
Naloge po urniku za ponedeljek, 30. 3. 2020

S L O V E N Š Č I N A

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Skrbim za okolje:

Danes boš prebral/a besedilo, ki govori o skrbi za okolje. Ali si že kdaj 
razmišljal/a, kaj pomeni beseda onesnaževanje? 

Odpri delovni zvezek na strani 36 ter začni glasno brati, po branju ustno odgovori na 
vprašanja na spodnjem delu strani. 
Besedilo preberi tudi na naslednji strani (str. 37) in ustno odgovori na spodnja 
vprašanja.
Na strani 38 naredi 1. in 2. nalogo.

Obravnava male in velike pisane črke s in š:

1. Starši napišite malo in veliko pisano črko s in š v otrokov vadbeni zvezek 
(pomembna je poteznost, ki je prikazana na spodnjih učnih listih). Dano črko 
otrok s svinčnikom nekajkrat zapiše, doda lahko tudi besede z že obravnavanimi
črkami.

2. Ko opraviš zgoraj opisano nalogo, v zvezek »pisanček« napiši Vaja in datum
in nato prepiši črke in besede (celo vrstico) s spodnjega učnega lista. Piši le z 
nalivnim peresom, pri delu bodi natančen/natančna.

   

     



M A T E M A T I K A

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Denar:

Danes boš spoznal/a naš denar. Vprašanja za razmišljanje:
a) Kako se imenuje naš denar? Kakšen je? 
b) Za kaj uporabljamo denar?
c) Ali ste že kdaj v trgovini sami kaj kupili in plačali?
d) Ali poznate kratico in simbol za naš denar?

 1 EVRO = 1 €

1. Odpri delovni zvezek na strani 85 in si dobro oglej zgornjo sličico s stojnico, sadjem in 
zelenjavo.

Vprašanja za razmišljanje (za pomoč prosi starše):

a)  Kaj pomenijo zapisi na listkih ob sadju in zelenjavi? Kaj pomeni številka in kaj znak, 
ki stoji za njo?
b)  Pri nekaterih cenah je številka razdeljena z vejico. Kaj to pomeni? 
c)  Katero sadje/zelenjava je najdražje, katero najcenejše? Katero sadje/zelenjava stane 
enako?

2. Sedaj pa dobro opazuj spodnjo razporeditev evrskih kovancev in bankovcev.

Otroku povemo, da kovanemu denarju rečemo kovanci, papirnatemu denarju pa bankovci. 
Tako kovanci kot bankovci imajo sprednjo in zadnjo stran. Otrok si ogleda bankovce in kovance ter 
poišče podobnosti in razlike med njimi. Če imate možnost, jim pokažite prave bankovce in 
kovance. Ravno tako si lahko na zemljevidu Evrope poglejte, katere države uporabljajo denarno 
enoto evro.

Otroku zastavite vprašanja: 

a)   Koliko evrov je vreden bankovec modre barve? 
b)   Kateri bankovec je najmanj vreden? 
c)   Kakšne barve je bankovec z največjo vrednostjo?
d)   Kateri bankovec je vreden več kot 20 in manj kot 100 evrov? 
e)   Kateri bankovci so vredni manj kot 100 evrov? 
f)   Kateri kovanec je z največjo vrednostjo? 



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

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Spomladi sejemo in sadimo:

Zate sem pripravila dve uganki v obliki rebusa. Z rešitvijo rebusa boš spoznal/a, kaj 
bo vsebina današnje ure.

           K

Spomladi je čas, ko pričnemo z delom na vrtu. Semena in sadike že čakajo, da jih bodo vaše 
mamice in očki skrbno posadili in posejali na gredico na vrt. Še prej pa je potrebno vrt pripraviti. Le
kako?
Si že videl/a semena fižola, koruze, sončnice, buče, krompirja? (primerjaj jih po velikosti, barvi, 
obliki)
Kaj pa sadike paradižnika, paprike, domače rože?
Za kaj potrebujemo semena in sadike? 

Kaj potrebujemo, da bo nova rastlina uspevala? (seme, vodo, svetlobo, zrak, zemljo).

V zvezek »okoljček« napiši z rdečo barvico naslov Spomladi sejemo in sadimo ter datum. 
Prepiši spodnje besedilo (lahko ga tudi natisneš in prilepiš).

           KRT                               SEMENARNA
          
           K = V
          ___  ___  ___                    ___  ___  ___  ___  ___  ___



Š P O R T

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Sprehod v naravi. Vmes izvedi 5 minut teka.

- Poišči lep kotiček in tam opravi nekaj gimnastičnih vaj (razgibaj roke, trup in noge)

- Ko se vrneš s sprehoda, poišči igralno kocko in se igrajte igro, ki je opisana spodaj. Veliko zabave!

Lep dan! Učiteljica Janja


