
Pred nami je že torek in zadnji marčevski dan. Jutri je že prvi april. Ne pozabite starše kaj nahecati. To 

storite zjutraj, ko se še ne bodo spomnili, da je prvi april . Zdaj pa šalo na stran in veselo na delo. 

SLJ: Mala in velika pisana črka  (l, L) 

Klikni na spodnjo povezavo in si oglej zapis male in velike črke l, L. Zdaj prehajamo na male pisane 

črke, ki se pišejo čez dve vrstici. 

Z miško se postavi na spodnji naslov. Pritisni tipko CTRL. Jo tišči in hkrati klikni na naslov. Izberi 

»pisane črke«. Klikni na črko l in nato še L in poslušaj učiteljico (ne pozabi vključiti zvok). 

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

Mali pisani l se piše enako kot mali pisani e, samo večji je. Predvsem pazi, da greš naravnost 

navzdol, ko narediš zanko. Ta črta mora biti »ravna kot sveča« (če se spomniš mojih besed 

pri e-ju). 

 

 

 

 

 

 

 

V belem delovnem zvezku naredi vrstico malih pisanih l-jev in na naslednji strani vrstico velikih 

pisanih L-jev. Tudi v zvezku za pisanje naredi vrstico malih in velikih pisanih l-jev. Starši naj ti pravilno 

zapišejo prvo črko, ti pa se res potrudi s pisanjem. Ko bomo spoznali še črke t in k, mi bodo starši 

poslali fotografije o vašem opravljenem delu. 

SLJ, LUM:  Izdelek iz tetrapaka 

Združili bomo kar dva predmeta. Natančno si preberi besedilo na strani 40 v oranžnem DZ. Govori o 

tem, kako lahko iz tetrapaka izdelamo lonček za pisala ali vazo. Zelo na kratko odgovori na vprašanja 

na naslednji strani. Vsak odgovor se začne z veliko začetnico in konča s piko. 

Potem izdelek tudi naredi. Upoštevaj navodila za delo. Na fotografiji vidiš, da je miza zaščitena. Ne 

pozabi tudi na to.  Ko bo izdelek suh, ga še pobarvaj. Če nimaš vodenk ali tempera barvic, uporabi 

flumastre. Starši naj tvoj izdelek fotografirajo in mi pošljejo fotografijo na naslov: 

erika.cugelj@gmail.com. 

MAT: Odštevam do 100 

Naredili boste nalogo na strani 79.  

Otroci delajte čim bolj hitro in samostojno. Pri računanju ne razmišljajte o vseh drugih rečeh. Hitro 

naredite nalogo in potem ste PROSTI. 

Za starše otrok, ki imajo težave s pozornostjo, predlagam: 

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


Pustite, da otrok dela sam, vendar bodite nekje v bližini, da ga nadzorujete, opominjate, če se 

zasanja. Otrok naj si pomaga s pripomočki, če ne gre na pamet. Najboljši so prsti, pa stotični kvadrat, 

pozicijsko računalo... Obljubite jim, da bo pridno delo (brez trme in v hitrem času) nagrajeno. Dobili 

bodo nagradico (štampiljko, nalepko) za ta dan. Če bodo zbrali 5 nalepk/štampiljk, pa jim obljubite 

nekaj, kar jim res veliko pomeni (jim preberite najljubšo pravljico, skupaj specite piškote, predvajate 

risanko po njihovem izboru …).  

To je bil samo moj predlog, ki vam bo morda pomagal, če imate pri šoli na daljavo manjše ali večje 

težave. Upam, da so res manjše in da bodo tudi te izginile. Pa srečno! 

 

 

 


