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MAT MERIMO 
DOLŽINO 

Najprej igra: Vrste korakov:  

 mišji (polaganje stopala enega pred drugim),  

 žabji (poskok iz počepa),  

 zajčji (poskoki stoje),  

 medvedji (čim daljši koraki).   
Starši govorite otroku, katere korake naj izvaja.  

 Merjenje: 
- Korak (izmeri dolžino kuhinje) 
- Ped (izmeri dolžino mize) 

 
Reši naloge v SDZ 3/24, 25. 
 

SLJ Poslušanje 
KAJ JE TO? 

Odpri SDZ 2 na strani 42. 
Poimenuj narisane predmete. Nato poslušaj kratke opise predmetov, 
ki ti jih bodo prebrali starši, ti pa ugotovi njihovo ime. 
 
OPISI PREDMETOV: 

1. Narejen je iz kovine. Ima dve kolesi, krmilo, pedala in sedež. 
Vozimo ga tako, da sedimo na sedežu in potiskamo pedala. To 
je… 

2. Je igrajo. Lahko je leseno ali kovinsko. Na ogrodju je obešeno 
sedalo. Na njej se gugamo. To je… 

3. Narejen je iz plastike in kovine. Ima stopnice z držali. Po 
stopnicah se povzpnemo na vrh. Z vrha drsimo po plastični 
drči navzdol. To je… 

 
Sedaj pa si še ti izberi enega ali dva predmeta iz delovnega zvezka in 
ju opiši na podoben način. 
 

LUM JAZ 
UMETNIK 

Danes pa nekaj novega. Ustvarili boste barvno risbo z zaprtimi očmi.  

1. Pripravite polovico risalnega lista in črni kemični svinčnik 

(kuli).  

  
2. Zaprite oči in s kulijem vlecite neprekinjeno črto v poljubne 

smeri. Kulija ne smete     dvigniti s podlage. Če začutite, da ste risali 

čez list papirja, se vrnete ponovno nanj in     nadaljujete. Ko minuta 

mine, pogledate izdelek in povežete začetek s koncem, tako da 

dobite neprekinjeno črto. Izgleda nekako takole.  
  

LUM 



  
  
3. Pripravite barvice tako, da jih skrbno ošilite.  

  

  
  

Tudi barvice izberete z zaprtimi očmi. Z eno naključno izbrano 

barvico pobarvajte najmanj eno in največ deset polj. Če vam je 

barva všeč, boste verjetno pobarval več polj, sicer pa le eno ali 

dve. Nadaljujte z izborom barvic z zaprtimi očmi, barvajte pa 

seveda z odprtimi očmi.  

Potrudite se barvati čim lepše, pobarvamo popolnoma vsa polja. 

Počasi in vztrajno.   

  
PRIMERI RISB  

  
Ogledate si lahko 

risbe, ki so nastale v 

bolnišnični šoli. 

Vsaka od risb je 

čudovita, tako kot je 

čudovit vsak izmed 

nas.  

 

Opombe 
 
PTICE SELIVKE SE VRAČAJO 
 

    
 
 
Mesec maj je tretji pomladni mesec. Se še spomniš, kdaj se 
prične pomlad?  
 



Začetek pomladi zaznamuje tudi petje ptic, ki začnejo gnezditi in valiti jajčka. Iz južnih 
krajev pa se vrnejo ptice selivke, ki mrzlo zimo preživijo na toplem, kjer je dovolj hrane. 
Pomladni meseci so za ptice zelo pomembni.  
Opazuj jih. 
 
 

                                                                             
 

 


