
Spoštovani starši, dragi učenci! 

 

Spreminja se naš način dela in naše delo bo sedaj delo na daljavo. Spodbujam vas, da se 

preizkusite tudi v tem načinu dela. O vseh nejasnostih in vprašanjih sem vam na voljo preko 

elektronske pošte ivanka.grah@guest.arnes.si 

 

Pošiljam vam delo na daljavo za en teden. 

SLJ 

Možiček med dimniki 

Berilo na strani 50 in 51.  

- Branje z razumevanjem. 

- Prepis v zvezek v začetku besedila 4 povedi. Piši lepo natančno. 

Dodatno delo: Dežela Lilibi 

                        Mestni trg 3/slovenščina/jezikarija 

 

SLJ 

Vas – Učbenik za slovenščino na strani 65.  

- Branje z razumevanjem. 

- Odgovori na vprašanja ( spodaj ). Piši pravilno v zvezek. 

SLJ 

Žabe ne pridejo do cilja – Učbenik za slovenščino na strani 66. 

- Branje z razumevanjem. 

- Odgovori na vprašanja ( spodaj ). Piši pravilno v zvezek. 

MAT 

Sestavljam račune 

Učbenik na strani 94, 95 in 96. Naloge rešuj v zvezek. 

Vadi poštevanko. 

Dodatno delo:  

Dežela lilibi / Mestni trg 3 / Matematika 3  

Množenje in deljenje 

SPO 

Domača pokrajina 

mailto:ivanka.grah@guest.arnes.si


Učbenik na strani 55. Odgovori v zvezek na 3 vprašanja. 

1. Kakšna je pokrajina v kateri živiš? 

2. S čim se preživljajo ljudje v tvoji domači pokrajini? 

3. Kako se spreminja tvoje domače okolje? 

Pomagaj pri domačih opravilih. Opazuj svojo pokrajino. 

Dodatno delo: Dežela lilibi / Mestni trg 3 / Spoznavanje okolja 

 

GUM 

Pesem: Beli moj konjiček 

Učbenik na strani 62. 

- Nariši v zvezek besedilo pesmice. 

- Nauči se jo na pamet. 

- Petje pesmic, ki smo se jih učili. 

ŠPO 

Gibaj se na svežem zraku: Tek v naravi, podajanje in lovljenje žoge in preskakovanje 

kolebnice. 

 

Starši prosim, učencem delo razporedite, da ne bo vsega  preveč naenkrat. 

Če boste potrebovali pomoč, pišite na moj mail. Napišite tudi, kako se učenci učijo in, če so 

delo opravili. Napišite mi tudi, če dela ni preveč.  

Želim vam uspešno delo in pazite nase. 

                                                    

                                                                       Učiteljica Ivanka Grah  


