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Vsebina in 
pripomočki: 

     

OSNOVNE 
GIMNASTIČNE 
PRVINE-
OCENJEVANJE 
ZNANJA 

Zoom 
srečanje-
ocenjevanje 
znanja 

Utrjevanje 
pisanja in branja 
 
 
zvezek 

 Utrjevanje 
znanja 
Dz-str.8 
 
zvezek 

 

 

 
ŠPO-3 
Najprej se dobro ogrej. Izvedi gimnastične vaje za ogrevanje celega telesa. 
Lahko slediš tudi nalogam na spodnji povezavi. 
https://www.youtube.com/watch?v=4FcAMjALF3Q&feature=emb_logo 
Naredi tudi vaje za gibljivost hrbtenice, ki jih že poznaš. 
Vsako vajo izvedi 10 x. 
 

 
1. Danes prosiva za pomoč tvoje starše. Želeli bi oceniti tvojo izvedbo 

lastovke in stoje na lopaticah. 
2. Opravi stojo na lopaticah in lastovko ter fotografijo pošlji svoji 

razredničarki na mail do petka, 15.5.2020.  
Veva, da ti bo uspelo. 

https://www.youtube.com/watch?v=4FcAMjALF3Q&feature=emb_logo


 
 
LASTOVKO IZVEDI NA RAVNI PODLAGI. 
 

 
 

SPOZNAVANJE OKOLJA -3 
 
ZOOM SREČANJE-OCENJEVANJE ZNANJA 

Pripravi list A4 in temen flomaster. 

Ponovi snov po ciljih. 

 

Učenci bodo razdeljeni v manjše skupine, povezave za zoom srečanje bova 

do 15.00 objavili v kanalu. 

 

Pravilno poimenuje in povezuje potomce živih bitij s starši ter našteje 

podobnosti med njimi. 

Predstavi, da rastline zrastejo iz semen, čebulic, gomoljev in 

potaknjencev. 

Poimenuje življenjska okolja in živa bitja v njem. 

Poveže in opiše živa bitja in njihova življenjska okolja. 

Opiše in zna razložiti, kaj živa bitja potrebujejo za življenje in katere so 

osnovne življenjske potrebe. 

Povezuje in uporablja pridobljena znanja. 
 

Stoj na podlagi. Leva noga je na podlagi, desno 

pa dvigni visoko zanoženo. Položaj zadrži vsaj 5 

sekund. Nato nogi zamenjaj (desna je na 

podlagi). 



SLOVENŠČINA-6 
UTRJEVANJE PISANJA IN BRANJA-ODGOVORI NA VPRAŠANJA 
 
NATANČNO PREBERI SPODNJE BESEDILO. BESEDILO PREBERI 2X. 

 

 

MATEMATIKA-3 

 

1. DANES ZA DELO POTREBUJEŠ DIDAKTIČNI MATERIAL 

DESETICE IN ENICE, ZVEZEK MAT, PERESNICO IN DZ. 

2. NAJPREJ USTNO PONOVI RAČUNANJE. 

 
 

3. V ZVEZEK NAPIŠI NASLOV »VAJA«. 
 

Ponovili bomo računanje iz prejšnje učne ure. Računali bomo na 

spodnji prikazan primer. Samo si ga oglej. 



 
 

Sedaj pa bomo skupaj računali spodnji primer. 

Prepiši si račun 45+14= 

Upoštevaj barve desetic in enic. 

Številu 45 najprej dodamo desetico. Dobimo število 55. 

Številu 55 dodamo še 4 enice. 

 

 
 

 

 

 

 

4. SPODNJE PRIMERE PREPIŠI V ZVEZEK IN REŠI KOT 

KAŽE ZGORNJA SLIKA. 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

7. naloga 

Križanko rešuj tako, da  

v en kvadratek  vpišeš le 

po eno števko.  

8. naloga 

Natančno preberi nalogo z 

besedilom, zapiši ustrezen 

račun in odgovor. 

9. naloga 

Preberejo izjavi deklic in 

odgovori na vprašanja. 

 


