
ČETRTEK, 17.12. 2020 

 

ŠPORT 

 

POLIGON- LOV NA ZAKLAD 

 
Lov na zaklad naj se prične v tvoji sobi. Izpolniti moraš vse gibalne naloge v vseh 
prostorih. Če nimaš na voljo vseh naštetih prostorov, lahko naloge izvajaš večkrat v 
istem prostoru. Pomembno pa je, da se po vsaki opravljeni nalogi vrneš v svojo 
sobo. 
 

SPALNICA: 10 počepov 

DNEVNA SOBA: 20x kroženje z rokama 

KUHINJA: 10 žabjih poskokov 

KOPALNICA: 5 sklec 

HODNIK: 15x visoki skiping na mestu 

VHODNA VRATA: 15x bočni poskoki 

STOPNIŠČE: 3x gor in dol po stopnicah 

STARŠI: skupaj z njimi naredi 5 poskokov 

 
SPALNICA: uleži se na posteljo in uživaj! 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

KAKO RASTEM?  

Pozdravljeni. V preteklem tednu smo se pogovarjali o času in o dnevih v tednu. Danes 

pa bomo spoznali različna obdobja v vašem otroštvu. Ko ste se rodili, ste bili dojenčki. 

Imeli ste dudo, pleničko, hranili ste se po steklenički. Ko ste malo zrasli, ste začeli 

hoditi in govoriti. Takrat ste bili malčki. Danes ste stari že 6 ali 7 let. Hodite v šolo, 

uporabljate žlico in vilico, sami se oblečete in greste na stranišče. V spodnjem filmčku 

si poglejte, kako ste se spreminjali od rojstva do danes. 

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

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


Nalogo, ki si jo dobil v filmčku, naredi v zvezek s srnico (ne zajčkov zvezek). Dojenčka, 

malčka in šolarja lahko poiščeš tudi v revijah in letakih ter izstrižeš in prilepiš v zvezek. 

Prav tako predmete, ki spadajo v njegovo obdobje. 

Ob albumu, fotografijah otroka se pogovorite. Otroci naj opazujejo in pripovedujejo: 

V različnih obdobjih uporabljamo različne predmete. Nekatere še danes, nekatere pa, 

ko smo bili mlajši. Otroci naštejejo nekaj predmetov, ki so jih uporabljali kot dojenčki 

in malčki in jih danes ne uporabljajo več. Pogovarjajte se, po čem se otroci v različnih 

obdobjih razlikujejo, kaj delajo, kaj se naučijo kasneje. Otroci povedo kaj znajo danes, 

pa tega niso znali kot dojenčki ali malčki. Lahko opazujejo mlajše ali starejše sorojence 

in primerjajo igrače, oblačila, prehrano,... 

Iz albuma vzemite 6 fotografij. Otroci naj jih razvrstijo v pravilnem časovnem zaporedju 

od dojenčka do šolarja. 

 

SLOVENŠČINA 

 

PRVI IN ZADNJI GLAS 

1. Najprej si oglej filmček na spodnji povezavi. Tam boš ustno rešil nekaj nalog. 

https://www.youtube.com/watch?v=hP_J88OPGT0 

 

2. Poimenuj živali in predmete ter jim določi prvi in zadnji glas. 

 

                                      

 

 

                                  

 

Ali veš, kateri dve besedi imata enak prvi in zadnji glas? 

https://www.youtube.com/watch?v=hP_J88OPGT0


3. Tale naloga je malo težja. Zadnji glas prve sličice je enak kot prvi glas druge sličice 

itd. 

Primer: 

               

    RAČUNALNIK                KOLO                       OMARA 

 

Sedaj pa se še sam preizkusi v igri Zadnji glas, prvi glas. 

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/VRSTA/SKUPNO.htm 

 

MATEMATIKA 

 

SEŠTEVAM 

1. Še vedno smo pri seštevanju. Saj veste: VAJA DELA MOJSTRA, KER MOJSTER DELA 

VAJO.  

Najprej si boste ogledali posnetek – v njem vas čaka za začetek igrica, nato pa navodila 

za zapis VAJE v zvezek. Zapis naredi po posnetku. 

 

POVEZAVA DO POSNETKA: https://youtu.be/sRwBQV2Bt-0  

 

2. V zvezek s kvadratki MEDO zapiši naslov VAJA in račune iz posnetka. Ne pozabi na 

skico! V pomoč ti je lahko priloga spodaj. 

PRILOGA: Zapis v zvezek MEDO z rešitvami 

 

 

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/VRSTA/SKUPNO.htm
https://youtu.be/sRwBQV2Bt-0


 

Zdaj pa je čas za krajši odmor – lahko si privoščiš igralni odmor, malico ali pa kozarec 

vode. 

ODMOR 

 

3. V zvezku smo račune izračunali skupaj. Zdaj pa boš račune računal samostojno. 

Reši naloge na straneh 69 in 70. Računaj sam. Starši naj ti preberejo navodila. Piši 

natančno. Naloge bomo tokrat pregledale učiteljice in ti sporočile, kako ti je šlo. 

Pomembno za starše: 

- Otroci naj zapisujejo račune samostojno in računajo sami. 

- Tudi če se zmotijo, naj rezultata ne popravljajo – popravili ga bodo, ko dobijo 

nazaj pregledano nalogo. 

- Opozorite jih na natančen zapis števil. 

 

!!! TE NALOGE JE POTREBNO ODDATI – fotografirati v SDZ strani 69, 70 in poslati 

učiteljici v pregled še isti dan (četrtek, 17. 12. 2020 do 20. ure). 

 

 

 

 

 

 



ANGLEŠČINA 

 

Učenci, ki obiskujete tudi neobvezni izbirni angleščine, kliknite na spodnjo povezavo, 

kjer boste dobili naloge za ta predmet. 

 

http://anjadobiobisketja.weebly.com/ 

 

Če pa imate kakršno koli vprašanje za učiteljico Anjo, pa jo lahko kotaktirate na 

sledeči naslov: 

 

anjadobiobiske@gmail.com 

 

 

 
 

http://anjadobiobisketja.weebly.com/
mailto:anjadobiobiske@gmail.com

