
 

ČETRTEK, 19. 3. 2020 

Pozdravljen/a. Danes imamo že četrti dan takšno nenavadno šolo, ko ne 

pridete vi v šolo, pač pa šola pride k vam domov. Zanima me, kako vam gre od 

rok reševanje nalog, ki vam jih pošiljam.  

Če ti starši dovolijo, mi lahko napišeš, kaj počneš in kako preživljaš čas, ki je za 

vse nas drugačen, kot smo navajeni. 

Pisemce lahko tudi narekuješ očku ali mamici in mi ga skupaj pošljete po e 

pošti. To bo tudi dobra vaja za učenje branja in pisanja.  

 

MAT: Merimo dolžino (učni list) 

Učni list lahko natisneš, lahko pa rezultate meritev zapišeš kar v karo 

zvezek. V tem primeru napiši naslov Merimo dolžino in datum. 

Vzemi metrski trak (imaš ga v delovnem zvezku za MAT) in 

izmeri, kar naloga zahteva. Meritve zapiši v tabelo. Ne pozabi 

zapisati tudi merske enote (m, dm, cm) 

 

 MERITEV 

 dolžina kuhinjske mize  

 

 širina sobe, v kateri spiš 

 

 

 

višina kuhinjskega pulta 

 

 

dolžina tvojega nalivnega 

peresa 

 

 

širina tvoje peresnice 

 

 



 

SPO: V prihajajočih dneh bomo ponovili pomembnejše dele učne snovi, ki smo 

jo že obravnavali. 

Začeli bomo s temo o skrbi za zdravje, učbenik stran 13.  

- Ponovi, kaj o tem že veš. Pomagaj si z učbenikom in zapisom v zvezku. 

Temu, kar že vemo, pa dodamo še zelo pomemben napotek: 

Ker je čas epidemije (zelo nalezljive bolezni), ostanemo doma in ne 

prihajamo v stik z ljudmi, ki niso del naše družine. 

- Ko boš vse ponovil, reši naloge na učnem listu. Nekdo od odraslih naj 

pregleda tvoje rešitve. 

Najpomembnejše je, da vse, kar veš o ohranjanju zdravja, tudi redno 

upoštevaš. 

Naštej štiri načine ohranjanja zdravja. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

Z zeleno barvico pobarvaj krožce ob fotografijah, na katerih otroci skrbijo za 
svoje zdravje. 

   

 



 __/__ 

 

 

Rešitve: (namenjene staršev za pomoč pri pregledu rešitev) 

Naštej štiri načine ohranjanja zdravja. 
Raznolika hrana, pet obrokov na dan, veliko gibanja na svežem zraku, dovolj počitka, skrb za 
čistočo, v času epidemije izolacija.  

 __/__ 

 

Z zeleno barvico pobarvaj krožce ob fotografijah, na katerih otroci skrbijo za svoje zdravje. 

   

 
 __/__ 

 

SLJ:  UGANKE 

Pripravi si delovni zvezek . 

Na strani 63 reši nalogo 1. Natančno si preberi navodila, ki so zapisana pri 

nalogi. Reši nalogo v delovnem zvezku, nato v pisanko zapiši naslov Vaja in 

današnji datum na zunanji rob. S pisanimi črkami prepiši uganki. Pazi na velike 

začetnice in ločila na koncu povedi ter natančen in pravilen zapis. 

Ravnajte odgovorno in ostanite zdravi.   

Učiteljica Tončka 



 

ŠPORT IN PODALJŠANO BIVANJE, 19. 3. 

Pozdravljen/a! 

Ker so tako lepi sončni dnevi, upam, da se odpraviš kaj v naravo na sprehod in 

hodiš v varni razdalji. Se spomniš, kako smo v jedilnici stali vsak na svojem 

kvadratku? No, ko si v naravi se tudi drži malo stran (v mislih imej 2 kvadratka iz 

jedilnice), da zavaruješ sebe in ostale, ki jih srečaš na sprehodu. Seveda se na 

tej razdalji lahko z njimi tudi kaj pogovarjaš, ljudje bodo veseli.  

Pri pouku športa poskusi iti na sprehod, opazuj naravo, naredi kakšno vajo 

(kroženje z glavo, rokami, boki, 10 počepov, 10 poskokov...). Ne pozabi, vse je 

prav in naredi, kolikor zmoreš. Če ti ne uspe danes na sprehod, pa lahko to 

nalogo opraviš kakšen drug dan, ali pa v okolici hiše.  

Medtem ko boš na sprehodu pa lahko opraviš tudi nalogo za podaljšano 

bivanje.  

Danes boš mali detektiv in boš poiskal nekaj stvari. Stvari lahko 

nabereš, jih odneseš domov in narediš razstavo.  

Poišči in si zapiši (lahko si pomagaš s spodnjo tabelo, ki jo lahko tudi sam 

narišeš), kaj si našel. Se že veselim tvojega poročanja.  
 

POIŠČI NEKAJ 
RDEČEGA 
 
 
 

NEKAJ TRDEGA NEKAJ SVETLEČEGA NEKAJ ZDRAVILNEGA 
 
 
 
 

NEKAJ ZA POJEST NEKAJ HRAPAVEGA NEKAJ RJAVEGA NEKAJ NEŽIVEGA 
 
 
 
 

NEKAJ BODEČEGA NEKAJ MEHKEGA NEKAJ (DOPIŠI SAM)  
 
_________________ 
 

NEKAJ (DOPIŠI SAM)  
 
_________________ 
 
 
 
 

 

Tvoja učiteljica Lidija 


