
Pred nami so že torkove naloge. Upam, da ste si odpočili, si nabrali novih moči, zdaj pa spet veselo na 

delo. 

 

SLJ: Mala in velika pisana črka  d, D 

 

Odpri beli delovni zvezek za opismenjevanje na strani 108. Poglejmo si najprej zapis male pisane črke 

d.  Ta črka se zapisuje zelo podobno kot mali pisani a, le da tu navpična črta sega čez dva prostora. 

Veliki pisani D pa začnemo pisati zgoraj, spodaj naredimo zanko, se nato dotaknemo spodnje črte in 

črko zaključimo z okraskom zgoraj. Poglejmo si posnetek. 

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

 

 

V delovnem zvezku reši vse vrstice, kjer se nahajajo d-ji. Zatem 

vzemi še zvezek za pisanje. Starši naj ti napišejo črke, besede in 

povedi, ti pa s pisanjem nadaljuj do konca vrstice. 

 

 

 

 

 

SLJ: Pesem Travica (Anica Černejeva) 

Odpri berilo na strani 58. Preberi pesem in ustno odgovori na spodnja vprašanja.  

Prikaži z gibi, kako se travica zjutraj prebuja. 

 

MAT: Seštevam dvomestna števila do 100 

Kdor mi še ni poslal fotografije nalog od petka (predzadnja stran v prejšnjem 

DZ), naj to naredi čim prej. 

Odpri novi modri delovni zvezek (3. del) na strani 5.  

Danes bomo k dvomestnemu številu prištevali desetice (to so okrogla števila 

10, 20, 30 …). V delovnem zvezku si oglej primer z jajci, nato pa še primer z 

zelenimi in vijoličastimi trakovi. Naredi še primera pri prvi nalogi.  

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


Odpri zvezek za matematiko in napiši naslov:  

SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 

Po vzoru druge naloge (tiste z zelenimi in vijoličnimi trakovi) nariši najprej 35 zelenih kvadratkov in 

nato še 20 vijoličnih. Spodaj zapiši račun in ga izračunaj: 

35 + 20 = 55 

Poglej si račun še na stotičnem kvadratku. Najprej poišči število 35 in se pomakni za 20 okenc naprej. 

To narediš zelo hitro tako, da se za dve vrstici pomakneš navzdol. 

Za vajo na stotičnem kvadratu prikaži še spodnje račune in povej seveda rezultate. Pomikaj se 

navzdol za toliko vrstic, kolikor desetic prištevaš.  

- 64 + 30 =                                                           pomakneš še za 3 vrstice navzdol 

- 45 + 40 =                                                           pomakneš se za 4 vrstice navzdol 

- 22 + 10 =                                                           pomakneš se za 1 vrstico navzdol 

 

Če imaš doma računalo s kroglicami, naredi primere še z njegovo pomočjo. Najprej nastavi število 35, 

nato dodaj še dve vrstici po deset. Preštej najprej vse desetice (polne vrstice), nato pa še enice 

(kroglice v nepolni vrsti).  

 

 

 

 

S pomočjo računala reši še primere: 

- 64 + 30 = 

- 45 + 40 = 

- 22 + 10 = 

 

 

In zdaj gremo še na prste. To so pomagala, ki so najboljša, saj jih imamo vedno pri sebi.  

 

35 + 20 =                            

Zgornji račun izračunamo takole: 

Pripravi najprej tri prste (dogovorimo se, da prst predstavlja desetico). Tvoja naloga je, da si moraš 

zapomniti število enic (v našem primeru 5). Nato s štetejem po deset postopoma odpiraš prstke. Ker 

moramo prišteti 20, bomo rekli 10, 20 in postopoma odprli 2 prsta. Prsti nam torej prikazujejo število 

50. Zdaj pa se moramo spomniti še na tistih pet enic (pogled na število 35 na začetku).  V mislih jih 

damo zraven in dobimo število 55. Bo šlo?  

Če s prsti še ne gre, še poskušaj. Lahko pa si pomagaš tudi s stotičnim kvadratom ali pozicijskim 

računalom (po postopku, ki sem ga opisala zgoraj). 



V zvezek s kvadratki prepiši spodnje račune in jih izračunaj na katerikoli 

način.  Starše prosim za fotografijo strani v zvezku za matematiko. 

- 64 + 30= 

- 45 + 40= 

- 22 + 10= 

Najbolj fino je, če znaš s prsti. Če še ne gre, poskusi s pozicijskim računalom 

ali nemim stotičnim kvadratom. Lahko pa si izdelaš tudi trakce (desetice) in kvadratke (enice) in jih 

nastavljaš (glej fotografijo desno). 

Pomagaš si lahko tudi s stotičnim kvadratom s številkami.  

Nato reši še prvi kupček 2. naloge na strani 6. 

LUM: Oblikovanje iz slanega testa (kokoška) 

Še malo v znamenju velike noči … 

Kiparili bomo s slanim testom. 

Potrebuješ: 

- 150 g moke, 

- 150 g soli, 

- 1 dl vode, 

- ½ žlice olja. 

Vse sestavine odmeriš v skledo. Z žlico jih rahlo zmešaš skupaj, nato pomokaš delovno 

površino in zgneteš testo v gladko kepo. Iz tega testa boš naredil vsaj tri kokoške. Poglej 

si spodnji posnetek. Ko boš kokoško dokončno oblikoval, jo položi v pekač na papir za 

peko in daj za 20 minut v ogreto pečico, ki ima 180 stopinj Celzija. Ko boš trdo kokoško 

vzel iz pečice, počakaj, da se ohladi. Nato jo pobarvaj z barvami. Vsaka naj bo drugačna. 

 

Spodaj imaš povezavo. Ko se ti stran odpre, se pomakni s koleščom na miški malo 

navzdol. Videl boš sliko s puščico. Tam se skriva posnetek. Klikni in si oglej demostracijo. 

Oblikoval boš  iz slanega testa in ne iz mase za modeliranje, kot kaže posnetek. 

http://krokotak.com/2020/04/clay-easter-decorations/ 

Starše prosim za fotografijo kokošk. 

 

 

 

 

 

http://krokotak.com/2020/04/clay-easter-decorations/

