
2_ab_šesti teden – ŽIVIM ZDRAVO – 20. 4. 2020 do 24. 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 
 

• SPOZNALI SMO. PREVERIM SVOJE ZNANJE. U SLJ/63, DZ 3/80. 
Preberi besedilo v učbeniku in reši naloge v delovnem zvezku. 

 

 

• MALA IN VELIKA PISANA ČRKA K.  
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. 
 
 

• BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM. U/70, DZ 3/90. 
Preberi besedilo v učbeniku in reši naloge v delovnem zvezku. 

 
 

• Pravljica: POLJUB ZA PRINCESO KVAKICO. B/100 , 101 
Na povezavi poslušaj pravljico. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I7PQG-ZOlSk 

 

• PO POSLUŠANJU PRAVLJICE: V velik črtani zvezek v obliki stripa nariši tisti del pravljice, 
ki govori o Žabanu (vsaj štiri slike). 

 
 

• MALA IN VELIKA PISANA ČRKA H.  
           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. 

 
 

• BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM – PONOVIMO. UL 3. 
 

 

MATEMATIKA 
 

• ODŠTEVAM DO 100 (D – E = DE). U/74. 
Zapiši v zvezek: 
60 – 2 = 
Nastavi 5 stolpcev in 10 posamezni kock (zobotrebcev, fižolčkov, kamenčkov...), nato 2 
kocki odvzemi.  
Nariši ponazoritev:  
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 ●●●●●●●●●● (2 piki prečrtamo) 

Račun izračunaj in napiši rezultat. 
Pomagaj si tudi s stotičnim kvadratom. 
Samostojno zapiši in reši še 3 račune. Delaj po zgornjem postopku. 
80 – 5 =  
30 – 3 = 
70 – 6 = 
Reši naloge v DZ. 
 

• ODŠTEVAM DO 100 (D – E = DE). DZ 3/71, 72. 
 

• SEŠTEVAM IN ODŠTEVAM DO 100. DZ 3/73, 77. 
 

• SEŠTEVAM IN ODŠTEVAM DO 100. DZ 3/78, 81. 
 

Če želiš na zabaven način še malo povaditi matematiko, lahko rešiš še kakšno nalogo v deželi 
Lilibi ali na povezavi Moja matematika. 
 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-100/sestevam/pristevam-enice 
 
https://moja-matematika.si/ 

 

 
SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

• SKRBIM ZA OKOLJE. DZ 3/87. 
Oglej si video na povezavi:  
https://www.powtoon.com/online-presentation/elAfOZmJJpx/skrbim-za-okolje/ 

           Preberi besedilo v učbeniku ter reši naloge v delovnem zvezku in na UL 4. 
 

• ONESNAŽEVANJE. U/65, DZ 3/88. 
           Preberi besedilo v učbeniku in reši naloge v delovnem zvezku.  
 

• Naš mali projekt: IZDELEK IZ ODPADNEGA MATERIALA. U/66. 
Navodila so v učbeniku za okolje, stran 66. 
Izdelaj izdelek iz odpadne embalaže (rožico, košarico ali izdelek po svoji izbiri). Povezava z 
LUM. 
 

 

GLASBENA UMETNOST 
 

• Pesem: POMLADNA.  
Ob glasbenem posnetku prepevaj pesmico.  
Besedilo prilepi v zvezek in nariši. Priloga – UL 5 – besedilo. 
 

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

• Poslušanje: PODEŽELSKI VRTOVI. 
Navodila za poslušanje in poustvarjanje so v prilogi – UL 5. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e72pG3V3asQ 
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LIKOVNA UMETNOST 
 

• Naš mali projekt: IZDELEK IZ ODPADNEGA MATERIALA. U/66. 
Navodila so v učbeniku za okolje, stran 66. 
Izdelaj izdelek iz odpadne embalaže (rožico, košarico ali izdelek po svoji izbiri). Povezava s 
SPO. 
 

 
ŠPORT 
 

• HOJA PO KLOPI (DEBLU).  
Hoja naprej, zadenjsko, seskok, bočni preskoki…) 
 

• LOVLJENJE IN PODAJA ŽOGE NA MESTU. 
Met ob steno, podajanje v paru. 

 

• TELOVADBA PO LASTNI IZBIRI. 
 

 


