
SREDA, 25. 11. 2020

MAT: DENAR

Sedaj, ko že poznaš našo denarno enoto, je pa prav, da znaš z njo tudi računati. Odpri 

delovni zvezek / 84 ter po navodilu reši naloge. Pa ne pozabi na zapis denarnih enot.

To stran fotografiraj in mi pošlji sliko do petka.

SLJ: BRATOV ROJSTNI DAN ( DZ/64)

To pa ne bo težko, saj smo se učili že lansko leto.

Prisluhni razlagi:  https://www.youtube.com/watch?v=Gfe3NQp5tLI&feature=youtu.be

Odpri DZ in preberi besedilo Bratov rojstni dan. Preberi naslov besedila in pojasni kdo je 

praznoval rojstni dan in čigav rojstni dan so praznovali. 

Reši 1. in 2. nalogo. Pazi na veliko začetnico. 

Sedaj pa se še malo poigraj. V elektronskem DZ/64  klikni na čebelčka (dodatne naloge na 

Lilibi.si).

GUM: PESEM JESENSKA in  MARMELADA

Poslušaj posnetek pesmice  JESENSKA na povezavi:

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

Še enkrat poslušaj in pripevaj.

Reši uganko: Najljubše so mu sladke hruške,

                      za malico rad hrusta žužke.

                      Če kaj nevarnega ga sreča,

                      postane žogica bodeča.

                      Zdaj že gotovo veš,

                      da ta žival je ________ (jež). 

Poslušaj posnetek pesmi MARMELADA: 

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

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice
https://www.youtube.com/watch?v=Gfe3NQp5tLI&feature=youtu.be


Oglej si ilustracijo pesmi v DZ na str. 16.

Večkrat preberi besedilo pesmi. Koliko kitic ima pesem?

Na začetku  vsake vrstice se  v notnem črtovju pojavi  violinski ključ. 

Poišči ga in ga obkroži. 

Še enkrat poslušaj  pesmico z naslovom Marmelada in se jo nauči.   

TJA naloge na povezavi anjadobiobisketja.weebly.com 

ŠPO: ŠPORTNA ABECEDA

Ogrevanje:

Po ogrevanju si oglej posnetek dostopen na spodnji povezavi. Poskusi slediti vsem vajam. 

https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds

SKUPINSKA UČNA POMOČ – IŠČEM ODŠTEVANEC 

Oglej si posnetek: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=RFJfIESndIU
https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds
http://anjadobiobisketja.weebly.com/


V zvezek napiši vaja in reši račune in besedilno nalogo. Besedilne naloge ne prepisuj. Zapiši

le račun in odgovor. 

VAJA

1. Čarovnik je imel 8 zajčkov. Koliko jih je izginilo, če jih ima sedaj samo še 5.

Račun:

Odgovor: 

2.

23 - ____ =  18 77 - ____ = 37

80 - ____ = 20 19 - ____ = 8

43 - ____ = 10 25 - ____ = 7 

51 - ____= 36 17 - ____ = 4


