
SREDA, 8. 4. 2020 

 

 

DODATNI POUK: 

 

 Vaje za matematični  KENGURU najdete na tem naslovu: 

 
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 

 

 Vaje za matematično tekmovanje LOGIČNA POŠAST najdete na tem naslovu: 

 

  https://sites.google.com/site/logicnaposast/  

 

 

 

SLOVENŠČINA: 

 

 

 

VELIKA TISKANA ČRKA U:  

 

 V DZO-ju na strani 36 si najprej dobro oglej, kako se črka D pravilno napiše.  
 

 lilibi/šolska ulica 1-2/slovenščina/dežela abc/velike tiskane črke 
 

 Najprej vadi zapis mavrične črke D v brezčrtnem zvezku, piši tudi besede, ki se 
začnejo na glas D, nato pa reši naloge v DZO/ 36, 37 in beri besedila. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
https://sites.google.com/site/logicnaposast/
http://podium.gyldendal.no/lilibi/solska-ulica-1-2/slovenscina/dezela-abc/velike-tiskane-crke


MATEMATIKA: 

 

 

TRIKOTNIK 

 

 V svoji sobi  poišči predmete, ki imajo obliko trikotnika. 

 Opiši trikotnik. 

 

 V učbeniku na strani 51 si oglej v drugem okencu TRIKOTNIKE. 

 

 V karirast zvezek napiši naslov TRIKOTNIK in nariši 3 različno velike trikotnike, nato 

najmanjšega obkroži. 

 

 Nato v karirast zvezek nariši ROBOTA, sestavljen naj bo iz različnih likov. 

 

 Reši nalogi v DZ/ 52. 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 

 

 

DELI TELESA 

 

 Poimenuj in pokaži zunanje dele telesa. 

  Poimenuj dele obraza. 

  Primerjaj dele telesa pri sebi in staršu ter išči podobnosti in razlike. 

 Povej in opisuj, kaj že veš o posameznem delu telesa. Povej, kakšno nalogo 

opravljajo posamezni zunanji deli telesa. 

  Povej, kako skrbiš za zunanje dele telesa. 

 

 Ob poljubni glasbi kot robot premikaj tisti del telesa, ki ga izgovori starš (leva noga, 

oči, usta, desna roka, vrat ...). 

 

 Reši naloge v DZ/ 53. 

 

 

 



GLASBENA UMETNOST: 

 

JANEZ BITENC: POTOČEK 

 

  Poslušaj pesmico o potočku na spletnem portalu Lilibi.si in ob posnetku prepevaj:  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1  

 Besedilo pesmi si natisni in prilepi v brezčrtni zvezek. Pod besedilo nariši vsebino 

pesmi. 

 

 

POTOČEK  

(JANEZ BITENC) 

 

POTOČEK POSTOJ IN POGLEJ, 

KJE DOMEK JE TVOJ MI POVEJ. 

MOJ DOMEK JE TAM, POD GORO, 

KJER PTIČKI VESELO POJO. 

 

ZAKAJ PA NEMIRNO HITIŠ, 

OD DOMA IN PTIČKOV BEŽIŠ? 

SAJ VRNEM SE SPET POD GORO, 

KO DEŽEK NAMOČI ZEMLJO. 

 

 Žuborenje potočka lahko pričaraš s preprostim glasbilom, ki mu pravimo ŽUBORIŽ. 

Žuboriž je preprosto pihanje s slamico v vodo v kozarčku.  

 

 Spremljaš lahko posnetek pesmi ali pa zapoješ pesmico in tvoje petje spremljajo starši. 

Posnetek svojega petja mi lahko pošlješ na elektronski naslov.  

 

 

                                                                                                              Tvoja učiteljica Duška 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1

