
Naloge po urniku za petek, 27. 3. 2020

S L O V E N Š Č I N A

Petek, 27. 3. 2020

Pikapolonica (opis živali):

1. Včeraj si prebral/a besedilo o pikapolonici. Danes pa boš to nalogo zaključil/a 
s pisnimi odgovori na vprašanja o pikapolonici. Odpri delovni zvezek na strani 
34 in glasno preberi besedilo, ki opisuje pikapolonico (besedilo ti lahko 
preberejo tudi starši).

2. Nato si pripravi zvezek »pisanček« in z rdečo barvico napiši naslov Opis živali
– pikapolonica in datum. Spodnja vprašanja lahko tudi natisneš in jih prilepiš v 
zvezek.

Odgovore napiši v celih povedih in čitljivo.

1. Kateri deli sestavljajo telo pikapolonice? 
2. Koliko nog ima pikapolonica?
3. Kako se imenujeta zgornji krili, ki pokrivata trup pikapolonice?
4. Kakšne barve sta pokrovki in kaj je na njih?
5. Kje živi pikapolonica? 
6. S čim se hrani pikapolonica?
7. NARIŠI PIKAPOLONICO

M A T E M A T I K A

Petek, 27. 3. 2020

Seštevam in odštevam do 100, besedilne naloge: 

Danes je petek in pri matematiki je to še zadnja naloga v tem tednu. Odpri 
delovni zvezek na strani 84 in reši besedilne naloge. Dobro preberi besedilo in si 
podčrtaj pomembne podatke.

Nalogo 6 naredi v zvezek »računček«.



G L A S B E N A      U M E T N O S T
Petek, 27. 3. 2020

Pesem Pleši, pleši črni kos

V zvezek za glasbeno umetnost nalepi besedilo pesmi (ali ga prepiši), vsebino 
pesmi ilustriraj. Pesmico Pleši, pleši črni kos se poskušaj naučiti na pamet. 

Pleši, pleši črni kos

Pleši, pleši črni kos,

kak' bom plesal, če sem bos?

Kupil si pa čevlje bom,

polke tri zaplesal bom.

Plesal bom s siničico,

lepo mlado ptičico,

s peto tolkel bom ob tla,

tresla se bo zemlja vsa.

Pesmico lahko poslušaš in zraven pripevaš na spodnji povezavi (KLIK                 
ctrl + link):

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

Š P O R T
Petek, 27. 3. 2020

- Sprehod

- Izvajaj vaje ob videoposnetku:   https://www.youtube.com/watch?v=x_9L5_A6Ww4     


