
Spoznavanje okolja 

                   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. 

 

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…) 

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 posejali pšenico v 3 lončke?  

Prvi lonček smo dali na okensko polico in jo zalivali. Imela je svetlobo in vodo. 

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

svetlobo, ne pa vode. 

Tretji lonček smo dali v omaro in jo zalivali. Imela je vodo, ne pa svetlobe. 

Kaj se je zgodilo? Naj ti malo pomagam:  

ena pšenica ni zrasla,  

ena pšenica je zrasla lepo, zdrava in zelena,  

ena pšenica je bila tanka, rumenkasta in je kmalu propadla. Povej, kateri fižol bi 

zrasel v prvem, kateri v drugem in kateri v tretjem lončku. Razloži, zakaj bi 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 

 

                  

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. 

Zapiši v zvezek za SPO:                       

                                                      Fižol raste 

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

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


Matematika 

Utrjevanje snovi 

V karo zvezek napiši naslov Vaja in današnji datum na zunanji rob. Prepiši 

račune in jih izračunaj. 

 

                 Seštevanje desetic 

 

10+20=____                                                           50+30=_____ 

70+20=____                                                           90+10=_____ 

40+40=____                                                           80+20=_____ 

                     

             Odštevanje desetic 

 

40-20=_____                                                     100-70=____ 

80-30=____                                                          50-50=____ 

90-10=____                                                          20-10=____ 

 

            Prištevanje enic 

 

80+4=____                                                91+7=____ 

67+2=____                                                14+6=____ 

85+1=____                                                22+3=____ 

 

      Odštevanje enic 

 

35-5=____                                                  67-6=____ 

99-4=____                                                  48-0=____ 

59-2=____                                                  77-7=____ 
 

 

*Če želiš, reši tudi to nalogo. 

 

V vrečki je 100 bonbonov. 50 bonbonov je čokoladnih, 30 je žele 

bonbonov. Koliko je v vrečki sadnih bonbonov? 

Račun:______________________________ 

           Odgovor:_________________________________________________ 



Glasbena umetnost 

Posredujem navodilo od prejšnjega tedna. 

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. 

 

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 3-krat 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. 

 

- 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 

Ker je napovedano slabo vreme, boš danes telovadil notri (hodnik, tvoja soba). 

Z vajami boš krepil svoje mišice trupa, nog in rok. 

1. vaja: Hoja po vseh štirih 

Predstavljaj si, da si žival, ki hodi po vseh štirih. Roke in noge položi na tla in se 

gibaj v vse smeri (naprej, nazaj, levo, desno).  

2. vaja: Pajek 

Vajo najdeš na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=FY8oD8gankk&list=PLBrabqxbx3B1auLnOJ

ulTJ9QIt8QilJzn&index=2&t=0s 

Na hodnik si nastavi ovire (stol, kakšno blazino) in se plazi pod/nad njimi tako, 

da hodiš po vseh štirih. Lahko pa se plaziš pod predmeti, ki jih najdeš v 

stanovanju (miza v kuhinji, pisalna miza, stol).  

Nato se ulezi na tla, iztegni noge in roke nad glavo in se kotali.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FY8oD8gankk&list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FY8oD8gankk&list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn&index=2&t=0s


3. vaja:  

Za konec naredi vaji, ki ju prikazujeta sličici. Vsako vajo naredi z levo, nato pa še 

z desno nogo. Ponovi ju osemkrat.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


