
ČETRTEK, 8 .4. 2021 

MATEMATIKA  

SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE – NASPROTNI RAČUNSKI 

OPERACIJI 

1. Utrjevanje učne snovi  

Najprej bomo malo utrdili, kar smo se učili, ko smo bili še v šolskih klopeh. Da pa bo 

utrjevanje zabavno, te na portalu Lilibi čakajo zabavne matematične igrice. Najdeš jih 

na Lilibi.si/DEŽELA LILIBI/ŠOLSKA ULICA 1-2/Matematika oz. na spodnjih povezavah: 

MILJARDER PRIHAJA:  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/stevila-od-0-do-10/milijarder-prihaja  

KLIKNI NA ŠTEVILKO:  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/sosednja-stevila-od-1-do-10/klikni-na-

stevilko  

RAČUNAJ Z RIBO-SEŠTEVANJE:  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/sestevam-od-1-do-10/racunaj-z-ribo  

RAČUNAJ Z RIBO-ODŠTEVANJE:  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/odstevam-od-1-do-10/racunaj-z-ribo  

 

2. Samostojno delo – reševanje nalog s SDZ MAT na strani 63. 

Pri prejšnji uri matematike si izvedel, da sta seštevanje in odštevanje nasprotni 

računski operaciji. V SDZ te na strani 63 čaka nekaj nalog. 

SDZ/ str. 63  

Prva naloga 

Reši nalogo – oglej si sliko. Glede na sliko sestavi 2 računa – račun odštevanja in 

račun seštevanja. 

Druga, tretja, četrta naloga 

- Skupaj s starši preberi navodilo pri vsaki nalogi in naloge primerjaj med sabo 
(UGOTOVITEV: pri drugi nalogi so samo računi odštevanja, pri tretji nalogi samo računi 

seštevanja in pri četrti nalogi mešani računi – računi seštevanja in odštevanja.) 
- Pogovorite se o reševanju naloge – kateri račun boste napisali pri računu 

seštevanja? (Napisali boste račun odštevanja.) Katerega pri računu odštevanja? 
(Napisali boste račun seštevanja.) 

 

REŠITVE imaš na naslednji strani – učenci preverijo rešitve šele potem, ko rešijo 

naloge! 
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SPOZNAVANJE OKOLJA 
 
SKRBIM ZA SVOJE ZDRAVJE – zdravo jem 

 

Katera je tvoja najljubša hrana? 

• Nekatere jedi so zdrave in jih moramo pogosto jesti.  

• Nekatere jedi so manj zdrave in bi jih morali jesti le občasno, ob posebnih               

   priložnostih).  

• Pomembno je, da jemo raznovrstno hrano. Pomagamo si s piramido zdrave  
   prehrane. 

 
 

1.naloga: Zajtrk 
Si danes že zajtrkoval/-a? Pravijo, da je zajtrk najpomembnejši obrok v dnevu. Namreč 
naše telo ponoči počiva in presnavlja, zato je zelo pomembno, da se zjutraj okrepča. 
S hrano dobimo energijo in snovi, ki so potrebne za gradnjo in delovanje telesa.  

Kaj misliš, kateri zajtrk je bolj zdrav: 
 

                                     
 
toplo mleko, kruh in marmelada          ali         coca-cola in čokolada? 
 
2.naloga: Sestavi svoj zajtrk 
V revijah poišči sličice s katerimi bi sestavil svoj -zdrav zajtrk.  

V zvezek SRNICA napiši naslov ZDRAVO JEM, spodaj pa nalepi sličice s katerimi 
boš sestavil zajtrk. Seveda pa lahko tudi narišeš.  

NE POZABI: 

• da je zdrava hrana je pomembna za rast, razvoj in nam daje energijo za vsakdanje 

delo. Pomembno je, da jemo raznoliko hrano, ki vsebuje veliko sadja in zelenjave; 

• zelo pomembno je tudi, da v svoje telo vnašamo dovolj tekočine, najbolje vodo ali 
nesladkan čaj. 



3. naloga: Tunin namaz (nalogo lahko narediš šele jutri, na naravoslovnem 
dnevu) 
 
Za zaključek ti posredujemo recept za pripravo tuninega namaza, ki smo ga v šoli imeli 
večkrat za malico. pripraviš ga lahko skupaj z mamico, očkom … Pa ne pozabi pospraviti 
za seboj. 
 

