.  Prav tako nimata obutih čevljev. To pomeni, da ne sodita v 

nobeno od narisanih množic. 

Samostojno reši še nalogo na strani 78. Prilogo imaš zadaj v delovnem zvezku ( priloga

1A).

ŠPO: Met žoge (telovadba zunaj)

Ogrevanje: Trije krogi teka, nato krog hoje z globokim dihanjem. Poskusi teči 1 minuto 

neprekinjeno. 

Gimnastične vaje:

5x kroži z glavo

5x kroži z boki v levo in 5x kroži z boki v desno smer

10x kroži z rokami naprej in 10x kroži z rokami nazaj



10x predklon z  ravnimi rokami navzgor

10x počepov (pazi na pravilno izvedbo)

10x visokih poskokov (kolena poskušaj dvigniti čim višje)

10x trebušnjakov

Sprosti vse mišice

Osrednji del: 

Vodi žogo na mestu najprej z levo in nato z desno roko.

Poišči manjšo žogo, postavi se 4 korake od stene in poskušaj žogo metati ob steno in jo pri tem 

loviti. 

1. Žogo vržeš in loviš z obema rokama.

2. Mečeš z desno, loviš z obema rokama.

3. Mečeš z levo roko, loviš z obema rokama.

4. Mečeš in loviš z desno roko.

5. Mečeš in loviš z levo roko.

6. Mečeš z desno roko, loviš z levo roko.

7. Mečeš z levo roko, loviš z desno roko.

Vrzi žogo čim dlje pred seboj, nato steci za njo in se vrni nazaj. Vajo ponovi 10 krat. 

V paru (lahko s sestro, bratom ali starši) si podajaš žogo.

Vsak v paru ima svojo žogo med seboj si jo podajata na razdalji 3 metre. Vajo otežiš tako, da 

razdaljo med parom povečaš.

Zaključni del:

Če si vse zgoraj naštete vaje izvedel ti bodo spodnje vaje mala malica. Poskusi zabavno bo!

Žogo vrzi v zrak, med tem časom, ko je v zraku poskusi zaploskati in jo nato uloviti. Če ti to uspe 

lahko poskusiš tudi večkrat zaploskati. 

Žogo vrzi v zrak, se zavrti in jo ulovi. 

SLJ: SPOZNALI SMO ( DZ /58)

        PREVERIM SVOJE ZNANJE ( DZ/ 59, 60)

V DZ/58 preberi miselni vzorec. Ugotovil/a si, da z veliko začetnico pišemo: besedo na 

začetku povedi, ime in priimek osebe, ime živali, ime kraja, ime gore, ime vode, ime 

države.

Oglej si naloge še na strani 59 in 60, preberi navodila in samostojno reši. Četrto nalogo 

prepiši v zvezek. Pomagaj si tako, da v DZ najprej podčrtaš vse velike začetnice.

Nalogo fotografiraj in mi pošlji do 19. 11. 2020.



GUM:  PONOVITEV IN  SPREMLJAVA  ZNANIH  PESMI

Poslušaj posnetek pesmice NAŠA KUHARICA na povezavi:

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

Ob ponovnem poslušanju si  pesmico pripevaj.

Sedaj pa poišči nekaj kuhinjskih pripomočkov in pesmico spremljaj. V DZ na strani 17 imaš

narisano spremljavo. Poskusi igrati kot imaš narisano.

Izmisli si besedilo za 4. kitico. Napiši jo v zvezek za GUM.

Odpri DZ na strani 12. Slovensko ljudsko izštevanko  Z  VLAKOM  najprej preberi, nato jo 

ritmično izrekaj. Ker doma najbrž nimaš Orffovih instrumentov, boš poiskal improvizirana:

- 2 svinčnika (namesto paličic),

- 2 neostra jedilna noža (namesto triangla),

-  škatla s testeninami (namesto ropotulje),

- zvonček ali kaj podobnega (namesto kraguljčkov). 

Izštevanko spremljaj z improviziranimi glasbili.

Prazen vagonček pomeni glasbeno tišino – PAVZA.

Nekomu zapoj 1 znano pesmico. Izbiraj med temi pesmicami: Poj z menoj, Kekčeva 

pesem ali Pesmica.

TJA: naloge na povezavi anjadobiobisketja.weebly.com 

http://anjadobiobisketja.weebly.com/

