
Pred nami je še zadnji dan v tem tednu in začnejo se velikonočni prazniki. Ob tej priložnosti 

vam želim vse lepo! 

GUM: Pesem ima ritem 

Se spomnite pesmice Rac rac racman. Pesmico pojemo različno hitro. Tam, kjer so bile račke 
in žabice večje, so bili toni daljši, kjer so bile sličice manjše, smo peli krajše tone. Danes se 
bomo bolj natančno pogovarjali o trajanju tonov oz. ritmu pesmi. Ritem je zaporedje različno 
dolgih tonov. To pomeni, da so nekateri toni daljši, nekateri pa krajši. S tem pesem naredimo 
bolj zanimivo. 

 Izštevanka An ban, pet podgan 

Za začetek glasno ponovi izštevanko An ban pet podgan. Poznaš še katero izštevanko? 
Izštevanke navadno izgovarjamo po nekem ritmu. Poskusi ob izštevanki še ploskati. Modri 
krogci pomenijo, da dlje držimo glas, rumeni krogci pa, da manj časa držimo glas. 

Ritem se je spreminjal. Enkrat si moral ploskati počasneje, ker so bili toni daljši, drugič 
hitreje, ker so bili rumeni toni krajši. 

 

Ritmični zapisi 

Spodaj imaš nekaj ritmičnih zapisov. Vsak krogec je en plosk. Pri manjših, rumenih krogih, 
boš moral ploskati hitreje. Pri večjih, modrih krogih pa boš ploskal bolj počasi. Ti bo uspelo? 

 

  

Ker je ritem ena sama zabava, hitro klikni na spodnjo povezavo: 

https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk 

Ko se nota na posnetku obarva rdeče, ploskni. Ugotovil boš, da boš včasih ploskal hitreje, 
včasih počasneje. Posnetek lahko poslušaš večkrat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk


SLJ: Besede s širšim pomenom 

Preberi si besedilo v oranžnem delovnem zvezku na strani 46. Na tržnici imamo tri stojnice: 

SADNJE, ZELENJAVA, MLEČNI IZDELKI. To so besede s širšim pomenom (nadpomenke). K 

vsaki tej besedi pa lahko poiščemo veliko besed z ožjim pomenom (podpomenk), ki sodijo v 

to skupino. Kaj vse prodajajo branjevci na stojnici s sadjem, zelenjavo in mlečnimi izdelki? 

Naštej posamezne predmete. Reši 1. nalogo. Iz besedila moraš izpisati besede v ustrezen 

stolpec. 

Mislim, da ne boš imel težav rešiti še naloge na strani 47. 

Lahko rešuješ še naloge na www.lilibi.si. Klikneš na e-gradivo/samostojni delovni zvezek za 

slovenščino 2. del/poiščeš stran 47 in zgoraj klikneš na čebelico. 

 

SPO: Živim zdravo in Velika noč 

Odpri zeleni učbenik na strani 63. Dobro si oglej ilustracijo in natančno preberi besedilo 

spodaj. 

ZDRAVJE JE RES NAJPOMEMBNEJŠE. K temu pripomore tudi veliko gibanja. Pojdi ven na 

sonce in se gibaj. Za začetek teci vsaj tri kroge okrog hiše ali bloka. 

 

Ker je pred nami velikonočni vikend, si oglej posnetek, ki ti bo 

povedal morda kaj novega o teh praznikih. 

https://www.youtube.com/watch?v=sSPLxF7bc2o 

 

 

 

MAT: Preverim svoje znanje 

Učenci, danes zaključujemo modre delovne zvezke 2. del. Čaka vas preverjanje znanja. Čim 

bolj samostojno rešujte naloge. Pomagajte si s prstki, s pozicijskim računalom, nemim 

stotičnim kvadratom in če res ne gre drugače, tudi s stotičnim kvadratom s številkami. Če 

imaš še težave, moraš še vaditi. 

Komur gre dobro, naj reši še naslednjo stran (ni treba danes, lahko tudi kdaj drugič). Tisti pa, 

ki imate še težave, se ne obremenjujte z nalogami na strani 90. Ko bo volja in energija, rajši 

rešujte račune seštevanja in odštevanja do 100, ki ti jih napišejo starši. 

Starše prosim za fotografije opravljenih nalog pri matematiki in za kratek komentar o 

samostojnosti in pravilnosti vašega reševanja. 

                                                                                                                       Pa lepe praznike! 

http://www.lilibi.si/
https://www.youtube.com/watch?v=sSPLxF7bc2o