 

TUNIN NAMAZ 
 

  
 

Potrebuješ:  

• Pločevinko tune,                                   
• 2 žlički masla (lahko tudi več),  
• sol, poper (po želji). 
 
Tuni odliješ olje, dodaš maslo in vse skupaj zmiksaš s paličnim mešalnikom. Lahko pa 
samo pretlačiš z vilicami. Namaz je gotov. Namažeš ga na kruh, krekerje … in če želiš, 
posuješ s koruzo. DOBER TEK. 
 
Za tunin namaz obstaja veliko različnih receptov. Nekateri namesto masla uporabijo 
sirni namaz in za bolj poln okus dodajo še majonezo, kislo smetano, zelišča … 
 
 
 
 

SLOVENŠČINA 

VELIKA TISKANA ČRKA P 

1. Na spletni strani Lilibi reši naslednje interaktivne naloge: 
- Dežela Lilibi/Šolska ulica 1-2/Slovenščina/Dežela ABC/Tiskane črke/P/Kaj hoče 
panda?: https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/p/kaj-
hoce-panda  
- Dežela Lilibi/Šolska ulica 1-2/Slovenščina/Dežela ABC/Tiskane črke/P/Poišči sliko: 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/p/poisci-sliko  
- Dežela Lilibi/Šolska ulica 1-2/Slovenščina/Dežela ABC/Tiskane črke/P/Kje v besedi?: 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/p/kje-v-besedi  
 
2. Oglej si poteznost pisanja črke P.  
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html  
Klikni na VELIKE TISKANE črke in poišči črko P. 
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3. Vadi pisanje črke P po zraku/po klopi/po hrbtu starša/na papir/v zdrob… 
 
4. V zvezek kuža PIKI nariši mavrično črko čez celo stran. Prevleci jo z različnimi 
barvicami. Na isto stran nariši predmet, ki se začne na glas P. 
 
5. Na naslednjo stran v zvezku zapiši čez dve vrsti dve vrstici velikih tiskanih črk P. 
Pazi na razmik. Vmes postavljaj prst. Piši natančno od črte do črte. 
 
6. Reši UČNI LIST ČRKA P (priloga spodaj). 
 
Fotografijo nalog pošlji učiteljici! 
 
 
 
 
 
PRILOGA – UČNI LIST ČRKA P 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  



 
 
 

 

     

 

 

     

   POBARVAJ KROŽEC PRED BESEDO, KI BO SMISELNO 

DOPOLNILA POVED. 

 

      

PREBERI IN PREPIŠI BESEDE V ZVEZEK. PIŠI 

NATANČNO. 
 

 

PIPA   POR    LEP   POŠTA    LOPA    PONI  
 

STOPALO   SNOP   LOPAR   PIRE   POSTOJNA 
 

KIPER   KOPALNICA   PIKAPOLONICA   
 

 

         VADI BRANJE.  BERI 3X. 
 

NA POLICAH PRI PEKU JE  . V KOŠARI SO 

TUDI   . V PEKARNI LEPO DIŠI.            

 

 

POIMENUJ  SLIČICO. POBARVAJ OKENCE, KJER SLIŠIŠ GLAS  P. 

 

      

 

 

    

 

 



ŠPORT 

VSESTRANSKA VAJA ZA OTROKE 

Tudi danes sem vam pripravila vaje, ki jih lahko izvajate doma, brez pomoči staršev. 

Potrebuješ športno opremo in prostor ter seveda računalnik / telefon, kjer si boš 

ogledal vaje. 

Pozoren bodi na položaj telesa na posnetku – noge, roke in izvajanje vaj. Otroka, ki 

dela vaje skušaj čimbolj posnemati. Vaje v osrednjem delu ponoviš 2 x. Seveda lahko 

povabiš k razmigavanju in telovadbi tudi kakšnega družinskega člana. Bo še bolj 

zabavno! 

Vaje so na povezavi: https://youtu.be/ni8Z-a2MGEU 

 

 

 

https://youtu.be/ni8Z-a2MGEU

