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S L O V E N Š Č I N A
Petek, 24. 4. 2020

Mala in velika pisana črka d, D

Poglej si video posnetek zapisa male in velike pisane črk d, D.

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

1. Starši napišite malo in veliko pisano črko d, D 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.

            

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

Deček Domen ima rad sladoled.
Danica ima v denarnici denar.
Danes bom dobila novo torbo.



M A T E M A T I K A
Petek, 24. 4. 2020

Seštevam dvomestna števila do 100:

Upam, da si včeraj usvojil postopek računanja na daljši način. Danes boš 
poskusil/a računati na krajši način, kot je prikazano spodaj (repki in 
obkroževanje).
Če še ne gre, računaj na daljši način (kot včeraj).

1. Odpri delovni zvezek na strani 7 ter reši 4. in 5. nalogo po zgledu (glej spodnjo
sličico).

2. Sedaj pa odpri zvezek »računček« in napiši Vaja in datum. Račune pri 6. 
nalogi prepiši v zvezek. Ne pozabi na repke in obkroževanje.



G L A S B E N A      U M E T N O S T
Petek, 24. 4. 2020

Ponavljam in utrjujem pesmice:



ŠPORT

Petek, 24. 4. 2020

PODAJANJE IN LOVLJENJE ŽOGE V GIBANJU:

Vzemi žogo (katerokoli imaš doma) in povabi nekoga od družinskih članov, da se razgiba in zabava
s teboj.

-Najprej ponovi podajanje in lovljenje žoge na mestu.

-Nato se sprehajajta naokrog in si podajajta žogo.

-Ko ti to dobro gre, začnita s podajami v počasnem teku. Poskusita še  hitreje.

Lahko šteješ, koliko podaj uspe. To pomeni, da žoga ne pade na tla.

Želim ti lepe počitnice!

Pošiljam ti še eno igri, s katero si lahko krajšate čas med počitnicami:


