
Navodila za torek, 17.3.2020: 

SLJ:  Umetno gnezdo za malo uharico  
(Delovni zvezek za SLOVENŠČINO,  

str. 28 - BRANJE BESEDILA; str. 29 - REŠEVANJE NALOG) 
 

UČENCI – 2.a in 2.č: Besedilo natančno preberi, enkrat glasno, drugič tiho. Sledi samostojno 
reševanje nalog. Prebereš poved in obkrožiš ali je trditev pravilna/napačna. Na sliki ustrezno 
pobarvaj polja s pravilnimi rešitvami. 

UČENCI – 2.b in 2.c: Besedilo natančno preberi, enkrat glasno, drugič tiho. V besedilu podčrtaj 
poved, kjer je zapisano, kako izgleda umetno gnezdo za malo uharico in ga nariši pod sliko na 
strani 29. 

MAT: Ponovimo znanje števil do 100 

- Poišči na PRILOGI 1 – stotični kvadrat v delovnem zvezku za MATEMATIKO števila, ki so 
med 45 in 67, med 56 in 72, med 15 in 35, med 87 in 95, štej glasno! 

- Štej od števila 45 do 75, štej po 2 naprej, štej po 3 naprej, štej naprej po 5. 
- Štej nazaj od 84 do 63. Gre tudi nazaj po 2? 
- Poišči števila 57, 38, 62, 96, 14, 43, 64, 75, 69, 14, 65, 74 in jim določi predhodnik in 

naslednik, povej, koliko ima posamezno število desetic in koliko enic. 
- Števila 45, 68, 95, 75, 36, 14, 44, 65, 24, 28, 38, 69, 19 napiši na koščke papirja, položi 

na mizo in obrni, da števil ne vidiš. Obračaj po dva in dva in povej, katero število je 
večje in katero manjše. (Primer: Obrneš 15 in 48 in poveš: Število 15 je manjše kot 
število 48. Število 48 je večje kot število 15.) 

SPO: Učni list SPOMLADANSKE CVETICE IN ŽIVALI SPOMLADI. 

Na spletni strani Mladinske knjige (Ucimse.com in ucimte.com) lahko najdete ob sedaj 
brezplačni registraciji povezavo do učbenika in interaktivnih nalog povezane z spoznavanjem 
okolja. Vabljeni na spletne strani.  
https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000148#/naslovnica 
Ali še bolje, vabljeni v naravo! A tokrat družinsko s primerno razdaljo do ostalih. 
 
ŠPO:  Po stanovanju, hiši se sprehodi z metlo. Poglej, če se je v kot skril kak prahec in ga pometi. 
Potem pa uporabi domišljijo in telovadi z metlo. BODI PREVIDEN!  

TJA: Dopis je pripravila ga. Tjaša. 


