
2. a 16. 4. 2020 

Dobro jutro. Začenja se nov delovni dan v naši šoli na daljavo. Danes te pri 

matematiki čaka preverjanje znanja. To pomeni, da bom preverila, koliko že 

poznaš števila do 100. List za preverjanje natisni ali pa naloge prepiši v 

zvezek.  

STARŠI: Prosim vas, da zagotovite otroku pogoje, da bo naloge lahko rešil v 

miru in povsem samostojno. Reševanje nalog (brez prepisovanja nalog v 

zvezek) ne sme trajati dlje kot 45 minut. TOKRAT VAS PROSIM, DA VSI 

NALOGE SLIKATE IN MI JIH POŠLJETE NA MOJ E NASLOV. HVALA. 

MATEMATIKA 

V karo zvezek napiši naslov PREVERJANJE, Števila do 100 in današnji datum na 

zunanji rob, nato prepiši naloge in jih reši. Učni list lahko tudi natisneš in ga 

rešiš. 

 

Določi predhodnik in naslednik danega števila.  

                                          -1                                    +1 

 

                                                         

    
PREDHODNIK 

    
     ŠTEVILO 

  
NASLEDNIK 

           42  

           87  

           60  

                    34   

           99          
           21  

                    56  
 

Številom določi število stotic, desetic in enic. 

34=____D____E                 45=_____D____E                100=____S______D_____E 

89=____D____E                  7=_____D_____E                           61=_____D_____E 

 



Primerjaj števila po velikosti. Vstavi ustrezen znak >, < ali =. 

40____4                      67_____39                         80______81 

68____54                    99____99                            100____72 

 

Nadaljuj zaporedja števil. 

11, 12, __, __, __, __ 

30, 40, __, __, __, __ 

56, 58,__, __, __, __ 

65, 70,__, __, __, __ 

       

 Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim. 

98,  4,  43,  10,  100,  7,  89, 63 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

1.ura Učna tema Fižol raste, učbenik strani 62, 63 

S ponavljanjem znanja se bomo pripravljali na preverjanje in ocenjevanje 

znanja, zato bo ob obravnavi novih snovi del časa namenjen tudi ponavljanju. 

STARŠI: Ponavljanje lahko umestite tudi v kateri drugi dan tega tedna, kakor 

vam je lažje. 

 

1. Ponavljanje  

Ob slikah ponovi, kar veš o letnih časih. 

Ko opisuješ posamezni letni čas, odgovori na nekatera od teh vprašanj: 

Kakšne so temperature? (Na primer pozimi je mrzlo, poleti vroče, spomladi in 

jeseni so dnevi lahko topli, jutra in večeri hladni…) 

Kakšna oblačila uporabljaš? Zakaj ne uporabljaš vse leto enakih oblačil? 



Primerjaj dolžino dneva in noči v posameznih letnih časih. 

Katere padavine so značilne za zimo? Kaj pa za pomlad?  

Kaj se dogaja v naravi, na primer z drevesi, rastlinami, kaj delajo živali? 

 Kaj lahko delaš ti? S katerimi športi se lahko ukvarjaš pozimi? (sankanje, 

smučanje, drsanje) Kaj pa poleti? (Plavanje. …) 

Kaj delajo kmetje spomladi, kaj pa jeseni?  

V kateri letni čas sodi mesec december? Kaj pa april, julij, oktober? 

Določi letni čas: 

Zelo mrzlo je, na drevju je ivje, poti so poledenele. 

Ob potoku nabiram zvončke. Na travniku je vse polno trobentic. 

V gozdu nabiram kostanj. Lastovke se selijo na jug. 

Imam počitnice. Kopam se v reki Kolpi.  

Očka je prelopatal vrt, Jure je z mamico posejal solato in korenček. 

Listje rumeni in odpada. 

Popoldne sem se sankal in z bratcem naredil iglu. 

Drevesa brstijo, cvetijo in zelenijo. 

 

 



 

 

 

 

 

 



2. NOVA UČNA SNOV 

1. del učne snovi Fižol raste, učbenik strani 62, 63  

Kaj potrebujejo rastline za rast 

Se spomniš, da smo lansko leto v šoli posadili fižol v 3 lončke?  

Prvi lonček smo dali na okensko polico in ga zalivali. Imel je svetlobo in vodo. 

