
2_ab_osmi teden – ŽIVIM ZDRAVO – 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020, delo na daljavo 

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

Želiva vam uspešno delo. 😊  

 
 
PONEDELJEK, 11. 5. 2020 – NARAVOSLOVNI DAN – PEKA KRUHA. PRILOGA 1 
 
SREDA, 13. 5. 2020 – ŠPORTNI DAN – IGRE Z ŽOGO. PRILOGA 2 
 
PETEK, 15. 5. 2020 – NARAVOSLOVNI DAN – GOZD. PRILOGA 3 
 
 

SLOVENŠČINA 
 

 

• MALA IN VELIKA PISANA ČRKA G. UL 1. 
PREPIS POVEDI S PISANIMI ČRKAMI. DZO/111. 

 
Na povezavi si oglej zapis črke. 
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, besed in povedi iz znanih pisanih črk: UL1. 
 
Prepiši še besede iz delovnega zvezka za opismenjevanje (najdeš ga med ostalimi 
učbeniki in DZ na Lilibi), stran 111, spodaj. Pazi na veliko začetnico! 
 
 
 

• TILEN – OPIS OSEBE – BRANJE IN RAZČLENJEVANJE BESEDILA. U 68, DZ 3/103. 
 

V učbeniku natančno preberi besedilo. Beri dvakrat, najprej glasno, potem še tiho. 
Ob vprašanjih ustno ponovi, kaj si izvedel o Tilnu. 

- Kako je ime dečku? Povej njegov priimek. 
- Koliko let ima Tilen? 
- Kateri razred obiskuje? 
- V katerem kraju živi? 
- Kakšen obraz ima Tilen? 
- Kaj ima na levem licu? 
- Kakšne barve so njegove oči? 
- Kakšna očala nosi? 
- Kakšni so Tilnovi lasje? 
- V kaj je oblečen ponavadi? 
- Kje ima našit žep? 
- V kaj je obut? 
Reši še naloge v delovnem zvezku. 
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• MALA IN VELIKA PISANA ČRKA J. UL 2. 
NAREK POVEDI – PISANE ČRKE. 
 

           Na povezavi si oglej zapis črke. 
           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, besed in povedi iz znanih pisanih črk: UL2. 

       
Povedi za narek – pisane črke: 

      Metka ima črno muco Piko. Rada ima mleko. Živi v hiši. Muca rada lovi miške. 
 

 

MATEMATIKA 
 

• SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE + D = DE). U/75, DZ 3/91. 
 

Zapiši v zvezek: 
14 + 30 = 
Nastavi 1 stolpec in 4 posamezne kocke (zobotrebce, fižolčke, kamenčke...), nato dodaj 
še 3 stolpce.  
 
Nariši ponazoritev:  
 

●●●●      

Račun izračunaj in napiši rezultat. 
 
Pomagaj si tudi s stotičnim kvadratom.  
Npr.: Si na polju številka 14. Pojdi 3 polja navzdol. Kam prideš? 
        Si na polju številka 56. Pojdi 2 polji navzdol. Kam prideš?... 

 
Samostojno zapiši in reši še 3 račune. Delaj po zgornjem postopku. 
56 + 20 =  
33 + 30 = 
42 + 40 = 
Oglej si slikovne ponazoritve v učbeniku. Reši naloge v DZ. 

 
 

• SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE + D = DE). U/76. 
Zapiši v zvezek: 
31 + 43 = 
Nastavi 3 stolpce in 1 posamezno kocko (zobotrebec, fižolček, kamenček...), nato dodaj 
še 4 stolpce in 3 posamezne kocke (zobotrebce, fižolčke, kamenčke...).  
 
Nariši ponazoritev:  
 

●     ●●● 

 
Računamo na daljši način: 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


                                         40   3 
                                           \   /  

31  +   43  =  71 + 3 = 74 
 
 
Račun izračunaj in napiši rezultat. 
Pomagaj si tudi s stotičnim kvadratom. 
Samostojno zapiši in reši še 3 račune. Delaj po zgornjem postopku. 
45 + 22 =  
53 + 15 = 
32 + 43 = 
 
Oglej si slikovne ponazoritve v učbeniku. 

 
 

• SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE + D = DE). DZ 3/93, 94. 
 

Reši naloge v delovnem zvezku. 
 
Če želiš na zabaven način še malo povaditi matematiko, lahko rešiš še kakšno nalogo v 
deželi Lilibi na povezavi Moja matematika. 
 
https://moja-matematika.si/ 
 

 
SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

• Ponovimo. 
Ponovi snov o telesu na povezavi: 
 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo 
 

 

GLASBENA UMETNOST 
 

• Ponovimo. 
Ob glasbenih posnetkih prepevaj znane pesmice.  
 

            https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 
 
 

LIKOVNA UMETNOST 
 

• MANDALA ALI GOZDNA SLIKA. 
V povezavi z naravoslovnim dnem. 

 
     ŠPORT 
 

• GIBANJE V NARAVI. 
Po svoje se razgibaj v naravi. 
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