
SREDA, 13. 4. 2020 

 

SLOVENŠČINA 

 

Črka B – obravnava 

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

besede in poved, otrok naj napiše samostojno naprej. 

Kratek posnetek o zapisu črke B 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 

 



GLASBENA UMETNOST 

 

Rac, rac, racman – ritmična spremljava 

Se spomniš, da si si že naredil eno glasbilo, oz. si ga poiskal v okolici? 

Tudi danes uporabi to glasbilo in oblikuj ritmično spremljavo za pesmico o racmanu. 

 

 

 

MATEMATIKA 

Ocena in izmera dolžine/računi 
 

Prejšnjo uro si meril dolžino različnih predmetov. Danes pa se boš preizkusil z oceno 

dolžine. 

Ocena pomeni, da pogledaš predmet in samo s pogledom poskusiš ugotoviti dolžino.  

Potem pa predmet še izmeriš. Pri oceni ni nič narobe, če se števili ne ujemata. 

Tokrat boš meril s svinčnikom in sponkami. 

Reši naloge na str. 45.  

 

V karo zvezek  zapiši račune po nareku in jih izračunaj. 

6 + 3 =    10 - 6 =    8 - 6 =  

                   

2 + 7 =    9 - 7 =    7 - 2 =  

                   

1 + 9 =    7 - 6 =    3 + 4 =  

                   

 

  



ŠPORT 

 

Vaje za moč 

Da si boš zapomnil/a vse vaje, bomo danes ponovili vadbo s prejšnje ure. 

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. 

NALOG NI POTREBNO NATISNITI.        

 


