
  Pripravili učiteljici S. Š. in Š. L. 

PREDMET: SLJ 

 

Včeraj si pri likovni umetnosti izdelal notranji prostor hiše. Danes pa bo tvoja naloga, da ta 

prostor opišeš. V zvezek za SLJ napiši naslov: OPIS PROSTORA (npr. kuhinja). V oklepaj dodaj 

ime prostora, ki si ga izdelal. Za pomoč sem ti pripravila spodnja vprašanja. Ne odgovarjaj 

nanje, pač pa si z njimi le pomagaj pri pisanju besedila. 

Kje v zgradbi se nahaja ta prostor? 

Za kaj uporabljamo ta prostor? 

Kako velik je? 

Kakšne oblike je? 

Kakšne barve so stene, strop, tla? 

Iz katerega materiala so stene, strop, tla? 

Katero pohištvo oz. oprema je v prostoru? 

Kje v prostoru je postavljeno posamezno pohištvo? 

Kakšne barve in iz katerega materiala je pohištvo? 

Kaj krasi prostor?/Kateri dodatki so v prostoru? 

 

 

PREDMET: SPO 

 

V učbeniku za spoznavanje okolja si ponovno preberi strani 52 in 53. V zvezek za SPO ali na 

list napiši naslov: KAJ VEM O SLOVENIJI? Odgovori na spodnja vprašanja. 

KAJ VEM O SLOVENIJI? 

1. Katero je glavno mesto Slovenije? 

2. Na kateri celini leži Slovenija? 

3. Naštej sosednje države Slovenije. 

4. Kdaj je Slovenija postala samostojna država in kdaj članica Evropske unije? 

5. Koliko prebivalcev ima Slovenija? 

6. Kateri je uradni jezik v Sloveniji? 

7. Katero denarno valuto uporabljamo v Sloveniji? 

 

 

 

PREDMET: MAT 

 

V matematični zvezek preslikaj vzorec in ga nadaljuj. 
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Napiši naslov: Skladni liki – figura  

V zvezek s šablono nariši neko izmišljeno figuro (človek, ladja, hiša ...). Rišeš lahko like različnih 

velikosti in oblik, npr. kvadrat, krog, trikotnik, pravokotnik. Nariši tudi poljuben večkotnik. 

Ko narišeš v zvezek odgovori na vprašanja. 

Kaj si narisal? _____________________________________________________ 

Katere like si uporabil?  _____________________________________________________ 

Koliko trikotnikov/krogov/kvadratov/pravokotnikov ima tvoja figura? 

________________________________________ 

Ali so kateri liki skladni? _____________________________________________________ 

 

Če si odgovoril z »DA«,  z isto barvico pobarvaj skladne like. Like, ki niso skladni pobarvaj z 

različnimi barvicami. 

 

PREDMET: TJA 

 

− Glasno štej do 20.  

− Ponovi števila tako da šteješ do 10, od 10 nazaj, od 10 do 20, od 20 nazaj do 10. 

− Poslušaj in zapoj The big numbers song   

https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y 

− V zvezek s pisanimi črkami prepiši naslednji zapis števil do 20.  

 

11 eleven 16 sixteen 

12 twelve 17 seventeen 

13 thirteen 18 eighteen 

14 fourteen 19 nineteen 

15 fifteen 20 twenty 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y

