
Matematika 

V delovnem zvezku Računam z Iksom 2 na strani 76 reši 2. nalogo in 

pri 3. nalogi prvo tabelo.  

 

Spoznavanje okolja 

KAMEN, PAPIR, ŠKARJE (učbenik 52, 53, 54, 55) 

Danes bomo spoznali, da različne materiale obdelujemo na različne načine. 

Pri tem uporabimo različno orodje.  

1. Ponovimo snov prejšnje ure: Katere materiale poznaš? Kaj veš o njih? Za 

kaj jih uporabljamo? Kakšne lastnosti imajo? (je ta material trd/mehek, 

lomljiv/nelomljiv, prepusten za vodo/nepropusten, 

prozoren/neprozoren, je odporen na vročino ali se na vročini topi, ali 

gori/ne gori). 

 

2. Nova snov- obdelava materialov in uporaba različnih orodij 

Pogovor in praktično delo: 

Otrok naj najprej poskuša odgovoriti na vprašanja o obdelavi papirja, saj ta 

material pozna zelo dobro. Zastavite mu vprašanja: 

Kaj lahko storiš s papirjem? Kako ga lahko preoblikuješ? (zmečkam ga, 

prepognem, pretrgam, razrežem, preluknjam). Vse to naj tudi naredi. Katero 

orodje si potreboval za to? (roko, škarje, oster predmet za preluknjanje) 

 

Ali bi lahko storil enako s steklom? Pokažemo mu steklen predmet, na primer 

kozarec. Na kakšen način bi lahko spremenil obliko stekla? (Otrok bi ga lahko 

razbil. Tega naj seveda ne naredi. Steklo lahko tudi režemo s posebnim rezilom. 

Tako steklarji odrežejo na primer steklo za okno.)  

Kako bi preoblikoval les? Les lahko režemo, žagamo, tanjše veje odlomimo, 

upognemo. Lahko vanj zabijemo žebelj, ga zlepimo… Katero orodje bi 

potreboval za te dejavnosti? (nož, žaga, škarje za veje, kladivo za zabijanje…) 

Kako bi spremenil obliko kovinskega predmeta, na primer žeblja? (s kladivom 

ga lahko ukriviš). 



 

3. Praktično delo (to nalogo izvedi v torek, ko bo na urniku likovna 

umetnost) 

V učbeniku na straneh 52 in 53 je nekaj predlogov za praktično delo otrok. 

Obsegajo obdelavo lesa, žice, plastike in gline. Otrok naj izdela en izdelek. 

Izberite izdelek, ki ga lahko naredi glede na razpoložljiv material in orodje. 

Lahko namesto tega (ali pa poleg tega) tudi poskuša rezati in šivati blago, 

zabijati in puliti žeblje, zviti s kladivom košček pločevine…  

POZOR! Pri delu pazite na varnost otrok. 

 

   

   

 

 



 

Slovenščina 

VELIKI PISANI ČRKI S  in Š 
 
 

Pripravi si delovni zvezek .  

 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »Zimsko veselje« (stran 75, 76).  

Danes bomo začeli z obravnavo velikih pisanih črk S in Š. 

- Oglej si jih v delovnem zvezku stran 75 desno zgoraj.  

- Preberi besedilo pri 1. nalogi. Nato z barvico pobarvaj nove črke.  

- Reši še 3. in 4. nalogo.  

 

Na  tej povezavi https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej 

prikaz pisanja novih črk. Prikaz pisanja si oglej tudi v delovnem zvezku pri 2. 

nalogi.  

Zapis novih črk vadi najprej s prstom po zraku ali pa na poseben list. Nato vadi 

zapis novih črk v delovni zvezek pri nalogi 2.  

 

Vzemi pisanko, z rdečo barvico napiši naslov S, Š in današnji datum na zunanji 

rob. Nato vadi zapis dve vrstici velike pisane črke S in dve vrstici velike pisane 

črke Š. Na začetku zapiši že poznane črke, da jih ob tem še ponoviš.   

 

             In zapomni si, vse črke v pisanko pišemo po enakem postopku! 

 

Pisane črke piši z nalivnim peresom. Pazi na natančen in pravilen zapis. Večkrat 

se spomni na pravilno sedenje za mizo in pravilno držo pisala.  

 

- Pod črke prepiši še besede iz 3. naloge. 

 

Uredi svoj delovni kotiček, da se boš v njem dobro počutil/a! 

 

 

 

 

 

Spoznali smo že velike pisane črke A, 
M, N, U, V, Z, Ž, C, Č in O. Danes 

bomo spoznali še velike pisane črke S 

in Š. Tudi te velike pisane črke bomo 

obravnavali po enakem postopku, saj ga 

že dobro poznaš. 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


Šport 

Danes sem pripravila krožno vadbo. Poišči si prostor (najbolje na svežem zraku) 

in naredi vaje, ki jih kaže spodnja slika. Vsako vajo ponovi vsaj 5x.  

 

 

Vir: https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=1047444 

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=1047444

