
2_ab_tretji teden – POMLAD – 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020, delo na daljavo 

 
Mateja Križman Jesenovec: mateja.k.jesenovec@gmail.com 
 
Maja Lamberšek: maja.lambersek@guest.arnes.si 
 

Želiva vam uspešno delo. 😊  

 

SLOVENŠČINA 
 

• Na povezavi si oglej lutkovno predstavo: Štiri črne mravljice. 
           https://vimeo.com/showcase/6866479/video/102036933 
            Povezava je odprta le do 30. 3. 2020. To nalogo je potrebno narediti v ponedeljek. 
 

• Po ogledu predstave: Nariši, kar ti je bilo v predstavi najbolj všeč. Zapiši še nekaj povedi o 
predstavi. Primer: Kdo nastopa v predstavi? Kaj te je najbolj pritegnilo? Zakaj? 
 

• Mala in velika pisana črka z. Na povezavi si oglej zapis črk. 
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 
Črko nato zapiši v zvezek z vmesno črto, tako kot smo to delali v šoli. (Dve vrsti velikih in 
dve vrsti malih črk). 
Spodaj napiši še sklope črk in besede iz znanih pisanih črk: za, ze, zi, zo, zu, mama, vaza, 
ovca, miza, urar, zvonec, vrana, črv, vrv, Zvone. 
UL1. (Samo črko z.) 
 

• Pikapolonica (opis živali) – U/58, DZ 3/67 
V učbeniku preberi besedilo in odgovori na vprašanja v delovnem zvezku. Pravilne 
odgovore napiši v zvezek z vmesno črto.  
 

• Mala in velika pisana črka ž.  
           Na povezavi si oglej zapis črk. 
           https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

Črko nato zapiši v zvezek z vmesno črto, tako kot smo to delali v šoli. (Dve vrsti velikih in         
dve vrsti malih črk). 
Spodaj napiši še sklope črk in besede iz znanih pisanih črk: ža, že, ži, žo, žu, mož, žena, 
roža, vreča, veža, vrč, črv, Žana, Žan, Živa. 
UL2. (Samo črko ž.) 
 

• Z domače knjižne police si izberi eno knjigo in jo glasno beri. Knjigo lahko bereš po 
delih ali celo naenkrat. 
Staršem obnovi vsebino knjige. 

           V zvezek napiši naslov knjige. Nariši ali opiši knjižnega junaka, ki ti je bil najbolj všeč.  
                

• Pospravi in uredi si prostor, kjer delaš šolske naloge. 
 
 
 
MATEMATIKA 
 

• SEŠTEVAM DO 100 - PONAVLJANJE. DZ, str. 52 
 

• SEŠTEVAM DO 100 - PONAVLJANJE. DZ, str. 53 
 

• SEŠTEVAM DO 100 - PONAVLJANJE. DZ, str. 54 
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• SEŠTEVAM DO 100 (BESEDILNE NALOGE), DZ, str. 51, UL3 
 
Če želiš na zabaven način še malo povaditi matematiko, lahko rešiš še kakšno nalogo na spodnjih 
povezavah. 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-100/sestevam/pristevam-enice 
 
https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/matematika_meni_1_5.html 
 
 
SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

• Narava spomladi – U/57, 58  
Pomladanske rastline – DZ 3/56  
Priloga 1 (pomladanske rastline) 
Preberi besedilo v učbeniku in reši naloge v delovnem zvezku. 
 

• Narava spomladi – U/57, 58  
Pomladanske rastline – DZ 3/ 57 (3. naloga na str. 57 je dodatna)  
Priloga 2 (deli rastlin) 
Preberi besedilo v učbeniku in reši naloge v delovnem zvezku. 
 

• Živali spomladi – U/58, DZ 3/62 
Preberi besedilo v učbeniku in reši naloge v delovnem zvezku. 
 
Na spodnji povezavi si lahko ogledaš in poslušaš o pomladi. 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/letni-casi/pomlad 
 
GLASBENA UMETNOST 
 

• Pesem: Pleši, pleši črni kos 
Poslušaj pesem in ob posnetku prepevaj. Besedilo prepiši ali ga nalepi v zvezek za GUM. Nariši 
vsebino pesmi. 
Priloga 3 (besedilo pesmi) 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 
 

• Ponavljanje že obravnavanih pesmi. 
 

 
LIKOVNA UMETNOST 
 

• Povezali se bomo s svetom in izdelali metulja upanja.  
Navodila si lahko ogledaš v filmčku na spodnji povezavi ali najdeš v prilogi 4.  
https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo 

Naj tudi naši metulji poletijo v svet in prinesejo upanje. 😊 

 
 
ŠPORT 
 

• Telovadba ob glasbi, ples. Skakanje s kolebnico. Sprehod. 
V pomoč so ti lahko naslednje povezave. 
https://www.youtube.com/watch?v=7eIwxX_cPZU 
https://www.youtube.com/watch?v=ACPaLwK4xCI 
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