
PETEK, 1.4.2021 

 

MATEMATIKA 

 

RAČUNAM DO 10, RAČUNSKE ZGODBE 

1. Danes boš malo povadil računanje do 10 in računske zgodbe. Naloge računanja te 

čakajo v SDZ za matematiko, 2. del na straneh 60 in 61. 

 

 SDZ 2, str. 60 

Skupaj s starši preberi navodilo. 

KAKO REŠUJEMO NALOGO:  

- izračunaj račune seštevanja in odštevanja, rezultat vpiši v barvna okenca; 

- z barvo rezultata pobarvaj polje na žogi. 

 

 SDZ 2, str. 61 – težja naloga 

S starši si oglejte sliko. Ob sliki poskušaj sestaviti različne matematične zgodbe. 

Spomnimo se, kako povemo matematično zgodbo: 

- Povemo, kaj se je zgodilo na začetku. Npr.: V KOŠARI JE BILO 7 JABOLK. 

- Povemo, kaj se je zgodilo potem. Npr.: NATO JE DEČEK JURE 1 JABOLKO 

POJEDEL. 

- Vprašamo, kaj nas zanima. Npr.: KOLIKO JABOLK JE ŠE V KOŠARI? 

- Napišemo račun in ga izračunamo: 7 – 1= 6 

- Povemo odgovor na vprašanje: V KOŠARI JE ŠE 6 JABOLK. 

Učenci povejo glede na sliko različne računske zgodbe. Za računske zgodbe zapišejo 

na spodnje črte račune in jih izračunajo. 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

 

SKRBIM ZA SVOJE ZDRAVJE 

Zdravje je naše največje bogastvo. Tako pravijo vsi. Kako pa svoje zdravje ohraniti in 

poskrbeti, da se ne okužimo z različnimi virusi ?  

 



1. naloga: Igra za ogrevanje 

  
PO NAVODILIH IZVEDI DEJAVNOST 

 pomahaj z roko                        pobožaj se po trebuhu 

 
 dvigni nogo                             pokrči koleno 

                            
 primi se za uho                        pomigaj s stopalom 

 zapri oči                                  pokaži jezik  

 skomigni z rameni                    pomigaj z zadnjico (rito) 

 

2. naloga: Pomni ! 
 

  ZDRAVJE OHRANJAMO ČE: 

 
 Jemo zdravo in raznoliko hrano. Veš, da ljudje za življenje potrebujemo energijo.   

  To pa dobimo v hrani. Dobre stvari v hrani nam pomagajo pri gradnji in delovanju   

  našega telesa. 
 

  
 
 Pijemo dovolj tekočine. Veš tudi, da brez vode ne preživi nobeno živo bitje.      

  Najbolje je piti vodo, saj ta očisti naše telo od znotraj. Vsak dan spij 5 kozarcev   
  vode! 
 

 
 
 

 
 



 Se veliko gibljemo na svežem zraku. Gibanje je zelo pomembno za telesni in   

  miselni razvoj, zato se vsak dan dovolj gibaj na svežem zraku. 
 

 
 
 Vsak dan dovolj počivamo. Pravijo, da otroci rastejo takrat, ko spijo. Zato se ne   

  upiraj, ko mamica zvečer želi, da greš v posteljo. Tudi počitek čez dan je   
  priporočljiv. 
 

  
 
 Z rednim umivanjem skrbimo za čistočo vseh delov telesa (glave, rok, nog,      

  trupa).Vsak dan skrbimo za čisto telo in tako preprečimo mikrobom–tistim   

  hudobnim, da ne pridejo v naše telo in ne zbolimo. 
 

 

 

 

3. naloga: Ajda in zajček Bine 
 Kako pa Ajda in zajček Bine skrbita za svoje zdravje? Oglej si oddajo na spodnji   

  povezavi. 

 
 https://otroski.rtvslo.si/zajcek-bine/avacc/media/play/id/167375578/ 

4. naloga: Kaj moram znati: 

 vedeti, da zdrava prehrana, 

 voda, 

https://otroski.rtvslo.si/zajcek-bine/avacc/media/play/id/167375578/


 gibanje in  
 počitek vplivajo na ZDRAVJE.  

 

 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

 

 

PESEM – POTOČEK 

 
Ste že videli potok? Kaj je to potok?  

