
TOREK, 21. 4. 2020 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

    Površje in vode 

Današnja tema je povezana z našo okolico, s planetom Zemlja in kratko predstavitev si lahko 

ogledate n spodnji povezavi. Sličice se prikažejo postopoma, na vsaki drsnici pa vklopite zvok. 

 

http://ptrubar2.splet.arnes.si/files/2020/03/POVR%C5%A0JE-IN-VODE.pptx  

 

Po končani predstavitvi reši še UL, kjer boš dopolnil/a risbo po navodilih, ki ti jih bo nekdo 

prebral. 

UL ni potrebno natisniti, lahko si sam v BZ narišeš približno takšno risbo, ali pa ti jo narišejo 

starši.  

 

  

http://ptrubar2.splet.arnes.si/files/2020/03/POVR%C5%A0JE-IN-VODE.pptx


DOPOLNI RISBO. 

NA VRH NAJVIŠJE VZPETINE NARIŠI CERKEV.  

NA RAVNINO MED REKO IN ŽELEZNIŠKO PROGO NARIŠI GRAD.   

NA VRHU VZPETINE S SEDMIMI SMREKAMI NARIŠI LESENO HIŠICO.  

ČEZ REKO NARIŠI MOST.  

KJER ŽEL.PROGA PRIDE DO VZPETINE, NARIŠI PREDOR. 

 

 

 

 

  



ŠPORT 

  

Vaje za moč 

Da bomo močni in zdravi, se pripravi za izvajanje spodnjih vaj. 

Potrebuješ udobna oblačila, igralno kocko in primeren prostor.  

Vadba se lahko začne. 

Najprej se ogrej:  

- tek na mestu (1 minuta) 
- poskoki na mestu (20 x) 
- poskoki skupaj narazen z rokami in nogami – kot pajacek(10 x) 

Naj te spomnim, kako smo vaje izvajali v šoli.  

Potrudi se in delaj vaje čim bolj pravilno. 

Pri striženju škarjic bodi pozoren, da so noge iztegnjene in rahlo nad tlemi. 

Pri trebušnjakih naj bo v kolenih pravi kot, roke na ramenih, položene na trebuhu, s 
komolci se dotakneš stegen. 

Pri sklecah bodi pozoren na to, da je telo ravno, da obremenjuješ mišice rok. 

Pri izpadnem koraku kolena ne smejo čez prste na nogi, zgornji del telesa naj bo 
vzravnan, nogo, ki je zadaj, pokrčiš in spuščaš koleno proti tlom. 

Pri počepih bodi pozoren na to, da kolena ne gredo čez prste na nogi. 

 

SPODNJIH NALOG NI POTREBNO NATISNITI, SAMO ZAPIŠITE NALOGO POLEG ŠTEVILA 
PIK. 



 

 

 

 

  



SLOVENŠČINA 

 

Črka P – obravnava 

Obravnava črke P poteka enako kot obravnava vseh ostalih črk. Starši napišite črke, besede 

in poved, otrok naj napiše samostojno naprej. 

Kratek posnetek o zapisu črke P je na povezavi. 

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

 

Zapis v črtni zvezek 

 

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


 

Zapis v brezčrtni zvezek  

 


