
 

 

Spoznavanje okolja 

Tudi danes te čaka uganka, s katero boš ugotovil, o kateri rastlini se bomo 

učili danes. 

 

Uganka: Sestrice rumene v šopku tiščijo, za veselje naše droben glas spustijo.  

  

Preberi besedilo in si oglej sliko. Nauči se, kako se posamezen del rastline 

imenuje. Besede, ki so zate nove, ponovi večkrat, da si jih boš zapomnil. 

Učni list prilepi v zvezek za SPO.  

Če imaš težave s tiskanjem, lahko vse skupaj prerišeš in prepišeš.  

 
 

TROBENTICA 
Raste na travnikih in v svetlih gozdovih. 

Listi  so nagubani in spodaj dlakavi. Rumeni cvetovi rastejo na pecljih, ki 

poganjajo iz korenike. 
 

 

 

 

 



Ustno odgovori na vprašanja:  

Kje raste trobentica?  

Kaj ima v zemlji?  

Kateri deli rastline so nad zemljo?  

Opiši njene liste. 

Kakšne barve je cvet? 

 

 

 

Matematika 

                  

Utrjevanje znanja- prištevanje enic dvomestnemu številu 

 

V delovnem zvezku »Računam z Iksom« na strani 74 reši 1. nalogo. 

 

 

Odštevanje enic dvomestnemu številu 

Naučil se boš izračunati račune, kot je na primer 35 – 4. 

 

Besedilo prepiši in preriši v karo zvezek.  Pri slikah lahko namesto rož, 

polžkov in zvezd rišeš krogce. Navodil, ki so označena krepko ali so 

podčrtana, ne prepisuj. Najprej napiši naslov Odštevanje enic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V neko cvetličarno je dostavni avto zjutraj pripeljal 27 cvetočih 

lončnic. Dopoldan so prodali 5 cvetočih lončnic. Koliko jih še imajo?  

 

 

Zapiši še ustrezen račun. Pomagal si boš z odštevanjem enic – to že dobro 

znaš.  

                         7-5=2 

                       27-5=22 

V cvetličarni imajo še 22 cvetočih lončnic. 

 

Na sliki so narisani »polžki«. 

 

Kateri račun ustreza sliki? Izberi ustrezen račun in ga prepiši. 

5-4=1 

35-4=31 

35+4=39 

 



 

 

Kateri račun ustreza sliki? Izberi ustrezen račun in ga prepiši. 

38-6=32 

48-6=41 

48-6=42 

 

Slovenščina 

Pripravi si delovni zvezek . 

 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »Greva v knjižnico« (stran 66).  

Prejšnjo uro smo spoznali velike pisane črke A, M in N. Oglej si jih in ponovi 

pravilen zapis črk po zraku, dlani, mizi …  

 

Natančno si preberi navodila, ki so zapisana 

pri nalogah. Piši s pisanimi črkami. Pazi na 

velike začetnice in ločila na koncu povedi ter 

natančen in pravilen zapis. Večkrat se 

spomni na pravilno sedenje za mizo in držo 

pisal.  



Vaja branja 

Besedilo pri 1. nalogi 3-krat glasno preberi: 

- Glasno beri tako, da črke povezuješ v zloge in besede. Kaži s prstom pod 

besedo, ki jo bereš.  

- 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. 

- Nato reši 5., 6. in 7. nalogo.  

- Pri 7. nalogi prepiši pravilne povedi iz 6. naloge 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. 

 

Zakaj je Mavrična ribica zapisano z veliko začetnico? 

 

ZAPOMNI SI: Naslovi knjig se pišejo z veliko začetnico. 

 

Glasbena umetnost 

GUM: Starši, ker bo dela malo več, velja navodilo za dve šolski uri (za danes in uro v sredo, 15. 4.) 

Danes si sam izdelaj svoje glasbilo.  

Za ropotuljo potrebuješ plastičen lonček s pokrovom (od kreme, skute…)  Lahko 

pa zlepiš skupaj 2 jogurtova lončka. V posodico nasuj nekaj riža, fižola ali kaj 

podobnega in zapri. 

Poišči dve paličici, s katerima spremljaš petje. Uporabiš lahko tudi dve kuhalnici 

ali pa kitajske palčke za hrano.  

Za boben lahko vzameš kakšen star lonček in kuhalnico. Ali pa z roko udarjaš po 

večjem plastičnem vedru, ki ga obrneš narobe.  



Brenkalo si narediš tako, da preko plastične posodice (za zamrzovanje hrane), 

napneš eno ali več navadnih gumic. Odlično zvenijo, ko brenkaš nanje. 

Znajdi se in si pripravi svoje instrumente. Nato zapoj nekaj pesmi in jih 

spremljaj z instrumenti. Super bo, če povabiš še koga in skupaj pojete in 

igrate na različne inštrumente.  

Starši, ker bo dela malo več, velja navodilo za dve šolski uri (za danes in uro v 

sredo, 15. 4.) 

Če želite, lahko naredite tudi fotografijo instrumentov ali zvočni posnetek in mi 

ga pošljete, da bom še jaz slišala, kako lepo zveni vaš domači orkester. 

 

 

Šport 

Med družabnimi igrami poišči igralno kocko. Meči jo in glede na število pik 

opravi spodnje naloge. 

V igro vključi tudi ostale družinske člane. 

 

 

 

•                     kroži z boki (5x v levo, 5x v desno) 

••                   5 počepov 

•••                10 sonožnih poskokov v levo in v desno 

••••              10 trebušnjakov 
 
•••••           10 poskokov 
 
••••••         kroženje z rokami (5x naprej, 5x nazaj) 


