
TOREK, 2. 2. 2021 

SLOVENŠČINA  

VELIKA TISKANA ČRKA M 

1. Oglej si spodnjo sliko. Na njej sta dve bitji in dva predmeta.  

- Poimenuj bitja/predmete na sličicah. 

- Glaskuj jih. 

- Določi mesto glasu M v besedi. Kje je glas M? Na začetku, na sredini ali na koncu? 

Kateri kvadratek bi moral pobarvati za glas M?  

   

(rešitve: medved: na začetku – prvi kvadratek; eskim: na koncu – zadnji kvadratek, 

motor: na začetku – prvi kvadratek, metla: na začetku – prvi kvadratek) 

 

2. Beri glasno. Sledi puščicam in veži črke med seboj. Vsak glas črke izgovarjaj na 

dolgo. 

 



3. V zvezek vadi zapis črke M. Piši počasi in natančno, od črte do črte. Pazi na razmak 

med črtami. Piši: 

- Čez dve vrstici. 

- Dve vrsti. 

 

4. Preberi besede v spodnjem okvirčku (če imate možnost tiskanja, besede 

natisnite, otrok naj jih prilepi v zvezek PIKI da bo branje in prepis lažji). 

V zvezek kuža PIKI prepiši spodnje besede.  

- Pazi na razmake med besedami.  

- Piši počasi in natančno. 

- Ko vse prepišeš, še enkrat preberi besede, ki si jih prepisal. 

 

 

!!! DOMAČA NALOGA – zapis črke M in prepis besed v zvezek PIKI. 

Fotografijo izdelka pošljite učiteljici še isti dan - torek, 2. 2. 2021, do 20. 

ure. 

 

5. V popoldanskem času za vajo beri slikopis. 

 



ŠPORT 

GIMNASTIČNE VAJE Z RUTKO 

Potreboval boš dve rutki, lahko pa uporabiš tudi trak iz papirja. 

1. Igra : Nošenje rutke 

V prostoru, kjer boš izvajal uro športa, postavi na eno stran na tla rutko, sam pa se 

postavi na drugo stran. Nato z drugo rutko v roki stečeš na drugo stran ter pobereš 

drugo rutko, tisto, ki si jo imel v roki pa pustiš na tleh. Igro večkrat ponovi s 

spremenjenimi pravili: 

- rutko imaš na glavi, 
- rutko imaš na rami, 
- rutko imaš na komolcu z iztegnjeno roko, 
- sam si izmisli način, kako boš prenesel rutko na drugo stran. 

 

2. Naloga: Gimnastične vaje 

Oglej si spodnjo razpredelnico in izvajaj vaje kot ti kažejo sličice. 

 

Rutko primemo z desno roko za vogal, z njo mahamo po desni 

strani telesa gor in dol. Ponovimo z levo roko. 

 

Rutko primemo za vogal z eno roko, krožimo – naprej in nazaj. 

Menjamo roki. 

 

Stojimo razkoračno, rutko držimo z obema rokama, naredimo 

predklon, nato zaklon. 

 

Rutko prepognemo in položimo na glavo. Poskušamo sesti in 

vstati, ne da bi nam pri tem padla z glave. 



 

Sedimo, rutka leži pred nami na tleh. Z nožnimi prsti dvignemo 

ruto visoko. 

 

Rutko obesimo prek levega stopala, nato skačemo po desni 

naprej. Ponovimo z drugo nogo. 

 

Rutko držimo med koleni in skačemo naprej. 

 

Sedimo, rutko zmečkamo in jo vržemo. Hitro vstanemo, 

poberemo rutko in sedemo. Kdo je najhitrejši? 

 

 

 

MATEMATIKA 

PRIMERJAM VELIKOST ŠTEVIL 

1. Večje, manjše, je enako – ponovitev preko video posnetka 

Ali se še spomniš znakov >, < in =? 

Na spodnjem posnetku skupaj ponoviva, kaj pomeni posamezni znaki in kaj imajo z 

matematiko lačni krokodili      .  