Drugi lonček je bil tudi na okenski polici, vendar ga nismo nič zalivali. Imel je 

svetlobo, ne pa vode. 

Tretji lonček smo dali v omaro in ga zalivali. Imel je vodo, ne pa svetlobe. 

Kaj se je zgodilo? Naj ti malo pomagam:  

en fižol ni zrasel,  

en fižol je zrasel lep, zdrav in zelen,  

en fižol je bil tanek, rumenkast in je kmalu propadel.  

Povej, kateri fižol je rasel v prvem, kateri v drugem in kateri v tretjem lončku. 

Razloži, zakaj je bilo tako.  

Če si že malo pozabil, kaj se je zgodilo, lahko narediš poskus doma. 

Lahko pa si ogledaš tale posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=zbGoSusY_kc 

V pomoč so ti lahko tudi spodnje slike. 

                  

ima svetlobo in vodo                               ima vodo, brez svetlobe          ima svetlobo, ne pa vode 

Vzemi učbenik in ga odpri na strani 62. Naslov nove snovi je Fižol raste. 

Preberi vprašanja pri nalogi 1, razmisli in ustno odgovori. 

Zapis v zvezke SPO:  

Fižol raste 

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


Rastline potrebujejo za rast prostor, vodo, svetlobo, toploto in zrak. 

 

SLOVENŠČINA: 

Pripravi si delovni zvezek . V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov 

»Dan za pospravljanje« (stran 69, 71).  

 

Prejšnjo uro smo spoznali velike pisane črke U, V, Z in Ž. Oglej si jih in ponovi 

pravilen zapis črk po zraku, dlani, mizi …  

Besedilo pri 1. nalogi še 2-krat preberi: 

- Glasno beri čim bolj tekoče. 
- Ustavi se, kjer so ločila:  

.        Kadar je pika, greš z glasom navzdol in malo počakaš. 

 ,  ? Kadar je vejica ali vprašaj, greš z glasom navzgor in malo počakaš. 

!       Kadar je klicaj, pa kar malo zakličeš in počakaš.  

Po večkratnem branju boš gotovo bral/a vezano, tekoče, nekateri morda celo 

izrazno – to pomeni, da upoštevaš tudi ločila pri branju. 

- Reši še 5. nalogo na strani 71. Odgovore na vprašanja zapiši v pisanko. 
Ne pozabi napisati naslov VAJA in današnji datum na zunanji rob. Seveda 
pazi, da boš pri velikih začetnicah uporabil/a velike pisane črke, ki smo se 
jih učili. 

 

ŠPORT 

Skok v daljino z mesta, 16. 4.   

Dober dan. 

Danes boš utrjeval skok v daljino z mesta, saj bomo to kmalu preverjali. Ne 

skrbi, to vsebino smo vadili že v šoli, zato ne bi smel imeti prevelikih težav.  



Pomembno je, da imaš na začetku obe stopali na tleh v širini svojih ramen in da 

skočiš sonožno (z obema nogama hkrati). Ne pozabi pospraviti pripomočkov za 

seboj in si umiti rok.  

Lep dan ti želim.        Učiteljica 

Lidija      

Ogrevanje:  

- krožiš z glavo v obe smeri, 

- iztegneš roke in s konicami prstov rišeš majhne krogce (krepilna vaja za roke), 

- tečeš na mestu in pri tem šteješ do 30, 

- narediš 10 poskokov čim višje v zrak, 

- se uležeš na trebuh in izmenično dvigneš levo roko in desno nogo (8x), 

- streseš roke in noge.  

 

1. vaja: 

Na hodnik položi na tla barvice/flomastre, karkoli imaš pri roki. Razporedi jih, 

kot kaže spodnja slika.  

Nato jih preskakuj: 

 sonožno (kot zajček)naprej in nazaj, 

 skači najprej po levi nogi naprej in nazaj,  

 nato skači po desni nogi. 

 

 

 
2. vaja 

Iz daljše vrvice/palice naredi začetno črto, ki predstavlja start. Skakal boš v 

daljino z mesta. Skok ponovi 3x. Skačeš sonožno (kot zajček). Tam kjer skočiš, 

lahko na tla položiš kak papirček, da boš vedel, do kje si približno skočil. Svoj 

skok lahko tudi izmeriš.  

 

 SMER SKAKANJA 
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