
4. teden: od 14.4.2020 do 17.4.2020 

TOREK: 14.4.2020 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

- Preberejo v DZ , STR.82 
- Rešijo nalogi na str. 83 

SLOVENŠČINA  

- Pisana črka f 
- Poteznost: (zvezek za opismenjevanje 2. Del, str.50,51) 
- V mali črtasti zvezek 4 vrsice malega in 4 vrstice velikega j 
- Zapis besed: flavta, Filip, kultura, slikanica, Franja, fotograf 

 

ŠPORT 

- Ravnotežnostne vaje (hoja po robniku, hoja po deblu, skoki po eni nogi) 
 

MATEMATIKA 

- Zapis v zvezek  ODŠTEVAM  DVOMESTNA ŠTEVILA 

                                                              

 

 

                      43                     -                     20                      = 23 

 

                                 -2                         

74-30 =44 

51-40=11          

- DZ 3, STR 9 



 

SREDA 

SLOVENŠČINA 

Pišejo s pisanimi črkami cele povedi kot odgovor v besedilu 

- Pri zobozdravnici, str. 52,53 

- glasno branje 5 min 

- Zapis s tiskanimi črkami po nareku: Moja mama je zelo pridna. Vsak dan mi pomaga pri domačih 
nalogah, katere nam določi učiteljica. Zato sem ji zelo hvaležen. 

 

ŠPORT 

- Gimnastične vaje: skok čez kolebnico, vaJe z obročem (če ga imajo) 
- Poskoki po eni nogi 

MATEMATIKA 

- DZ str. 10 

ČETRTEK 

SLOVENŠČINA   

 Pišejo s pisanimi črkami cele povedi za odgovor v besedilu 

- Martin je zbolel, dz str. 54,55 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

- Zapis v zvezek   
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                                 -2                       

74-33 =41 

58-46=12   

- DZ 3, STR. 11 
GLASBENA UMETNOST 

- Pesem Igra-DEŽELA LILIBI, ŠOLSKA ULICA1-2, PESMICE 2 
- NOTE ZALEPIJO V GLASBENI ZVEZEK 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

- Napišejo naslov SKRBIM ZA SVOJE ZDRAVJE 
- Narišejo v zvezek, kako skrbijo za svoje zdravje, pomagajo si z DZ STR.84, rešijo naloge na tej 

strani 

 

PETEK 

SLOVENŠČINA 

- Poiščimo vsiljivca( učni list) 

MATEMATIKA 

- Dz, str. 12 



GLASBENA UMETNOST 

- PONOVIJO godala, pihala 

LIKOVNA UMETNOST (2 uri) 

- V računalniškem programu slikar, ki je naložen že na vsakem računalniku, nariše poljubno 
sliko. V spodnji vrstici, kjer je lupa, vpišite slikar in vam najde računalnik 

 

 


