
PETEK, 22. 10. 2021 

 

MATEMATIKA: ŠTEVILO 3 

Število 3 

1. Pri prejšnji uri matematike si se naučil, kako zapišemo število 3. Da utrdiš znanje, te v 

modrem delovnem zvezku Lili in Bine čakajo različne naloge na straneh 45, 46 in 47. 

Stran 45 

Ustno opravi dejavnosti po navodilih v delovnem 

zvezku.  

Pri spodnjih nalogah na MODRIH PASICAH reši le 

prvi dve nalogi – namesto sošolcev si izberi 

družinske člane ali igračke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stran 46 

Opravi dejavnosti po navodilih v delovnem zvezku. 

 

 

Pri zapisu števil bodi natančen. Števila zapisuj do 

črte. 

 

 



Stran 47 

 

Opravi dejavnosti po navodilih v delovnem zvezku. Pri 

prvi nalogi moraš obkrožiti po 3 buče skupaj 

(oblikovati množice s po 3 buče).  

 

 

 

OPOMBA: Bodite pozorni pri drugi nalogi: učenci 

zapišejo ustrezno številko v prazne okvirčke pod 

sličico ali narišejo ustrezno število predmetov ali pa 

določeno število predmetov prečrtajo, glede na 

zapisano število pod okvirčkom.  

 

 

2. V zvezek za MAT (zvezek MEDO) boš še malo povadil zapis števil. Napisal boš dve vrstici 

in nadaljeval vzorec števil 1 2 3 1 2 3 … ter 3 2 1 3 2 1 ... Piši čez dve vrstici, spuščaj po 

en kvadratek prostora med števili in vrsticami. Potrudi se in piši natančno, od črte do črte. 

Pomagaj si s primerom zapisa v zvezek: 

 

  



SLOVENŠČINA: JESENSKI IZLET – ZGODBA OB NIZU SLIČIC 

1. Razmisli in odgovori: 

 Ali si bil to jesen že na kakšnem izletu ali sprehodu?  

 Si nabral kakšen jesenski plod in sadež? Katere?  

 Kam najpogosteje hodite?  

 Ali greste peš, z avtom ali kako drugače?  

 Kdo gre z vami?  

 Kako se počutite na izletu?  

 Ali si želite, da bi šli večkrat/manjkrat na izlet?  

 Kaj vam je najbolj/najmanj všeč na izletu?   

 

 

2. Tudi družina Novak je šla na nedeljski izlet. Prosi starše, da ti preberejo spodnje 

besedilo, ti pa prisluhni zgodbi: 

 

 

Bil je lep sončen jesenski dan. Mojca in Klemen sta predlagala očetu in 

mami, da bi šli na nedeljski izlet. Mama je pripravila vse potrebno v 

nahrbtnik, Mojca in Klemen pa sta dodala še vsak svojo dobroto. Odločili 

so se, da bodo šli peš. Toplo so se oblekli, oče pa si je nadel na rame 

nahrbtnik. 

Ustavili so se ob potoku. Poslušali so ptičje petje in nabirali kostanj. Mojca 

in Klemen sta  uživala, ko so iz nahrbtnika vzeli malico. Pozno popoldne 

so se vrnili domov. 

 

 

 

3. Mojca in Klemen sta svojo zgodbo povedala ilustratorju, on pa je vse to narisal.  

 Kaj mislite, kaj je narisal?  

 Ali se je na izletu zgodilo kaj zanimivega, nepričakovanega, lepega …?  

 

4. Pripoveduj, kaj misliš, da se jim je na izletu zgodilo. 

 



5. Odpri samostojni delovni zvezek za SLJ – oranžen Lili in Bine na straneh 42, 43 in si 

oglej slike.  

 

 

6. Odgovori na spodnja vprašanja, pri tem si pomagaj s sličicami: 

 Kam je šla družina? 

 Kaj so videli?  

 Kaj se je zgodilo Mojci? 

 Katere dobrote sta otroka vzela iz nahrbtnika, ko so se ustavili na travniku? 

 

7. Ob sličicah pripoveduj svojo zgodbo. (STARŠI: vodimo usmerjeno branje posamezne 

slike. Učenci tvorijo besedilo. Spodbujamo jih, naj govorijo glasno in razločno.) 

 

  

 

 

  



LIKOVNA UMETNOST: RISANJE: ČRTA – ŽIVAL 

Za današnji uri likovne umetnosti boš potreboval: 

 zaščito za mizo (stara revija/časopisni papir …) 

 

 štiri flomastre različnih barv (barve naj bodo dobro vidne)  

 navaden svinčnik in radirko  

 škarje  

 

 polovico risalnega lista ali navaden pisarniški papir (A4 format)   

OPOMBA: V kolikor nimate doma risalnega lista, lahko uporabite navaden bel list, vendar v 

tem primeru flomastre nadomestite z barvicami.  

                      

1. Zaščiti mizo. 

2. Risarska podlaga bo narejena iz črt. Uporabili bomo tisti 2 črti, ki smo se ju učili čisto 

na začetku. Še veš kateri? 

Tako je, to sta VODORAVNA in NAVPIČNA ČRTA. 

Vodoravne črte rišemo od leve proti desni, navpične pa od zgoraj navzdol.  Pa kar 

začnimo: 

3. Najprej z dvema flomastroma, ki si si ju izbral, na list nariši s prosto roko vodoravne 

črte. Vodoravne črte riši eno pod drugo (barvi se izmenjujeta). Potrudi se, da bo 

razmak enakomeren. 

 

 

 

 



4. Nato vzemi druga dva flomastra in nariši v enakem razmaku na isti list še navpične 

črte. Tudi tu se barvi izmenjujeta. Nastati mora mreža.  

 

 

4. Zdaj obrni mrežo na hrbtno stran in  nariši obliko poljubne žival. Lahko si izbereš eno 

izmed tistih, ki so na spodnjih slikah ali pa čisto svojo. Pri tem bodi pozoren na njihove 

dele telesa in obliko: obliko glave, ušesa, trup, noge, rep ... Narišeš samo obris živali. 

 

Oglej si spodnje fotografije živali, izberi eno. Pozoren bodi, katere dele telesa ima ta živali 

(glava, trup, število nog, rep, smrček, ušesa …). 

 



                      

 

 

5. Žival po črti izstrizi s škarjami in prilepi na barvni papir.  

6. Na končni izdelek doriši oči, smrček, brke ... V kolikor imaš doma »migetajoče« oči iz 

umetne mase (glej sliko), lahko oči tudi prilepiš. 

 

Natančna navodila dobiš na ZOOM-u! 

 

 

Ker bomo po počitnicah naredili razstavo izdelkov, prinesi takrat svojo umetnino v šolo. 

 

 