Verjetno veste, da je potok nekakšen kanal, po katerem teče voda. V tej vodi živijo 

tudi majhne ribice, raki,… To vodo lahko preskočimo ali prehodimo po kamnih, ker je 

struga zelo ozka in voda zelo nizka. Če ga primerjamo z reko, v kateri je tudi tekoča 

voda, tega ne moremo storiti.  

Od kje pa pride voda, ki teče v potoku? Izvira izpod skal, nekje višje v hribih. Kako to 

vemo? Ker voda vedno teče od zgoraj navzdol.  

Kako pa pride voda v hrib? Z dežjem, iz oblakov. Dež pade na zemljo, ponikne v 

zemljo, in ko se jo dovolj nabere, priteče na plano. Tam, kjer voda priteče iz skal, 

rečemo, da je izvir.  

Potok počasi steče v reko, reka pa v morje. Če je zelo vroče, pa se ta voda spremeni 

nazaj v paro, v oblake…. in spet pade kot dež na zemljo. Verjetno vam je to težko 

razumeti, zato predlagam risanko: 

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

Zakaj nam je potrebno vse to vedeti? 

Da bomo lažje razumeli pesmico, ki se jo bomo danes naučili.  

(da si bomo lažje predstavljali potok, bomo zaprli oči)  

 

Stojimo ob potoku in ga vprašamo: 

POTOČEK, POSTOJ IN POVEJ, KJE DOMEK JE TVOJ, MI POVEJ. 

In potok nam odgovori: 

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


MOJ DOMEK JE TAM POD GORO, KJER PTIČKI VESELO POJO. 

Ker naši radovednosti ni videti konca, spet vprašamo: 

ZAKAJ PA NEMIRNO HITIŠ, OD DOMA IN PTIČKOV BEŽIŠ? 

In potok nam spet odgovori: 

SAJ VRNEM SE SPET POD GORO, KO DEŽEK NAMOČI ZEMLJO.  

No, zdaj smo dobili odgovor, zakaj in kako se potok spet vrne na goro. 

Upam, da nam je bila risanka v pomoč. 

 

Prisluhni posnetku na povezavi  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1 

Večkrat si zavrti posnetek, na koncu pripevaj, da boš pesmico osvojil.  
Prepevali si jo bomo tudi v šoli.  

 
 
Pesmico natisni in prilepi (ali prepiši) v zvezek ptiček.  Naj ti starši pomagajo. 

 
POTOČEK 

J. Bitenc 

 

POTOČEK, POSTOJ IN POVEJ, KJE DOMEK JE TVOJ, MI POVEJ. 

MOJ DOMEK JE TAM POD GORO, KJER PTIČKI VESELO POJO. 

 

ZAKAJ PA NEMIRNO HITIŠ, OD DOMA IN PTIČKOV BEŽIŠ? 

SAJ VRNEM SE SPET POD GORO, KO DEŽEK NAMOČI ZEMLJO. 

 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1


SLOVENŠČINA 

 

NA PLANINI 

 
1. Odpri SDZ 2 na str. 30. 
Povej o svojih izkušnjah z izleti v planine. 

 
2. Naslov slike je Na planini. Opazuj sliko in ustno odgovori na vprašanja: 

- Poimenuj predmete in bitja na sliki. 
- Kaj delajo ljudje na sliki?  
- Ali so ljudje na sliki veseli ali žalostni?  

- Zakaj so veseli?  
- Kako so ljudje oblečeni?  
- Zakaj so tako oblečeni?  

- Zakaj imajo pohodne palice?  
- Kako morajo biti oblečeni ljudje (planinci, pohodniki, izletniki), ki obiskujejo 
planine?  

- Kako planinci na sliki skrbijo za čisto okolje?  
- Kako rečemo osebi, ki pase živali?  
- Katere živali so na sliki?  

- Katere rastline opaziš?  
- Kako imenujemo piktograma, ki sta narisana na kamnih?  
- Kakšno je vreme na sliki? Po čem veš/sklepaš, da je sončno? 

 
 

3. Reši naloge v SDZ 2 na str. 31.  
Prva naloga: 
Na sliki poišči predmet in ga pobarvaj po navodilu. 

 
Druga naloga: 
Prečrtaj, česar ni na sliki. 

 
Tretja naloga: 
Preštej bitja in predmete na sliki. V preglednico napiši, koliko jih je. 

 
Četrta naloga: 
Obkroži planinca, ki pravilno ravna z odpadki. 

 
DODATNA NALOGA: 
Peta naloga: 

Pripoveduj, kaj se dogaja na planini. 
 

 

 

 

 



 


