
  SREDA, 13. 5. 2020 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

1. Poskusi glasno odgovoriti na naslednja vprašanja: 

1. Kaj je denar? 
Primeri: plačilno sredstvo, kovanci, bankovci, hranilna knjižica, kartica … 

 

2. Kakšen denar uporabljamo v Sloveniji? 
Razmisli: V katerih oblikah so evri? (bankovci, kovanci)  

                Ali povsod uporabljajo evre? Kje jih uporabljajo? 

                Kaj pa bankovce in kovance? 

                Poznaš še kako drugo denarno enoto? Kje jo uporabljajo? 

 

3. Za kaj potrebujemo denar? 
Primeri: za hrano, oblačila, za položnice, za čokolado … 

Razmisli: Ali bi v današnjem času lahko preživeli tudi brez denarja? 

                 Kako si zamišljaš, da bi to potekalo? 

 

4. Kje dobimo denar? 
Primeri: v službi, za nagrado (pomoč dedku), za rojstni dan … 

 

5. Kje denar hranimo? 
Primeri: v banki, na hranilni knjižici, na bančni kartici … 

Razmisli: So tudi včasih hranili denar na bankah? 

 

2. V učbeniku na str. 62 in 63 glasno preberi zapis in si oglej fotografije in slike. 

MATEMATIKA 

Še enkrat pozorno poslušaj razlagam o času. 

https://www.youtube.com/watch?v=vyTeyM0clwU 

https://www.youtube.com/watch?v=_SyPvwLHPSs&t=53s 

https://www.youtube.com/watch?v=vyTeyM0clwU
https://www.youtube.com/watch?v=_SyPvwLHPSs&t=53s


1. Poskušaj ugotoviti koliko je ura. V zvezek po vrsti zapiši čas. Glej prvi primer. 

 

  1.       11.20                          2.__________                   3.___________ 

             23.20                            ___________                     ___________ 

 

4.__________                       5.___________                 6. __________ 

  __________                            ___________                    ___________ 

2. Na spodnji povezavi reši kviz za utrjevanje časa. 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x7065jz1pk6s 

 

3.  V DZ reši nalogi 8 in 9 na str. 52. 

 

 Ne pozabi na vsakodnevno utrjevanje poštevanke.  

 

 

 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x7065jz1pk6s


SLOVENŠČINA  

1. Glasno preberi uganke. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Rešitve: miza, smetišnica, balon, letni časi 

2. V DZ na str. 60 rešuj naloge. Pri prvi nalogi moraš risati točno pa navodilu in 

ne kar po svoje. 

Pri 4. nalogi se zelo potrudi pri zapisu v zvezek.  

Napiši Meseci v letu in jih po vrsti napiši. 

Napiši Dnevi v tednu in jih po vrsti napiši. 

Napiši Letni časi in jih po vrsti napiši. 

 

LIKOVNA  UMETNOST 

Plastično oblikovanje iz odpadne embalaže. 

Iz odpadne embalaže, kot so: prazne škatle od mleka, jajc, zdravil, čajev, 

(toaletni) tulci različnih velikosti, zamaški, ščipalke, sladoledne paličice, … lahko 

izdelaš številne zanimive »igračke«. Polepšaš jih tako, da jih oblepiš z barvnimi 

papirji ali polepiš z barvnimi koščki iz reklamnih prospektov. Lahko jih prebarvaš 

s tempera barvami, prepleskaš z belo zidno barvo in ko se posuši, še pobarvaš s 

primernimi barvami …  

Štiri noge ima, a 

hoditi ne more, 

ne zna. 

Kaj je to? 

 

Jo roka drži, 

jo metla žgečka, 

ko vse naloži, 

bolj čista so tla. 

Podoben je žogi, 

a bolj je lahak, 

če spustiš ga iz 

rok, 

ti uide v zrak. 

POZOR, meseci, 

dnevi in letni časi se 

pišejo z MALO 

ZAČETNICO! 



Lahko pa pustiš kar takšne, če te to ne moti. Potrebuješ: zaščito za mizo, škarje, 

lepila (uhu, mekol, lepilni trakovi), koščke barvnega papirja, flomastre… 

 

1. Spodaj imaš navodila za izdelavo formule in metulja iz toaletnega papirja. 

Enega si izberi in izdelaj. Uporabi domišljijo. 

 

 

 

 


