
Naloge po urniku za torek, 12. 5. 2020

S L O V E N Š Č I N A

Torek, 12. 5. 2020

Še malo učenci in spoznali boste vse pisane črke. Danes boš spoznal/a črko p, P. Ti pa
ugani, katera bo zadnja pisana črka, ki se jo boš naučil/a napisati.

1.   Mala in velika pisana črka p, P  

Poglej si video posnetek zapisa male in velike pisane črk p, P  .  

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

1. Starši napišite malo in veliko pisano črko p, P 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.  Naslednje povedi prepiši s pisanimi črkami. Pazi na pravilno vezavo in veliko 
začetnico.

Polona in Peter pišeta nalogo.
Poštar Pavli je prinesel pismo.
Petelin Pepin zjutraj prvi zapoje pesmico. 



G L A S B E N A     U M E T N O S T

Torek, 12. 5. 2020

Ponavljanje in utrjevanje učne snovi

1. Odpri zvezek za glasbeno umetnost in poišči tri ljudske pesmice. Ponovi in 
zapoj pesmice Majhna sem bila, Marko skače, Izidor ovčice pasel.
Ali že znaš pesmico Enkrat je bil en majhen škrat? Poskušaj jo zapeti in si 
pomagaj s spodnjo povezavo.
Pesmice lahko še enkrat poslušaš na spodnjih povezavah in zraven poješ. Ob 
petju lahko tudi zaplešeš in k plesu povabiš družinske člane. Zabavno bo! 

https://www.youtube.com/watch?v=3oJz94cAipY     

https://www.youtube.com/watch?v=hIbKevsXKzo&list=RDQMD7N_fWigvPs&start_radio=1     

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

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

2. Ker je danes deževen dan, si vzemi čas za poslušanje tvojih najljubših pesmic, 
ki jih najdeš na www.youtube. Zraven zapoj in zapleši.



Š P O R T
Torek, 12. 5. 2020

NOGOMET – VAJE:

- Poskušajte žogo voditi z nogo na različne načine – z zunanjim in notranjim delom stopala, po 
različnih poteh, npr. v krogu, cikcak… 

- Slalom med ovirami: V ravni liniji razporedite nekaj (z vodo napolnjenih) plastenk. Vodite žogo 
okrog njih.

- Brcanje žoge v zid - če imate možnost!
Brcajte žogo v steno in jo potem skušajte z nogo zaustaviti. Brcajte z notranjim delom stopala. 
Postopoma povečujte razdaljo.

- Podaja žoge v paru (pomoč staršev ali bratov, sester)
Žogo si podajajte z notranjim delom stopala. Postopoma povečujeta medsebojno razdaljo.



A N G L E Š Č I N A
Torek, 12. 5. 2020

Pozdravljeni drugošolci!
Danes se boste naučili novo pesmico in pripravili gradivo za naslednjo uro, da se bomo zopet lahko
še kaj poigrali. Ker bomo morali izvesti še ocenjevanje (ne skrbite, ne bo nič hudega), bom v tem
tednu posredovala jasne napotke, kaj in kako bomo ocenjevali. Sedaj pa pozorno preberi navodila in
veselo na delo  
Lep pozdravček,

učiteljica Nataša

1.   PONOVITEV  

What are you wearing? 
Oglej si, kaj imaš oblečeno in to v angleškem jeziku opiši. Za vajo lahko opisuješ tudi sličice otrok
iz prejšnje ure.    I'M WEARING …

2.   PESMICA  

S pomočjo pesmice se bomo naučili, kako nekomu naročimo, naj si nekaj obleče. Pripravi si 
računalnik in pojdi na povezavo:
PUT ON YOUR SHOES:  https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU 
*PUT ON = obleci si… 
Poslušaj večkrat, spremljaj besedilo in opazuj.

3.   PIRPRAVA MATERIALA  

Odpri DZ/str. 67 in 69 (strani 68 ni). 

 Oglej si sličice oblačil in jih poimenuj skupaj z barvo, na primer:   a red jumper, green 
shorts, brown trousers…

 Pripravi škarje in izreži vse sličice. Pazi, da pri tem ne odrežeš stran belih »zavihkov«, saj 
boš s pomočjo teh lažje po navodilih oblačil/a deklico in dečka. 

 Ko imaš vse izrezano, pospravi v kuverto, če jo imaš, ali pa pospravi nekam na varno.


