
SREDA, 13. 5. 2020 

Današnji dan bo namenjen utrjevanju in ponavljanju snovi, ki jo že znaš. Z 
vajami utrjuješ svoje znanje. Z utrjevanjem se učiš. Učiš se zato, da nekaj znaš 

😊. Preprosto, a ne? Kar loti se nalog. Čaka te tudi nekaj zabave 😉.  

SLOVENŠČINA   
  

1. Pred seboj imaš zanimivi sliki. Oglej si vsako sliko in pri vsaki sliki na glas povej 10 povedi. 

Pri tem upoštevaj naslednje: 

 Povedi se morajo nanašati na sliko. 

 Osebam, živalim daš lahko imena. 

 Nikoli ne opisujemo takole:  Na sliki vidim…. ali pa Vidim…. 

 Povedi naj bodo smiselne. 

 Iz povedi lahko sestaviš zgodbico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pripravi si zvezek za slovenščino in napiši naslov OPIS SLIKE ter današnji datum. 

3. Izberi si ENO od zgornjih dveh slik. Če imaš možnost, jo natisni, izreži in prilepi pod naslov v zvezek. Če 

printerja nimaš, boš sliko opazoval/a na monitorju. 

4. V zvezek napiši vsaj 10 povedi o sliki, ki si jo izbral. Dovolim ti, da je povedi več, kot 10 😉. Upoštevaj 

zgornja navodila. Ne pozabi, da moraš vedno upoštevati veliko začetnico, ločila in obliko zapisa.  

5. Na koncu še enkrat preglej zapis in popravi napake. 

GLASBENA UMETNOST 
 

1. Za začetek ponovi izštevanko En kovač konja kuje. 
2. Se spomniš pesmice Moj očka ima konjička dva?  

Tudi danes jo boš prepeval/a. Zavrti si posnetek in zraven poj. Ponovi še tri pesmice, ki so ti najbolj všeč. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=l7lpdhYTXlA  

En kovač konja kuje 
kol'ko žebljev potrebuje  
en, dva, tri, pa povej število ti. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7lpdhYTXlA


MATEMATIKA 
 

1. Za začetek boš ponovil nekaj matematičnih pojmov, da ti bo lažje, ko boš reševal/a naloge.  
                                        
 
SEŠTEVANJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Pripravi Računanje je igra. Rešuj naloge na naslednjih straneh: 24, 26, 31 in 32. Naloge so namenjene 

utrjevanju. Če imaš kakšno nalogo že rešeno, nič hudega. 

3. Če želiš svoje znanje poštevanke še bolj utrditi, se preizkusi na Moji matematiki ali na Lefu. Prilagam obe 

strani. https://moja-matematika.si/           http://sl.lefo.net/   (klik Učno polje, klik v 1.tabeli Množenje in deljenje). 

ŠPORT   
 

 Kako so ti šli športni izzivi, ki sem jih pripravila  v ponedeljek? 

 Tudi danes se pred začetkom dobro ogrej z gimnastičnimi vajami od glave do pet. 
 

Pripravila sem ti nekaj vaj. 
 

1. VAJA – VAJE ZA RAVNOTEŽJE  
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=e2WjgZQkkUoZS8ZHDHiHClyv 
 

2. VAJA – ZADEVANJE TARČE    
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=g1PdRFXkMqbTKIDXFmIBwK1a  
 

3. VAJA – PLES  
https://www.youtube.com/watch?v=zZ6BajCsFfA  ali https://www.youtube.com/watch?v=FXI8aGhNTaA 

 
 

Ne pozabi na angleščino. 

SEŠTEVANJE 

5     +     3    =    8           VSOTA 

SEŠTEJEM, DODAM, PRIŠTEJEM, 
POVEČAM, … 

 

ODŠTEVANJE 

8    -     3    =    5            RAZLIKA 

ODŠTEJEM, VZAMEM, ODVZAMEM, 

ZMANJŠAM,… 

                          

MNOŽENJE 

3   ·     5    =    15          ZMNOŽEK 

MNOŽIM, POMNOŽIM,…. 

 

DELJENJE 

15    :     3   =    5           KOLIČNIK 

DELIM, RAZDELIM,…. 

 

Bodi veliko 

zunaj in se 

gibaj. 
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