
Naloge po urniku za sredo, 8. 4. 2020

S L O V E N Š Č I N A

Sreda, 8. 4. 2020

Mala in velika pisana črka k

Poglejte si video posnetek zapisa male in velike pisane črk k, K.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/k/kako-
napisemo-to-crko 

1. Starši napišite malo in veliko pisano črko k 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 besedi (celo vrstico) s spodnjega učnega lista. Piši le z 
nalivnim peresom, pri delu bodi natančen/natančna.

3. S pisanimi črkami prepiši povedi. Pazi na veliko začetnico.

Kmet Karli ima koze in krave.
Na krožniku so kisle kumare.



M A T E M A T I K A

Sreda, 8. 4. 2020

Reši, saj zmoreš

V tem delovnem zvezku je to še zadnja stran z nalogami. Pred teboj so 4 
besedilne naloge, ki imajo utež (težje naloge). 

*Lahko si izbereš le dve od štirih nalog in ju rešiš.

Pri nalogah naj ti pomagajo starši, ti pa ponovi pojma, kaj je vsota in kaj 
razlika.

Odpri delovni zvezek na strani 90 in začni z delom. Želim ti veliko uspeha.

S P O Z N A V A N J E      O K O L J A
Sreda, 8. 4. 2020

Ponavljamo in utrjujemo učno snov

Ustno odgovori na naslednja vprašanja:

1. Kdaj se prične pomlad?
2. Naštej nekaj značilnosti pomladi.
3. Naštej pomladne cvetice.
4. Poimenuj dele zvončka ter trobentice.
5. Poimenuj ptice selivke, zakaj jim tako pravimo?
6. Opiši razvoj žabe (mrest, paglavec, odrasla žaba).
7. Kdo je sadjar in katero delo opravlja?
8. Kaj je sadovnjak?
9. Povej, kaj se s sadnim drevesom dogaja skozi letne čase.
10. Iz česa vzgojimo sadno drevo?
11. Kaj sejemo (semena) in kaj sadimo (sadike, gomolje)?
12. Kako se semena med seboj razlikujejo?
13. Kdaj bo večina semen vzklila? 
14. Za kaj uporabljamo pridelke, ki zrastejo na njivi ali vrtu?



A N G L E Š Č I N A
Sreda, 8. 4. 2020

Dragi učenci!

Tudi tokrat sem poskusila nekaj novega in upam, da bo vse delovalo, kot mora. Danes bo ura bolj
sproščena, zato starše prosite le, da vam pomagajo poiskati video posnetke, ki jih potrebujete za
današnje delo. Potem boste zmogli sami, saj vas bom čez cel postopek vodila.
Morda na posnetku prepoznate koga  

Posnetki se nahajajo na naslednjih povezavah:
Posnetek 1: POZDRAV   https://youtu.be/cJwd3alseds 
Posnetek 2: Navodila ob izdelovanju, 1. DEL https://youtu.be/-RcDgYgMmmM 
Posnetek 3: Navodila, 2. DEL  https://youtu.be/IHw5Z4Oe0RA 
Posnetek 4: Navodila, 3. DEL  https://youtu.be/ctOqKZ18pgw 

Želim ti prijetno ustvarjanje,
učiteljica Nataša


