
Dragi učenci in učenke. 

 

Peti teden učenja na daljavo bo krajši. Ponedeljek bo prazničen, ta dan tudi 

pouka na domu ne bo. Podaljšan vikend izkoristite za tisto, kar vas najbolj veseli. 

 

V tem tednu boste imeli športni dan. Izbirate lahko med naslednjimi 

dejavnostmi: 

- pohod v okolici doma, 

- kolesarski izlet v okolici doma, 

- rolanje, 

- poligon.  

 

Ideje za domači poligon ste v ponedeljek dobili na Izodromu. Če ste pozabili, si 

oddajo oglejte na povezavi 
https://www.rtvslo.si/tv/oddaja/izodrom/173251138/oddaje?4d=174683817#modal 

 

Aktivnost naj traja 3 do 4 ure. Z družinskimi člani se posvetujte, katero dejavnost 

boste izbrali. Izvedete lahko tudi kakšno dejavnost po lastni izbiri. Lahko izberete 

več dejavnosti, pomembno je, da vse aktivnosti skupaj trajajo 3 do 4 ure. 

 

V novici, ki jo boste zapisali v tem tednu, boste opisali, kako ste preživeli športni 

dan  – v črtani zvezek napišite naslov Športni dan in zraven pripišite datum. 

Opišite pot, po kateri ste hodili ali kolesarili, kaj zanimivega ste videli, kje ste 

imeli postanek za malico. Če boste imeli poligon, opišite, kako ste pripravili 

poligon, katere pripomočke ste uporabili. Pri rolanju ne pozabite zapisati niti 

tega, katero zaščitno opremo ste potrebovali. 

 

V črtani zvezek napišite Vaja in s pisanimi črkami, ki jih poznamo, napišite 10 

besed ali 3 povedi. 

 

Do četrtka opravite govorni nastop. Prosite starše, naj vas posnamejo. Posnetek 

si oglejte in ga s pomočjo obrazkov vrednotite. Kdor bo želel, bo govorni nastop 

lahko predstavil tudi sošolcem preko našega video srečanja, ki bo v četrtek,  

16. 4., ob 10. 00. 

 

Vsak delovni dan v tednu berite in izpolnjujte bralni list. 

 

https://www.rtvslo.si/tv/oddaja/izodrom/173251138/oddaje?4d=174683817#modal


Zapojte pesmici Pleši, pleši črni kos in Pomladna. Spremljajte ju z lastnimi 

(ploskanje, tleskanje…) ali preprostimi (lesene palčke, kamenčki…) instrumenti. 

Pesmici lahko poslušate tudi na portalu Lilibi (šolska ulica/glasbena 

umetnost/pesmice). 

 

Tudi v tem tednu s starši sodelujte pri različnih opravilih. Izberite si eno opravilo 

in v zvezek za spoznavanje okolja v obliki miselnega vzorca opravilo opišite. 

 

 

 
 

 

Pri matematiki boste v tem tednu odštevali dvomestna števila. 

Da vam bo lažje, sem pripravila časovni okvir: 

 

1. DAN 

Imam 56 lesenih palčk. 20 palčk bom podarila babici. Koliko palčk mi bo ostalo? 

 

 



 

Pripravila sem 5 snopov in 6 posameznih palčk. Odstranila sem 2 snopa. Te 

palčke sem na sliki prečrtala. Ostalo mi je 36 palčk. 

 

Dejavnost s palčkami ali denarjem ponovite še za naslednje račune. Računajte v 

karo zvezek. Pomagate si lahko tudi s stotičnim kvadratom. 

 

47 - 30 =   42 - 20 =   71 - 10 =   

98 - 50 =   89 - 60 =   73 - 40 =   

 

2. DAN 

 

Nadaljujte z včerajšnjimi aktivnostmi. Pri računanju si pomagajte s palčkami, 

denarjem ali stotičnim kvadratom. Rešite naloge v delovnem zvezku na straneh 

9, 10.  

 

3. DAN 

 

 
 

Imam 56 palčk. 23 palčk bom podarila dedku. Koliko palčk mi bo ostalo? 

 

Pripravila sem 5 snopov in 6 pasameznih palčk. Odstranila sem 2 snopa in 3 

palčke. Na sliki sem to prečrtala. Račun sem zapisala na daljši način. 23 sem 

razčlenila na D in E. 

    



Dejavnost s palčkami ali denarjem ponovite za račune v delovnem zvezku na 

strani 11. 6. in 7. nalogo rešite v delovni zvezek, 8. nalogo v karo zvezek. Vse 

račune računajte na daljši način. 

 

Kadarkoli se med delom utrudite, si vzemite čas za gibanje. Delajte trebušnjake, 

rezultate si za vsak dan zapisujte s črtičnim prikazom. Vadite tudi različne skoke, 

skačite kot kozliček. Vaje si oglejte na povezavi  

 
https://www.youtube.com/watch?v=wtVhK8X6TC8&feature=youtu.be 

 

Oglejte si oddajo Izodrom. 

 

Če imate kakšno vprašanje, mi lahko vedno pišete na elektronski naslov 

(rebeka.bajec1@guest.arnes.si). V tem tednu vas prosim, da mi pošljete 

fotografije o športnem dnevu in novico, ki ste jo zapisali.  

 

Vsem skupaj želim vesele velikonočne praznike. 
 
Učiteljica Rebeka  
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