
PONEDELJEK: 14. 12. 2020 

 

SLJ: UČIM SE UČITI (DZ/74) 

Kako si že pomagaš pri zapisu, kadar nisi prepričan/a, kako naj nagajivko 

zapišemo? Na primer: golob, Aljaž, mož, sladoled… 

Odpri DZ/74 in preberi strip. 

Sedaj pa odpri zvezek za SLJ in bomo malo ponovili. Napiši: VAJA 

 

Ne prepisuj razpredelnice! Oglej si jo, nato zapiši, čigavo je kaj. 

Piši lepo, s pisanimi črkami in nalivnim peresom. 

 

1. Napiši, čigavo je kaj. 

      Primer: Kolo je Nikovo.  

 

 

PREDMET 

 

IME 

kolo Nik 

dežnik Barbara 

avto Aljaž 

 
 

2. Prepiši besedilo s pisanimi črkami in vstavi vejice. 

 

Včeraj so se v porodnišnici rodili Nejc Jaka Sanja Tim Gaja in Uroš. 

Matija ima medvedka avtomobilček kocke in robota. 

 

3. Iz danih besed tvori lepe povedi. Pazi, vse besede so nagajivke. Piši s 

pisanimi črkami. 

 
JEŽ, GRAD, GOLOB, PLOD, STORŽ, ALJAŽ,   

METULJ, ČEVELJ, NAHRBTNIK, KONJ  

Fotografiraj in mi pošlji.  

 

  



ŠPO: PRAZNIČNI SPREHOD 

Pred nami so božično novoletni prazniki in temu pričajo tudi okrašena mesta. Z 

družino se odpravite na enourni nočni sprehod in poiščite najlepše okrašeni del 

mesta. Da bo sprehod še bolj zanimiv, lahko  s seboj vzamete ročne svetilke.  

 

Kdor še želi še dodatno razgibati, pa se lahko nauči nov ples. 

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

=sLaIwKEkRTgIwKEkRTg 

 

MAT: POŠTEVANKA ŠTEVILA 2 ( DZ / 6, 7) 

Poštevanko števila 2 skoraj že znaš, kajne? 

Pa jo kljub temu še enkrat ponovi. Preberi si jo v delovnem zvezku na strani 6 

pri 4. nalogi.  

Zdaj pa delovni zvezek zapri in jo še enkrat ponovi. Je uspelo? Seveda je, kajne? 

V delovnem zvezku reši še preostale naloge na strani 6.  

Še veš, kaj so večkratniki? Ponovi jih! 

Za danes te čakajo samo še naloge na strani 7. Reši jih po navodilu. 

Stran 7 fotografiraj in mi pošlji sliko. 

 

TJA: https://anjadobiobisketja.weebly.com/ 

 

SPO: ŽIVA BITJA SO MED SEBOJ ODVISNA ( DZ / 36) 

Mogoče veš kaj imajo skupnega verige in živa bitja? Klikni na povezavo in 

poišči odgovor. 

https://www.youtube.com/watch?v=sWWvjrtsjcA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=sLaIwKEkRTg
https://www.youtube.com/watch?v=sLaIwKEkRTg
https://anjadobiobisketja.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sWWvjrtsjcA&feature=youtu.be


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zvezek napisi naslov: ŽIVA BITJA SMO MED SEBOJ ODVISNA 

Napiši in nariši 3 primere prehranjevalnih verig. Pomagaš si lahko tudi s sliko 

zgoraj.  

 


