
Pred nami so že četrtkove naloge. Se kar pozna, da je bil v ponedeljek praznik in da je zato 

teden malo krajši. Za vas imam eno dobro novico. Jutri bomo imeli naravoslovni dan na 

daljavo z naslovom Sadim in sejem.  Mislim, da vam bo všeč. 

Danes pa … 

 

SLJ: Ponovimo pisane črke 

Spoznali smo že veliko pisanih črk. Čakajo nas samo še štiri. Danes bomo pisali tiste pisane 

črke, ki jih že poznamo. Dokončati bo treba strani 108 in 109 v belem delovnem zvezku. V 

zvezek za pisanje boste napisali naslov VAJA in s pisanimi črkami prepisali besede na strani 

108 in povedi na strani 109. 

Ni preveč, kajne? Če želiš, se lahko še sam spomniš kakšno besedo ali poved, ki je tvorjena iz 

pisanih črk, ki smo jih že spoznali. Zapiši jih.  Zelo bom vesela. Starše pa prosim za fotografijo. 

 

MAT: Seštevam dvomestna števila do 100 (računi in besedilne naloge) 

Nadaljujemo z nalogami, ki smo jih začeli reševati v torek. Odpri modri DZ, str. 6 in dokončaj 

vse naloge. V drugem kupčku lahko seštevanca zamenjaš (saj veš, da je to pri seštevanju 

dovoljeno) in lažje ti bo šlo. Pri matematiki je iznajdljivost zelo pomembna. 

Nato reši še besedilne naloge. Dobro razmisli, kaj si prebral. Bodi pozoren na besede odrasli, 

otroci in ljudje. 

V modrem DZ je torej stran 6 obvezna. Če želiš, pa lahko rešiš še spodnje naloge. Če imaš 

možnost, jih natisni ali pa napiši v zvezek le ustrezne račune in natančne odgovore oz. 

rešitve. 

DODATNA NALOGA 
 
 
1.  Babica mi je dala dva bankovca. Skupaj sem dobila 30 EVROV. Katera  
    bankovca mi je podarila? Zapiši na črto. 
 
    _________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Žiga je prihranil 80 EVROV. Kupil si bo igračo, ki stane 20 EVROV. Koliko  
      EVROV mu bo ostalo? Zapiši račun in odgovor. 

 

 
_________________________________________________________________ 
     
 



 
 
 
4. Jani je imel v hranilniku 46 EUR denarja. Za rojstni dan je dobil še 50 EUR.  

Koliko denarja ima Jani sedaj? 

R: _________________________________________________________________ 

O: _________________________________________________________________ 
 
 
5. Ustrezno nadaljuj zaporedje. 

65, 64, 63 ,___,___,___,___. 

41, 44, 47 ,___,___,___,___. 

 
 
ŠPO: Gibalne naloge, ples Čokolada 
 
Naredi naslednje gibalne naloge, da okrepiš svoje mišice. Naloge so podobne kot včeraj.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=o8uTdn_zkok 

 

Nato ponovi ples Čokolada. 

https://www.google.com/search?q=ples+%C4%8Dokolada&oq=ples+%C4%8Dokolada&aqs=

chrome..69i57j0.6043j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

SPO: Onesnaževanje 

Odpri zeleni učbenik  na strani 65 in si oglej slike. Natančno preberi besedilo, ki govori o 

onesnaževanju. Je videti kar grozno, kajne? 

V zvezek za spoznavanje okolja napiši naslov: KAKO SKRBIM ZA OKOLJE? 

Spodaj napiši z malimi tiskanimi črkami: 

Zbiram star papir. 

Kadar lahko, varčujem z vodo in električno energijo. 

Sejem in sadim nove rastline. 

Kompostiram.  

Ločujem odpadke. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o8uTdn_zkok
https://www.google.com/search?q=ples+%C4%8Dokolada&oq=ples+%C4%8Dokolada&aqs=chrome..69i57j0.6043j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ples+%C4%8Dokolada&oq=ples+%C4%8Dokolada&aqs=chrome..69i57j0.6043j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