 

POVEZAVA DO POSNETKA: 

https://youtu.be/mh4KWAB1XGE  

 

 

2. V SDZ 2 za matematiko reši naloge na str. 18. Pomagaj si z navodili v posnetku. 

https://youtu.be/mh4KWAB1XGE


GLASBENA UMETNOST 

Pesem: MAČEK MURI 

1. Mačka z imenom Muri smo srečali v pravljici prejšnji teden, danes ga bomo srečali 

še v pesmici. 

Poslušaj posnetek pesmi Maček Muri na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=QHe5z2PhgAQ&ab_channel=PerpetuumJazzile  

2. Odgovori: 

- Kakšen je? 
- Kaj počne?  
- Se obnaša kot ljudje?  

 

Na YouTube-u imaš več možnosti, lahko poslušaš avtorico pesmi - Neco Falk, lahko v 

izvedbi Perpetuum Jazzile, lahko tudi kot risanko. Lahko pa tudi vsako enkrat, čim 

večkrat. 

 

3. Učenci se pesmi učijo ob podajanju krajših glasbenih fraz.  

Učenje pesmi opremimo z gibanjem: 

Ko zapoje zvonček v uri – učenci sedijo na stolih s sklonjeno glavo, oči si pokrijejo 

z dlanmi; 

prebudi se maček Muri – se dvigujejo iz začetnega položaja, se pretegujejo; 

s taco si oči pomane – si z obema rokama pomanejo oči; 

dvigne rep in hitro vstane, hitro vstane – vstanejo in po desni strani stopijo za 

stole; 

refren: naj naj naj,… – se obrnejo v desno in rajajo v krogu in ob koncu refrena 

stojijo vsak za tistim stolom, do katerega pridejo; 

Mačjo postejo prezrači – se nagnejo nad stol in z obema rokama pogladijo sedalo; 

Mačjo suknjo pokrtači – podrgnejo z desno po levi in nato še z levo po desni roki;  

in na zajtrk se odpravi v krčmo pri veseli kravi – se obrnejo v desno in rajajo v 

krogu; do konca ponovnega refrena se spet ustavijo vsak za svojim stolom; 

https://www.youtube.com/watch?v=QHe5z2PhgAQ&ab_channel=PerpetuumJazzile


tam ga čaka stalna miza in točajka muca Liza – po levi strani obidejo stol in 

sedejo; 

ki prinese lonček mleka in še mačji kruh od peka – s palcem in kazalcem desne 

roke držijo namišljeno skodelico in srkajo mleko; 

ob jedači poglobi se Muri v mačje časopise, vse prebere brez razlike tudi 

vejice in pike – prekrižajo levo nogo čez desno, razprejo roke, kot da držijo časopis 

in s premiki glave dvakrat desno in levo nakazujejo branje časopisa; 

refren na na naj… – v ritmu topotajo po kolenih; 

potlej plača in čez cesto – vstanejo, iztegnejo desno roko (plačajo) in se zavrtijo v 

krogu svoje osi; 

gre na sprehod v Mačje mesto – po desni obidejo svoje stole in se sprehodijo v 

krogu do konca pesmi. 

Izvajanje ob posnetku ponovijo vsaj dvakrat. 

 

Da vam bo lažje, sem zaplesala z mačkom Murijem tudi jaz. Poglej si posnetek na 

spodnji povezavi in zapleši z mano – najdeš me v spodnjem desnem okencu videa      .  

https://drive.google.com/file/d/1hm776iYjQ0XB5OvsWkW3StWTv2FSVp

8E/view?usp=sharing  

 

Pesmi ni potrebno znati na pamet, pomembneje je, da ob poslušanju prikažemo mačje 

gibe in se v glasbo in besedilo vživimo.  

 

 

Pesmice ni potrebno prepisovati. V šoli jo bomo večkrat zaplesali. 

https://drive.google.com/file/d/1hm776iYjQ0XB5OvsWkW3StWTv2FSVp8E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hm776iYjQ0XB5OvsWkW3StWTv2FSVp8E/view?usp=sharing

