
ČETRTEK, 4. 2. 2021 

SLOVENŠČINA  

PRIMERJAM LASTNOSTI, SLIKOVNI NAREK 

1. Pripravi predmete v dveh velikostih: lonček, copat, čevelj, žogo. 

- poišči večjemu predmetu ustrezen manjši predmet; 

- povej kateri predmet je večji in kateri je manjši. 

 

2. V SDZ 2 za slovenščino (oranžen DZ) na str. 14 si oglej ilustracije: 

- poimenuj predmete in bitja na sliki; 

- odgovori: Kako rečemo malemu copatu? (Odgovor – copatek) Kako rečemo mali 

uri? (Odgovor – urica) 

- v vsakem okencu pobarvaj, kar je manjše. 

 

3. V zvezek kuža PIKI boš risal slikovni narek. 

Pripravi zvezek kuža PIKI in najprej nariši na ustrezno mesto piktograme za ZGORAJ 

(SONCE), SPODAJ (TRAVO), LEVO (JABOLKO) in DESNO (METULJA). Piktogrami 

naj bodo majhni.   

 



Sedaj pa riši po navodilu: 

• Spodaj nariši od leve proti desni valovito črto. 

• Na sredino valovite črte nariši velik krog.  

• Nad velikim krogom nariši manjši krog tako, da se kroga dotikata. 

• Nad manjšim krogom nariši lonec tako, da se dotika kroga. 

• Na levi strani velikega kroga nariši manjši krog tako, da se dotikata.  

• Na desni strani velikega kroga nariši manjši krog tako, kot je narisan na levi 

strani. 

• Sredi velikega kroga nariši, od zgoraj navzdol, tri majhne krogce. 

• V krog, ki je nad velikim krogom, nariši dva krogca za oči.  

•        Odgovori: 

- Kaj si narisal? 
- Kaj moraš še narisati, da bo snežak lahko vonjal? 

 
• Za usta mu nariši lok. 

• Skozi manjši krog, na desni strani velikega kroga, nariši metlo. 

• Levo od snežaka nariši visoko smreko. 

• Desno od snežaka nariši nizko smreko.  

 

Sedaj lahko sliko še pobarvaš. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA  

ŠTEVILO 7 

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.  

ZAPIS V ZVEZEK MEDO (priloga) naredi po končanem posnetku. 

Ko končaš z zapisom v zvezek (preden se lotiš nalog v SDZ) naredi krajši odmor (igralni 

odmor ali odmor za malico).  

 

POVEZAVA DO POSNETKA: 

https://youtu.be/bUZQ84kQdEo  

 

 

 

2. Zapis števila 7 v zvezek 

PRILOGA: Zapis v zvezek MEDO 

   

https://youtu.be/bUZQ84kQdEo


ODMOR     

 

3. Naloge v SDZ 2 za matematiko na strani 20 

Reši naloge v SDZ 2 za matematiko na strani 20 po navodilih v posnetku.  

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

KO JE ŽIVEL PREŠEREN 

1. Naloga: Uganka 

En pesnik je živel, 

iz Vrbe je bil, 

je pesmice pisal 

in fige delil. 

 

Slovence je ljubil, 

Slovenkam je pel, 

prelepe sonete 

je vam vsem zapel./ F. Prešeren 

 

2. Naloga: Zdravljica 

Dr. France Prešeren je pisal pesmi za odrasle. Napisal je tudi pesem Zdravljica. Ko je 

pisal pesem, jo je popravljal, prečrtal je cele kitice. Pesem ima veliko kitic. 

           



Prisluhni Zdravljici na spodnji povezavi  

https://www.youtube.com/watch?v=v3jD7FWQUk0 

 

Ali si že slišal pesem Zdravljica? Kdaj in kje si jo slišali?  

 

3. Naloga: Čas v katerem je živel France Prešeren 

Oglej si sliko Prešernove rojstne hiše (rodil se je v Vrbi). Prešernovo hišo primerjaj z 
današnjimi hišami. 

 

    

 

USTNO ODGOVORI: 

- V čem se hiša razlikuje? (npr. majhna okna, sezidana iz pravega kamna …) 
- Kakšna je notranjost hiše? 
- Poimenuj predmete, ki jih vidiš na slikah. (kolovrat, skrinja, krušna peč, zibelka 

…) 
- Ali jih danes še uporabljamo?  

 

Kaj pa oblačila? Kako so bili ljudje oblečeni v času Prešerna?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=v3jD7FWQUk0


 
 

 

     FRAK 

 

        CILINDER 

 

 

 

 

 



 

ŠPORT 

DELO PO POSTAJAH 
 

1. GIMNASTIČNE VAJE 
 
 

 
 

 

Vsako vajo ponovi 10 x 
 

 

 



OPIS VAJ: 

- Roke odročimo (iztegnemo) in pokrčimo. 

- Krožimo z iztegnjenimi rokami v višini ramen (naprej, nazaj). 

- Roke odročimo in pokrčimo do ramen. 

- Počep. 

- Odklon levo / desno. 

- Predklon. 

- Poskoki – noge razširi in ploskni nad glavo. 

- Preskakovanje kolebnice (namišljene). 

- Odkloni z iztegnjeno roko nad glavo. 

 

2.  DELO PO POSTAJAH: 

Na vsaki postaji izvajaj vaje po 2 minuti. Obišči vse postaje. Lahko narediš več 
ponovitev. Naloge si prilagodite glede na pripomočke, ki jih imate na razpolago. 
 

1. postaja: Z eno roko (najprej desno, potem levo) kotali žogo po prostoru. 
 

2. postaja: Z nogo brcajo žogo v gol (Doma poišči mehko žogo ali pa jo naredi iz 
papirja. Poišči si gol – npr. vrata). 
 

3. postaja: Z rokama kotali dve žogi hkrati okrog ovir (npr. plastenk). 
 

4. postaja: Kotali se po mehki podlagi (veliki postelji) brez pomoči rok.  
 

5. postaja: Z žogico (manjšo, mehko – lahko je iz časopisa) zadevaj plastenke. 
 

6. postaja: Preskoči nižjo oviro (npr. pručka ali nižji stol), nato pa se splazi okoli nje 
in jo nato podplezaj. 
 

7.  postaja: Na tla položi dva dolga šala (lahko je tudi debelejša vrv) enega za 
drugim. Na sredino postavi veliko igračo. Hodi po šalih tako, kot bi hodil po vrvi 
– postavljaj eno nogo pred drugo. Ko prideš do sredine, moraš okoli igrače – ne 
smeš je prestopiti. Hodi previdno, da ti ne zdrsne! 

 

 

ANGLEŠČINA 

Učenci, ki obiskujete tudi neobvezni izbirni predmet angleščina, kliknite na spodnjo povezavo, 

kjer boste dobili naloge za ta predmet. 

Povezava: http://anjadobiobisketja.weebly.com/  

Če pa imate kakršnokoli vprašanje za učiteljico Anjo, jo lahko kontaktirate na sledeči e-naslov: 

anjadobiobiske@gmail.com  

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

