
Navodila za četrtek, 26.3.2020: 
 
SLJ:  PRIMERJAMO LASTNOSTI 

1. Pripravi si: 
- tri različno dolge barvice, 
- tri različno debele knjige, 
- tri različno visoke kozarce. 

Najprej zloži barvice po dolžini, od najkrajše proti najdaljši. Potem zloži knjige po debelosti,  od 
najtanjše do najdebelejše. Nazadnje postavi še kozarce po velikosti, od najmanjšega proti 
največjemu.  
 
2. Predmete poimenuj:  
- katera barvica je: KRATKA, KRAJŠA, NAJKRAJŠA. 
- katera knjiga je: TANKA, TANJŠA, NAJTANJŠA. 
- kateri kozarec je: VISOK, VIŠJI, NAJVIŠJI. 
 
3. Sledi reševanje nalog v delovnem zvezku za SLOVENŠČINO, na strani 32. 
Poglej in preberi besedila pod sličicami. Nato ustno odgovori na vprašanja pod sličicami.  
 
4. Nadaljuj z reševanjem nalog na strani 33. Oglej si slike. Preberi povedi in jih ustrezno dopolni 
tako, da predmete/bitja opišeš, kakšna so. 
 

 

 
 
Rešitve: višja, najvišja; barvica je dolga, barvica je najdaljša; Oranžen šal je širši. Rdeč šal je 
najširši. 
 
 



SPO:  ŽIVALI NA VRTU IN POLJU (zapiši naslov v zvezek) 
 

Če imaš doma učbenik SPO, preberi in si oglej strani 72 zgoraj in 73 zgoraj. Če ga pa nimaš, pa 

klikni na povezavo: https://www.ucimte.com/ 72 

Delo z učbenikom (U/72) 
- Natančno si oglej fotografije in preberi besedilo. 
- Ustno odgovori: Opiši, kako deževnik rahlja zemljo. S čim se hrani pikapolonica? S čim se 

hrani koloradski hrošč? ... 
- V zvezek ali na list nariši ali napiši miselni vzorec koristnih in škodljivih živali v vrtu in na 

polju. 
 

 

 

 

 

Če bo danes pri IZOdromu tako kot so napovedali, naj bi govorili o temi z naslovom: Sprehod v 

naravi in poznavanje rastlin v gozdu. Torej priložnost, da na zanimiv način ponovite, kaj smo se 

mi učili o spomladanskih cvetlicah. 

 
MAT: SEŠTEVAM DO 100  (DE+E=D) 
 

 Najprej boš ponovil-a dopolnjevanje do 10. 
 

o Delo v paru: 
K računanju povabi svojega domačega. Najprej pokaži nekaj prstov na roki, drugi jih mora 
pokazati toliko, da je vsota 10. Vlogi nato menjata. Igro večkrat ponovita. 
 

 Seštevanje DE+E=D 
Dvomestnemu številu boš prišteval-a enice, da bodo dopolnile desetico.  
 

Pa začnimo :    46+4= 
 
Nastavi 4 kupčke ali 4 stolpce in 6 posameznih kock, zrn…, nato dodaj še 4 posamezne kocke, 
zrna… 

                       ●●●●●●    ●●●●  
Dobro poglej in razmisli, koliko D (desetic) imaš  (4)  in koliko E (10).  Hitro se spomni, da je  
10E=1D  in tako si dobil-a še eno D in jih imaš 5D oz. število 50. 

 

                                    46+4=50 
 

Izračunaš lahko tudi s pomočjo stotičnega kvadrata, postaviš se na polje 46, nato narediš 4 
korake desno, kam prideš? (na 50) 

 

S pomočjo obeh načinov še izračunaj, račune lahko zapišeš v zvezek: 
 
35+5=       77+3=       66+4=       92+8= 

 
 

ŽIVALI NA VRTU 
 IN POLJU 

 

KORISTNE ŠKODLJIVE 



 Zdaj pa gremo v delovni zvezek. 
 
DZ  str.67 
Najprej preberi besedilno nalogo, nato si oglej slikovno ponazoritev in razmisli, kaj predstavlja. 
Preberi račun in odgovor. 
Poglej še naslednjo sliko, razmisli o njej, kaj predstavlja, nato preberi račun. 
 
DZ str.67, nal. 15 
Oglej si slikovni prikaz. Zapiši ustrezen račun in ga izračunaj. 
 
DZ str. 68, 16. do 18. naloga 
Čim bolj samostojno računaj, če potrebuješ, si pomagaj z risanjem palčk za desetice in pik za 
enice, s konkretnim materialom ali s stotičnim kvadratom. 
 
DZ str. 68, nal. 19 
Dano število dopolni do desetice, lahko uporabiš tudi prstke. 
 
Upam, da si uspel-a, zdaj ti pa naj še nekdo pregleda pravilnost rešitev! 

 
 
ŠPO:  RAVNOTEŽNOSTNI IZZIVI  
Vaje za ravnotežje na mestu 
     Vsako vajo ponovi trikrat, v položaju zdrži vsaj 5 sekund. Vaje izvajaj na levi in desni nogi. 

 Štorklja: stoj na eni nogi, stopalo druge noge položi ob koleno stojne noge. Roke odroči. 

 Štorklja2: roki prekrižaj na prsih; položi jih na glavo; daj jih v bok; miže stoj na eni nogi. 

 Letalo/lastovka: stoj na eni nogi, nagni se naprej, drugo nogo stegnjeno potisni nazaj, roke 

odroči. 

 Stoj na eni nogi, drugo nogo pokrči in jo nato pred seboj iztegni. 

 Stoj na eni nogi, drugo nogo iztegni pred seboj; poskusi se z nasprotno roko prijeti za prste 

iztegnjene noge. 

Vaje za ravnotežje v hoji 

 Vrvohodec: hodi po črti naprej, nazaj, v stran, po prstih, v stran s križanjem nog … Roki imej 
odročeni. 

Izzivi: 
 Iz stoje preidi v sedeč položaj in nazaj; pri tem si ne smeš pomagati z rokami, prekrižati nogi ali 

poklekniti na kolena. 

 Poklekni na tla, iztegni desno nogo nazaj in levo roko naprej; zadrži ta položaj; nato iztegni levo 

nogo in desno roko; poskusi iztegniti eno nogo in obe roki. 

 Stoj, roko daj za hrbet, z drugo roko se primi za zapestje; počasi počepni, z iztegnjeno roko se 

poskusi dotakniti tal za sabo. 

 Stoj na eni nogi, z rokami objemi koleno druge noge in skušaj poljubiti koleno. 

 Stoj, dvigni nogo, z nožnim palcem se poskusi dotakniti čela; poskusi še z drugo nogo. 

 

 
 
 


