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S L O V E N Š Č I N A

Četrtek, 26. 3. 2020

Pikapolonica (opis živali):

Za začetek preberi uganko in ugani kaj je to.

To pa težka ni uganka,
saj je tvoja stara znanka:
v rdečem krilcu gospodična
sedem pik, da je bolj lična.
Kadar pa zleti v nebo,
gledaš žalostno za njo.   

Nekaj vprašanj za razmišljanje in pogovor s starši:

Ali si že kdaj opazoval pikapolonico? Pripoveduj.
Ali poznaš katero izmed zanimivosti o pikapolonici? Predstavi jo.
Ali veš, da je pikapolonica simbol za srečo? Razloži, kaj to pomeni.
Kje bi lahko poiskal podatke o pikapolonici?

1. Danes boš spoznal/a žival pikapolonico. Odpri delovni zvezek na strani 34 in 
glasno preberi besedilo, ki opisuje pikapolonico (besedilo ti lahko preberejo tudi 
starši).

2. Starši s pomočjo vprašanj preverite razumevanje prebranega (otrok ustno 
odgovori):

1. Kateri deli sestavljajo telo pikapolonice? Koliko nog ima pikapolonica?
2. Kako se imenujeta zgornji krili, ki pokrivata trup pikapolonice?
3. Kakšne barve sta pokrovki? Kaj je na pokrovkah? Kaj je pod pokrovkama?
4. Kako vzleti pikapolonica?
5. Kje živi? S čim se hrani?
6. Kam samica odloži jajčeca? Kaj se razvije iz jajčec?
7. S čim se hranijo ličinke pikapolonice?

          10.  Kako pikapolonica preživi zimo?

3. Na naslednji strani (str. 35) reši naloge. Opozorilo pri 1. trditvi: Pri 1. trditvi pri 
črki P je izpuščeno tri pare nog, zato dopolnimo odgovor. Pravilno: P  glavo, oprsje, zadek in tri 
pare nog.



M A T E M A T I K A

Četrtek, 26. 3. 2020

Seštevam in odštevam do 100: 

1. Danes boš utrjeval/a računanje do 100. Odpri delovni zvezek na strani 83 in 
reši 1. nalogo, izračunaj račune seštevanja in odštevanja. Pobarvaj polja z 
rezultati in tako dobiš pot, po kateri pride vrtnar do cvetic. Svetujem ti, da si 
pomagaš s paličicami/snopki.

2. Naredi tudi 2. nalogo na strani 83.

 

39

POBARVAJ



S P O Z N A V A N J E      O K O L J A

Četrtek, 26. 3. 2020

Sadjar: 

Danes boš spoznal/a, kdo je tisti, ki skrbi za sadno drevje, kaj je njegova naloga 
in katero orodje uporablja. To je SADJAR.

  Vprašanja za razmišljanje, ustno odgovori na naslednja 
  vprašanja:

1. Naštej orodje, ki ga pri svojem delu uporablja sadjar.
2. Katere stroje uporablja pri negi sadovnjaka?
3. Kako sadjarji uničujejo sadne škodljivce?
4. Kako odstranjujejo s sadnega drevja suhe veje?
5. Zakaj okopavajo sadno drevje?
6. Kako dodajajo sadnemu drevje hranilne snovi?

 
V zvezek »okoljček« napiši z rdečo barvico naslov Sadjar in datum. Prepiši 
spodnje besedilo.

Pod prepisanim besedilom nariši sadjarjevo orodje oz. pripomočke: škarje, 
žaga, motika, lestev, grablje, škropilnica



L I K O V N A     U M E T N O S T

Četrtek, 26. 3. 2020

Ustvarjanje iz papirja ali peka peciva:

Zate sem pripravila nekaj idej, kaj lahko ustvariš s papirnatim tulcem. Izbira je tvoja, 
lahko pa narediš tudi kaj drugega in domiselnega. Poleg tulca potrebuješ škarjice, 
barvice ali flomastre, barvni papir, lepilo in drug odpadni material. 

Za tiste učence, ki pa se radi urite ob kuhinjskem pultu, radi pečete ali kuhate, pa sem
pripravila recept za peko slastne sladice.

METULJČEK                                                                                 DREVO  

      

      

PTIČJA HIŠICA

                      LOKOMOTIVA



SOČNO PECIVO NA LONČKE

Pri peki peciva naj ti pomagajo starši. Dober tek!

♦   Sestavine, merica je jogurtov lonček :  
1 lonček jogurta (navaden ali sadni)
2 lončka sladkorja
1 vanilijev sladkor
3 lončki moke
1 pecilni prašek
1 lonček olja
2 jajci
poljubno sadje (sveže, vloženo, zamrznjeno)

♦   Postopek:  
Vse navedene sestavine, razen sadja, dodamo v večjo posodo in jih z električnim 
mešalnikom ali kuhalnico dobro premešamo, da dobimo gladko testo brez grudic.

Testo vlijemo v pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko in po vrhu potrosimo ali
razporedimo poljubno sadje (marelice, breskve, češnje, borovnice, maline ipd.). 
Pecivo pečemo 35-40 minut v pečici, ogreti na 180-200 stopinj Celzija.

Pečeno pecivo pred serviranjem dobro ohladimo, potem pa ga po vrhu potrosimo s 
sladkorjem v prahu, narežemo na kose in postrežemo.  


