
Pozdravljeni, danes imam za vas presenečenje. Ne bo vam treba narediti nobene naloge.  

Samo tole boš prerisal v zvezek za spoznavanje okolja. 

 

 

 

 

 

Hahaha! To je seveda prvoaprilska šala! Ajde, gremo delat! 

 

SLJ: mala in velika pisana črka t 

Danes se bomo naučili še  veliko in malo pisano črko t. Poglej si demostracijo na posnetku, ki 

jo najdeš na spodnji povezavi.  

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

Klikni naprej na napis »male pisane črke«.  Nato klikni na malo pisano črko t. Oglej si 

demostracijo pisanja. 

Zatem klikni še na napis »velike pisane črke«, nato klikni še na veliko pisano črko T. Oglej si 

demostracijo pisanja. 

Bo šlo, kajne? Zapiši črke še v belem delovnem zvezku str. 106, 107. Zapiši tudi vse besede, ki 

vsebujejo t (in l, če jih še nisi včeraj). 

V zvezek za pisanje napiši eno vrstico malih in eno vrstico velikih t-jev. Zapisal boš tudi po 

eno vrstico besed, ki sem jih prikazala s fotografijo. Pri izboru pisanja besed moraš 

upoštevati veliko začetnico. 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/april-month-name-vector-7581274&psig=AOvVaw0mZTg4cbIdOqALgWrC8rj1&ust=1585717172251000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj7u4H3w-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

ŠPO: Vaje ob slikah 

Čas je, da razmigaš svoje telo. Naredi vsako vajo vsaj 15-krat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUM : Pihala 

Za začetek zapoj pesmico Pleši, pleši, črni kos. 

Danes  bomo spoznali oz. ponovili pihala. To so tista glasbila, v katera pihamo. Pazi, ne 

smemo jih zamenjati s trobili. V trobila namreč trobimo (trobenta, pozavna, tuba …) 

Odpri interaktivni učbenik za glasbeno umetnost v deželi Lilibi (e-gradivo, roza učbenik za 

glasbeno umetnost). Če ne gre, imaš spodaj list iz učbenika. 

 

 

Poznaš vsa glasbila? Kakšna je razlika med 

kljunasto in prečno flavto? V materialu, 

sestavnih delih in načinu drže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREČNA FLAVTA KLJUNASTA FLAVTA 

Material Je iz kovine. Je iz lesa. 

Sestavni deli Nima kljunčka. Ima kljunček. 

Način drže pri igranju Držimo jo prečno. Držimo jo pred sabo. 
 

To pa je pravljica o nastanku trstenk ali z drugo besedo Panove piščali: 

Pred davnimi časi je živel pastir z imenom Pan. Nekega dne je na obronku gozda zagledal lepo 

vilinsko deklico. Hotel se ji je približati, ona pa je pobegnila iz gozda. Pastir jo je dolgo iskal, vse 

dokler nista pritekla do velike reke. Vilinska deklica je v strahu pred njim prosila valove, naj jo 

začarajo v rastlino. Ob pastirjevem dotiku se je nenadoma spremenila v trstiko. Potem je vanjo 

zapihal veter in trstika je zapela. Pastirja so njeni glasovi tako prevzeli, da je nabral trsje. Povezal 

ga je skupaj in zaigral nanj. Tako je nastala prva piščal, ki ji pravimo kar Panova piščal, in z njo 

glasba. 

 



Si že slišal za fagot?  Na fagot pihamo skozi tanko zavito cevko. Tu sta še saksafon in klarinet. 

Na zvočnih posnetkih poslušaj, kako zvenijo posamezna glasbila (odpri Deželo Lilibi/Šolska 

ulica/Glasbena umetnost/O glasbi/Glasbila). 

Če ne boš našel vseh glasbil, pojdi na youtube. 

V zvezek »bobenček« napiši naslov »Pihala« in poskušaj čim bolj natančno narisati 

posamezna pihala. Spodaj napiši ime glasbila. Nalogo lahko narediš do petka. 

 

SPO: Sadno drevo 

Danes se bomo obravnavali  sadno drevje. Odpri učbenik na strani 59 in preberi vse od 

začetka do konca. Zadnje naloge ni treba narediti. Nato vzemi zvezek za SPO in napiši naslov: 

SADNO DREVO V RAZLIČNIH LETNIH ČASIH 

List boš razdelil na štiri dele in v vsak del narisal sadno drevo v posameznem letnem času 

(prosim za fotografije). 

 

 
 
 
 
 
DREVO SPOMLADI 

 
 
 
 
 
DREVO POLETI 

 
 
 
 
 
DREVO JESENI 

 
 
 
 
 
DREVO POZIMI 

 

Odloči se, katero sadno drevo si boš izbral, in nariši z ustrezno barvo cvetove spomladi in v 

jeseni ustrezne sadeže (jablana namreč cveti belo, marelice rozasto …).  

 

 

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 

Naredi naloge ali za DODATNI ali za DOPOLNILNI POUK. Obojega ne rabiš delati. 

DODATNI: Reši enega kengurujčka. Klikni na spodnjo povezavo in odprle se bodo naloge iz 

preteklih šolskih let. Najprej so naloge za prvi razred. Če se pomakneš s koleščkom na miški 

navzdol, boš odkril še naloge za drugi razred. Naredi vsaj en primer nalog. Če želiš, pa lahko 

tudi več. 



https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821&fbclid=IwAR2kLiKMPr9WSHNosS7Qza0K

gRN1C91eGNh6pET9PRuJpIC0waB8nkBmtHw 

 

DOPOLNILNI: Ponovimo računanje do 20 in števila do 100. Če imaš možnost, lahko naloge 

natisneš, drugače pa zapiši v zvezek s kvadratki samo račun in odgovor. Če ti je lažje, lahko 

besedilne zgodbe tudi narišeš. 

V KOŠARI JE BILO 16 JABOLK. KOLIKO JABOLK SMO POJEDLI, ČE 
JIH JE V KOŠARI LE ŠE 9? 
 

R: _________________________ 

O: ______________________________________________________ 

 
META JE IMELA 14 BONBONOV. 7 BONBONOV JE DALA ŠPELI.  
KOLIKO BONBONOV JI JE OSTALO? 
 
R: _________________________ 

O: ______________________________________________________ 

 
 
 
BINE JE NAŠEL 6 JURČKOV, TINA PA 7.  
KOLIKO JURČKOV STA NABRALA SKUPAJ? 
 
R: _________________________ 

O: ______________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
ŠTEJ PO 2 NAPREJ IN NAZAJ. ZAČNI PRI 65 (83, 23, 55 ). 

 
 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821&fbclid=IwAR2kLiKMPr9WSHNosS7Qza0KgRN1C91eGNh6pET9PRuJpIC0waB8nkBmtHw
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821&fbclid=IwAR2kLiKMPr9WSHNosS7Qza0KgRN1C91eGNh6pET9PRuJpIC0waB8nkBmtHw

