
TOREK, 19. 10. 2021 
 

SLOVENŠČINA: BEREM SLIČICE, VALOVITA ČRTA 

Danes te pri uri slovenščine čakajo naloge v samostojnem delovnem zvezku za SLJ – 

oranžnem Lili in Bine na straneh 40 in 41. 

Stran 40 

Kot vidiš po piktogramih v navodilih  bo pri tej nalogi potrebno brati in 

obkroževati po navodilih.  

 Preberi vse sličice - poimenuj osebe/predmete/rastline/živali na sličicah. 

 Odgovori na vprašanja: 

- Katera drevesa so na sliki? (kostanj, 

oljka, jablana)  

- Kje je sadež oljka? (pokažejo sličico) 

- Kateri sadež je ob jablani? (jabolko) 

- Koliko jabolk/kostanjev/oljk je ob 

drevesu? (eno jabolko, en kostanj, ena oljka) 

- Ali lešniki tudi rastejo na drevesu? Kje 

pa? (ne, lešniki rastejo na grmu, ki se imenuje 

leska) 

- Kaj dela človek na lestvi? (obira hruške) 

- Kje na listu je jata ptic?  (spodaj – 

pokažejo sličico) 

- Kaj raste na trti? (grozdje) 

- Ali je za ozimnico vloženo samo sadje? 

(ne, tudi zelenjava – kumarice in paprike) 

 

 

 

 

 

 Za drugo nalogo pripravi svinčnik, rdečo, modro, zeleno in rjavo barvico. Starše 

prosi, da ti preberejo navodila v spodnjem okvirčku, ti pa natančno poslušaj in po 

vsakem navodilu opravi nalogo - obkroži po navodilih. 

 

 



Stran 41 

Katere črte si do sedaj že spoznal? 

Tako je, to so vodoravna, navpična in poševna črta. Pisati pa si vadil tudi krog, 

polkrog in lok. 

 
 

Danes pa se boš preizkusil še pri risanju valovite črte. Valovita črta spominja na valove, 

zato ima tudi tako ime:                    

Naredi nekaj valovitih črt s prstom po zraku/mizi/hrbtu mamice, očka, brata, sestrice… 

Sedaj pa v oranžnem Lili in Bine na strani 41 prevleci vse valovite črte z modro barvico 

tako kot kažejo puščice. Ne pozabi tudi na valovite črte na sličici v morju. 

 



MATEMATIKA: MNOŽICE 

1. Pri prejšnji uri si se naučil, da skupinam drugače rečemo tudi MNOŽICE.  

Najprej v zvezek za matematiko – zvezek MEDO napiši/preslikaj naslov MNOŽICE in nariši 

dve množici (množico modrih kock in množico zelenih kock). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nato pa boš v modrem delovnem zvezku Lili in Bine rešil strani 32 in 33. 

Stran 32 

Prva naloga 

 Poimenuj množico v prvem okencu in člane 

množice.  

 Poimenujejo množico v drugem okencu in 

člane množice.  

 Poimenuj otroka, ki nista člana množice in 

pojasni zakaj nista člana (ker nimata koles in 

ne zato, ker imata rumeno rutico). 

Druga naloga  

Nalogo reši po navodilu, ki je zapisano v modrem 

okvirčku.  

 

 

 

 



 

Stran 33 

Prva naloga 

V vsakem okvirčku obkroži dve množici in ju 

poimenuj.  

 

 

 

 

Druga naloga  

Obkroži množice. Poimenuj člane vsake 

množice. 

 
 
 
 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: JESEN 

Karantena nam onemogoča sprehod v naravi, zato nam bosta v pomoč naslednji sliki 

spodaj. Obe prikazujeta hišo in njeno okolico v dveh letnih časih; poleti in jeseni. 

Poletje 

Dobro poglej sliko!  

Ali vidiš polje, gozd, travnik, vrt in sadovnjak?  

 

Drugače jih poimenujemo tudi življenjski prostori. Za vsak prostor velja kakšna 

značilnost: npr. v gozdu rastejo drevesa, na polju zelenjava, v sadovnjaku sadje.  

Oglej si sliko in pripoveduj kaj vidiš v vseh življenjskih prostorih: 

 

SLIKA POLETJE



 

 



Jesen 

Zdaj pa poglej drugo sliko spodaj in … si opazil kakšno spremembo? Pripoveduj staršem! 

NALOGA: Usmerjamo pogovor ob sliki 

 Poimenujte življenjska okolja na sliki. 

 Poiščite in poimenujte živali na sliki. 
 Poimenujte življenjski prostor srne, mravlje, ovce … 
 Ali na teh življenjskih prostorih živijo samo živali, ki so na sliki? Naštejte še druge. 

 So vse živali enako velike?  
 Naštejte nekaj majhnih živali. 
 Ali medved spada med velike živali? Zakaj?  
 Poiščite in poimenujte rastline na sliki. 

 Ali na teh življenjskih prostorih rastejo samo rastline, ki so na sliki? Naštejte še 
druge. 

 Poimenujte rastline, ki rastejo na vrtu, na polju, v gozdu, v sadovnjaku, na pašniku 
… 

 Poimenujte jesenske plodove. 
 Kateri plodovi so hrana za ljudi? 
 Kateri plodovi so hrana za živali? 

 Katere plodove uživajo ljudje in živali? 
 So vse rastline enako velike?  
 Naštejte nekaj majhnih rastlin. 

 Ali drevesa spadajo med majhne rastline? Utemeljite odgovor.  
 Kaj opazite jeseni na drevesih? 
 Kakšne barve je narava jeseni? 
 Naštejte ljudi na sliki. Povejte, kaj delajo in kako so oblečeni v tem letnem času. 

 

 

 

SLIKA JESEN



 

 



ŠPORT: Škratkova joga 

 

Danes boš telovadil kar pred ekranom. 

1.Najprej se dobro ogrej - teci na mestu 1 minuto. Naredi tudi kakšno gimnastično vajo –

od glave do peta. Pri tem ti je lahko v pomoč pesmica: 

https://www.youtube.com/watch?v=UfIah6WInJk  

 

 

2. Po intenzivnem ogrevanju pa se preizkusi v škratkovi jogi. Potrebuješ blazino, lahko je 

tudi odeja ali večja brisača. Sledi navodilom voditeljice na posnetku:  

https://www.youtube.com/watch?v=jvy5Q7UzTRE&t=2s  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfIah6WInJk
https://www.youtube.com/watch?v=jvy5Q7UzTRE&t=2s

