
DELO NA DALJAVO PETI TEDEN 

 

Prazniki so se končali. Dogajalo se je veliko čudovitih stvari. Čaka nas peti teden na daljavo. 

Še vedno velja, da delate naloge učenci sami, starši samo pregledajo vaše aktivnosti. 

 

TOREK, 14. april 

SLJ 

SKRB ZA ZDRAVJE 

UČBENIK ZA SLOVENŠČINO na strani 73 

Preberi besedilo – večkrat glasno, tiho in z razumevanjem. 

Pisno odgovarjaj v zvezek na vprašanja pod besedilom. 

ČE IMATE PRIPRAVLJENO OBNOVO ZA BRALNO ZNAČKO, MI STARŠI POŠLJITE 

IN UČENCI LAHKO OPRAVIJO BZ NA DALJAVO. 

 

MAT 

SKLADNI LIKI 

UČBENIK na strani 102 

1. nalogo reši ustno. 

2. Nalogo izreži, zalepi in napiši v zvezek, kar piše v rumenem tisku. Ne pozabi napisati 

naslov. 

3. Nalogo ustno reši. 

4. Nalogo reši spet v zvezek, NATANČNO!!! 

Pomembno je, da učenci razumejo, kdaj so liki skladni!!! 

LUM 

POMLADNO CVETOČE SADNO DREVO 

SLIKANJE Z BARVAMI, KI JIH IMAŠ. 

Najprej DOBRO opazuj, potem pa naslikaj! 

 

ŠPORT 

Gibaj se na svežem zraku: tekalne igre, preskakovanje kolebnice, sprehod. 

 

SREDA, 15. april 



KULTURNI DAN 

SPREHOD PO VIRTUALNEM MUZEJU in VIRTUALNI GALERIJI 

Ker si ne moremo v živo ogledati muzeja in galerije, smo se učitelji zmenili, da si ogledamo 

virtualno prek računalnika. Napiši virtualni muzej Slovenije, potem se odpre virtualna 

ekskurzija in nadaljuj.  

Nato napiši v slovenski zvezek naslov:  

KULTURNI DAN 

Moja doživetja ob gledanju virtualnega muzeja 

Napišite, kaj vam je bilo všeč po tej razstavi.  

Lahko si ogledaš tudi Virtualna razstava muzeja v Murski Soboti. 

Ko boš imel čas, pa si še poglej virtualno galerijo, da boš vedel, kakšna je razlika med 

muzejem in galerijo. 

Želim ti lep ogled in dobro počutje 

 

 

 

ČETRTEK, 16. april 

SPO 

SPOZNALI SMO 

UČBENIK NA STRANI 58 

Preberi, ponovi, utrjuj – večkrat. Nauči se. 

Za popestritev si oglej na: 

Dežela Lilibi/ Mestni trg/ Spoznavanje okolja/okoljska vzgoja 

 

MAT 

ČRTA, TOČKA 

UČBENIK NA STRANI 103 

1. Nalogo dobro preberi, razmisli,  preriši v zvezek in odgovori na vprašanje. Ne pozabi 

napisati naslov. 

2. Nalogo rešuj v zvezek. 

Razumejo, kako narišejo najkrajšo razdaljo med dvema točkama. 

SLJ 



SKRB ZA OBLAČILA IN OBUTEV IN TELESNA DEJAVNOST 

UČBENIK NA STRANI 74 

Preberi besedilo – večkrat glasno, tiho in z razumevanjem. 

Pisno odgovarjaj na vprašanja pod besedilom. 

Ne pozabi napisati naslov. Piši lepo natančno in pravilno!!! 

 

ŠPORT 

Kolesarjenje po domačem dvorišču ( ne pozabi na čelado ) 

ali igre z žogo ( metanje in lovljenje žoge, vodenje žoge, met na koš, strel na gol ). 

 

PETEK, 17. april 

MAT 

UTRJEVANJE ZNANJA 

Vadnica na strani 25 

Interaktivne vaje za poštevanko in deljenje 

 

SLJ 

HRANA 

UČBENIK na strani 75 

Preberi besedilo – večkrat, glasno, tiho in z razumevanjem. 

Pisno odgovarjaj na vprašanja v zvezek pod besedilom. Ne pozabi napisati naslov. 

 

SPO 

ODPADKI 

UČBENIK NA STRANI 59 

Preberi večkrat z razumevanjem. Nato napiši v zvezek. Napiši naslov Odpadki. 

Nekatere odpadke lahko predelamo in ponovno uporabimo. Ker vseh odpadkov ne moremo 

reciklirati, zato odpadke zbiramo ločeno. Tudi ostanke hrane lahko predelamo.  

Odpadke, ki jih lahko ponovno uporabimo, so označeni s posebnim znakom.  

Določeni odpadki pa so za naše okolje nevarni. Takšni odpadki so olja, baterije, barve in 

zdravila. 



 

DOP/DOD POUK 

 

VADNICA ZA MATEMATIKO NA STRANI 26 

 

Po opravljenem delu sledi kratko poročilo in slikovni material. 

 

Hvala vam. 

Želim vam uspešno delo in pazite nase. 

                                                 Učiteljica Ivanka 

  


