
PONEDELJEK, 7.12. 2020 

 

SLOVENŠČINA 

BINE NA OBISKU 

1. Ali se še spomniš družine Novak. Kaj so delali? (pekli so piškote)  

Bineta je zanimalo, kaj dela njegova prijateljica Mojca. Obiskal jo je. Te zanima, kako 

je bilo na obisku?  

2. V SDZ na str. 73: 

- si oglej ilustracije; 

- poimenuj osebe in prostore; 

- povej, kaj se dogaja na posamezni ilustraciji.  

 

 Prva ilustracija 

Povemo, da se je to dogajalo VČERAJ. 

Ustno odgovori na vprašanja: 

- Kje je bila Mojca včeraj?  

- Kaj je delala?  

- Kdaj je Bine obiskal Mojco v glasbeni šoli?  

- Kaj je delal Bine? 

 Druga ilustracija 

Povemo, da se je to dogaja DANES.  

Ustno odgovori na vprašanja: 

- Kje sta Mojca in Bine danes?  

- Kaj delata?  

- Kako je oblečena Mojca?  

- Kako je zaščiten Bine? 

 

 Tretja ilustracija 

Povemo, da se bo to dogajalo JUTRI.  



Ustno odgovori na vprašanja: 

- Kje bosta Mojca in Bine jutri? 

- Kaj bosta počela? 

 

3. Sedaj pa še sam poskušaj povedati, kaj počneta Mojca in Bine.  

Bodi pozoren na to, da prva sličica opisuje kaj sta počela VČERAJ, druga kaj počneta 

DANES in tretja kaj bosta počela JUTRI. 

 

MATEMATIKA 

 

SEŠTEVAM 

1. Video razlaga snovi 

Poglej si učiteljičino razlago v videu na spodnji povezavi in sledi navodilom. Poskušaj 

čim bolj sodelovati in odgovarjaj na učiteljičina vprašanja. Pripravi si tudi svinčnik 

in manjši listič. 

Med posnetkom (preden začneš zapis v zvezek) naredi krajši odmor (igralni odmor ali 

odmor za malico). Zapis v zvezek naredi po končanem posnetku in odmoru. 

 

POVEZAVA DO POSNETKA: https://youtu.be/C4ASP39DHaI  

 

ODMOR 

 

2. Zapis v matematični zvezek MEDO 

PRILOGA: Zapis v zvezek MEDO z rešitvami 

 

https://youtu.be/C4ASP39DHaI


 

 

 

ŠPORT  

Potreboval boš žogico, lahko jo narediš tudi iz časopisnega papirja, prazne plastenke 

ali plišaste igrače, palico ali kuhalnico. 

 

ELEMENTARNE IGRE 

1. Igra : Okameneli 

Tekaš po prostoru in ko v mislih prešteješ do 3 okameniš, narediš kip. 

Med igro spreminjaj način gibanja: tek, hoja po prstih, hoja po vseh štirih, hoja v 

počepu. 

2. Igra :  Lovec in zajci 

Na tla po prostoru na različne kraje postavi prazne plastenke ali plišaste igrače. 
Potrebuješ mehko žogo. Na znak tečeš po prostoru ter poskušaš zadeti čim več 
plastenk oziroma igračk. Ko prideš na cilj, preštej koliko predmetov si zadel.  
Vajo ponovi 4 x in na koncu ugotovi, pri kateri igri si zadel največ predmetov. 
 
3. Naloga: Hokej 

V prostoru, kjer boš izvajal uro športa, si označi dva gola, katera naj stojita drug 
nasproti drugega. Vzemi žogico in palico, kuhalnico …..s pomočjo katere boš 
poskušal žogico spraviti v gol. Igraš se lahko, kolikor časa želiš oziroma, dokler se ne 
utrudiš.                                                                                                                
 



SOZNAVANJE OKOLJA 
 
UTRJEVANJE 
 

Danes bomo utrdili, kar smo se učili pretekli teden. Še vedno morate izpolnjevati 
preglednico, v katero narišete, kaj ste delali. Izpolnjeno preglednico pošlješ učiteljici v 
petek, 18.12. do 20 ure. Pripravila sem ti nekaj nalog in povezav, s katerimi boš 
ponovil/a, ker smo se že učili. UL natisnete, rešite in prilepite v zvezek s srnico. V 
kolikor nimate možnosti tiskanja, starši preberite vprašanje, otroci pa naj nanj 
odgovorijo. 
 

ČASOVNI POTEK  

KAJ  DELAŠ  PODNEVI  IN  KAJ  PONOČI?  USTREZNO  
OBKROŽI. 

V  ŠOLI  SEM   •   • 

 

SPIM    •   • 

 

KOSILO  JEM   •   • 

 

S PIKAMI OZNAČI, KAKO SI DOGODKI SLEDIJO PO VRSTI. 

 



POBARVAJ  DA,  ČE  JE  TRDITEV  PRAVILNA. 
POBARVAJ  NE,  ČE  TRDITEV  NI  PRAVILNA. 

V  ŠOLO  HODIM  PET  DNI  V  TEDNU.   
 

OB  NEDELJAH  NI  POUKA.     
 

OB  SREDAH  SEM  DOMA.      
 

TEDEN  IMA  DESET  DNI.     

 
KAJ SE JE ZGODILO PREJ? POVEJ IN OBKROŽI. 
 

 

             

 

        

         
       

 

         

               

     

DA NE 

DA NE 

DA NE 

DA NE 



- Oglej si preglednico, ki jo izpolnjuješ v zvezku s srnico. Povej, kaj si delal/a 
včeraj, kaj delaš danes in kaj boš delal/a jutri. 
 

- https://youtu.be/DzI64JDELoQ  Poglej si filmček - vsak dan preživim drugače. 

Tudi ti povej, kaj delaš ob različnih dnevih v tednu. 
 

Po vrsti naštej dneve v tednu. Sedaj pa se malo poigraj in reši naloge na spodnjih 

povezavah.  

 
- https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/koledar/razvrsti-dneve 

 
- https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/koledar/uganke-dnevi 

 
- https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/DNEVI_V_TEDNU/Dnevi_v_tednu.htm 

 

 

  

https://youtu.be/DzI64JDELoQ?fbclid=IwAR0YE5cw4WYamBzboGRD__L0NiBRWgKjaXvZHW7PH8CQ6RL_Y-x-rGzdjE8
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/koledar/razvrsti-dneve
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/koledar/uganke-dnevi
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/DNEVI_V_TEDNU/Dnevi_v_tednu.htm


 


