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S L O V E N Š Č I N A

Ponedeljek, 4. 5. 2020

Glasno branje besedila Pika Nogavička:

Spodnje besedilo preberi najprej sam tiho, nato še enkrat na glas. Nato zberi vse 
družinske člane, ki bodo tvoji poslušalci, in jim glasno, tekoče in razločno preberi 
besedilo. Nato se z družino pogovorite o prebranem. 



S L O V E N Š Č I N A
Ponedeljek, 4. 5. 2020

Utrjevanje pisanja s pisanimi črkami:

Odpri zvezek »pisanček« ter napiši Vaja in datum. Spodnje povedi prepiši s pisanimi 
črkami. Pazi na pravilno vezavo pisanih črk ter na veliko začetnico. Piši počasi in natančno.

Danica in Miki sta na travniku.
Miki veselo teka med travo.
Danica nabira rože za babico.
Deklica sreča sosedo Hermino.
Tudi Miki zavoha žival in steče do drevesa.
Barbara kolesari do Žanove hiše.

M A T E M A T I K A
Ponedeljek, 4. 5. 2020

Seštevam dvomestna števila do 100:

Danes  boš  ponavljal/a  račune  seštevanja  do  100,  ki  si  se  jih  naučil/a  pred
prvomajskimi  počitnicami.  Odpri  zvezek  »računček«  in  napiši  Vaja  in  datum.
Spodnje  račune  prepiši  v  zvezek  ter  jih  izračunaj.  Računaš  lahko  na  daljši  način
(repki, obkroževanje) in si pomagaš s paličicami. Če ti računi seštevanja ne delajo
težav, jih izračunaj na krajši način (brez repkov ali obkroževanja).

22 +  37 = ___
56 +  11 = ___
45 +  34 = ___
81 +  16 = ___
67 +  32 = ___
40 +  21 = ___
75  + 20 = ___
 
Sedaj, ko si končal/a z računanjem v zvezku, odpri delovni zvezek na strani 8. 
Naredi vse naloge na tej strani. 



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

Ponedeljek, 4. 5. 2020

Moje telo:

V tem tednu boš spoznaval/a svoje telo. Vprašanja za razmišljanje:

 Povej, katere dele telesa premikaš pri teku.
 Poimenuj in pokaži zunanje dela telesa pri sebi.
 Poimenuj dele obraza.
 Primerjaj dele telesa pri sebi in staršu (bratu, sestri) ter išči podobnosti in  razlike.
 Povej in opiši, kaj že veš o posameznem delu telesa.
 Povej, kakšno nalogo opravljajo posamezni zunanji deli telesa.
 Povej, kako se lahko posamezni deli telesa poškodujejo.
 Povej, kako skrbiš za zunanje dele telesa.

Odpri zvezek »okoljček« in z rdečo barvico napiši naslov Moje telo ter datum. 
Prepiši spodnje besedilo:

Med seboj se razlikujemo po spolu, barvi kože in oči, po velikosti … Oporo 
našemu telesu dajejo kosti, ki tvorijo OKOSTJE ali SKELET.

Pod prepisano besedilo prilepi sliko skeleta ali okostja.



Š P O R T

Ponedeljek, 4. 5. 2020

- Sprehod ali tek v naravi; Vmes v klanec izvedi šprint – zelo hiter tek (približno 50
m).
- VAJE ZA RAVNOTEŽJE;

Poskušaj obdržati ravnotežje v različnih položajih, sam/sama išči različne možnosti:
- na eni nogi, zadnjici, trebuhu, hrbtu …
- na eni roki in eni nogi, na kolenu in rami, na zadnjici in roki …

Prenašaj knjigo na glavi od ene sobe do druge, okrog hiše… 


