
Zdravo! Pozdravljeni še v zadnjem tednu pred prvomajskimi počitnicami! 

Današnje naloge: 

MAT: Seštevanje do 100  

Odprimo delovne zvezke na strani 7. Starši pa naj vam predvajajo oba posnetka, ki sem jim ju 

poslala po elektronski pošti. 

Kaj je pomembno? Seštevati je treba POSTOPOMA. Prištejemo najprej desetico, nato 

povemo vmesni rezultat in nato prištejemo še enice. Da nam je lažje, drugi seštevanec 

razdelimo na dva dela s pomočjo dveh vejic, tako kot kaže primer v delovnem zvezku.  

Starši navajajte otroke, da računajo počasi in postopoma. Ko bodo strategijo računanja 

osvojili in razvili številske predstave, bo šlo hitreje. Uporabljajo naj prste (to so najboljši 

pripomoček), lahko tudi računalo in če s prsti ne gre, naj računajo s stotičnim kvadratom.  

Na stotičnem kvadratu poiščejo dano število (npr. 34) , se pomaknejo za dve vrstici navzdol 

(če prištejejo 21) in glasno govorijo 10, 20. Povedo vmesni rezultat (54) in nato prištejejo še 

enice (v našem primeru se za 1 pomaknejo v desno). Rezultat je 55. Pomembno je, da med 

računanjem glasno govorijo. 

Rešiti je potrebno stran 7 v delovnem zvezku. 

V zvezek za matematiko napišite Vaja in prvi kupček pri 6. nalogi rešite v zvezku na daljši 

način (z vejicami zgoraj, na podoben način kot je prikazana 5. naloga) 

ŠPO: Vaje za obvladovanje žoge 

 

 

 

 

1. Vodi žogo na mestu pred seboj, ob strani; hitro, počasi; z desno in levo roko. 

2. Vodi žogo visoko, v višini pasu, čim niže; prehajaj iz enega načina v drugega. 

3. Vodi žogo stoje, poklekni na eno koleno, na obe koleni, usedi se; med vodenjem žoge 

    poskusi vstati. 

4. Vodi žogo na mestu in hodi okrog nje; poskusi še z drugo roko in zamenjaj smer  

    hoje/teka. 

5. Vodi žogo, ne da bi jo pri tem gledal(a). Poskusi voditi miže. 

6. Vrzi žogo v tla, da bo odskočila čim više. Nato jo ujemi - poskusi jo ujeti čim višje/čim  

    nižje. 

7. Prosto hodi in pri tem vodi žogo. Zakliči: "Menjava!" zamenjaj smer  hoje in roko, s 

katero si vodil žogo. 

8. Vodi žogo na mestu - podajaj si jo iz ene roke v drugo. 

9. V ravni črti v razmaku en meter postavi različne ovire in vodi žogo v slalomu. 



 

SLJ: Prave navade za zdravo življenje, Slikanica (2 uri) 

Oglej si sličice. Povej, katero navado za zdravo življenje si pridobiva otrok in v zvezek za 

pisanje napiši naslov in te povedi.  

Zelo mi je žal, da si ne moremo na daljavo ogledati serij Tomažev svet. Založbi Rokus Klett 

sem predlagala, da bi serije objavili na spletnem izobraževalnem portalu Lilibi, a so mi rekli, 

da zaradi avtorskih pravic zaenkrat tega še ne morejo objaviti. Obljubili so mi, da  bodo 

poskušali pridobiti soglasje. Zaenkrat bomo te naloge preskočili. 

Pri drugi uri slovenščine si izberi eno slikanico iz domače knjižne police in jo preberi svojim 

staršem. Če je pravljica dolga, si lahko s starši, starejšimi brati in sestrami branje izmenjujete. 

Če si prebral že vse knjige, ki jih imaš doma, in seveda zdaj ne moreš v knjižnico, ti 

posredujem e-knjigo na spodnji povezavi. Pravljica ima naslov Medved in klavir in do nje 

prideš, če se pomakneš s koleščkom navzdol. Priložila pa jo bom tudi v PDH-obliki na spletno 

stran šole pod zapisom nalog za ponedeljek. 

 

 

 

https://zalozba-zala.si/brezplacne-eknjige/ 

V torek popoldne ob 16.00 se vidimo na ZOOM-u. Staršem bom pravočasno poslala  

povezavo.  

 

 

https://zalozba-zala.si/brezplacne-eknjige/

