
MATEMATIKA 
Ponavljaj in utrjuj poštevanko. (Lahko greš na Mojo matematiko. 
Uporabi uporabniško ime in geslo, ki si ga dobil na začetku 
šolskega leta.) 

 V Zbirki vaj reši do konca str. 48 in 49 
  

SLOVENŠČINA – 2.URI 
Danes je čas za branje. 
V berilu na str. 42 vsaj dvakrat glasno preberi zgodbo z naslovom 
A. 

 Ko bereš črke, jih poskušaj prebrati tako, kot piše v oklepajih. 
 V zvezek prepiši z rdečo naslov zgodbe in z nalivnikom 

avtorja. 
 V celih povedih odgovori na vprašanja. Tudi vprašanja prepiši 

v zvezek. 
1. Kdo nastopa v igri? 
2. O kom nam pripoveduje glas? 
3. Kje živijo dekličine črke? 
4. Za koliko črk je morala poskrbeti? 
5. Katera črka se rada smeji? 
 Še enkrat preberi svoje odgovore in preveri, če si pravilno 

napisal vse velike začetnice, ločila in besede. 
 Zgodbo tudi ilustriraj. 

GLASBENA UMETNOST 
Glasno zapoj pesem Cirkuška predstava in se hkrati gibaj po 
prostoru. Premikaj se po ritmu. 

 V zvezek zapiši izštevanko, ki ti je najbolj všeč in jo velikokrat 
uporabljaš. 

 Poskušaj jo ritmično spremljati s ploskanjem ali tleskanjem. 
ŠPORT 
Pojdi ven na svež zrak. Naredi naslednje vaje: 10 krat skoči 
visoko v zrak, steči 3 krat okoli hiše ( če je varno), dotakni se 
najbližjega drevesa in ga objemi, poišči trobentico in nanjo 
zapiskaj(  lahko jo tudi poješ), naredi 10 počepov, na travi naredi 
kolo in se igraj z žogo. 



Tako, pa si prišel do konca tedna. Upam, da si uspel narediti vse 
naloge in da ti ni bilo pretežko. Upam, da si ne pozabiš vzeti čas 
za malico in odmor med nalogami. 

Zelo bi bila vesela, če bi mi napisal kako ti gre pri reševanju. Ali  
potrebuješ veliko pomoči staršev, je nalog preveč, premalo, kaj 
pogrešaš in kako se počutiš pri učenju na daljavo? 
Lepo te pozdravljam in ostani zdrav! 
 


