
Četrtek, 14. 5. 2020 
 
ŠPO: Vaje za ravnotežje 

1. 
Hoja po hlodu/vrvi 

naprej in »vrikverc« 
nazaj. 

 

 

4. 
Hoja po vseh štirih 

naprej in »vrikverc nazaj 
(NE po kolenih!) 

    

 

2. 
Hoja bočno v obe 

smeri. 
 

 

5. 
»Račja hoja« naprej in 

nazaj. 

 
 
 

3. 
Hoja po prstih naprej 
in »vrikverc« nazaj 

 

 

6.  
Poskoki naprej po levi 
nogi - roke na deblu. 

Poskoki naprej po desni 
nogi – roke na deblu. 

 

   
 

Vaje ravnotežja na mestu: 

Najprej vaje naredi na tleh. V tabelo zapiši koliko časa si zdržal.   

Nato iste vaje naredi še na deblu (debelejši vrvi) in ponovno zapiši čas. 

1. vaja:    2. vaja:    3. vaja:     4. vaja:  

VAJA ČAS NA TLEH ČAS NA DEBLU / VRVI 

1. vaja 
                    (max 1 min) 

 

2. vaja   

3. vaja   

4. vaja   



MAT:  ODŠTEVAMO DE – DE = DE 

Danes bomo računali na krajši način. 

NE POZABI!!!   

Kako izračunam račun   

56 – 34 =  22 

   30       4 

 

Račune zapiši v zvezek in izračunaj:  

76 – 43 = 

59 – 28 = 

67 – 51 = 

75 – 62 = 

89 – 71 = 

94 – 42 = 

 

Sedaj pa odpri DZ na strani 11 in reši naloge, ki so ti še ostale. Nato pa 

reši še na strani 12/9.,10. nalogo.  

SLJ: Spoznali smo, preverim svoje znanje  -DZ 60, 61 
 
Ponovimo: 
Oglej si prvi modri krog  v DZ 60.  
O čem se pogovarjata deklica in Bine? 
 
Lahko se igraš igrico, ki jo že poznaš: Ugani, na koga mislim 

Staršem opisuj določeno osebo, ki jo poznajo (babico, dedka, teto, …. ). 

Ugotoviti morajo, koga imaš v mislih. Lahko pa igro tudi obrneš – starši 

opisujejo in ti ugibaš. 

KO RAČUNAMO, GLASNO GOVORIMO. »Pod 

odštevancem naredimo dve črtici (nogici). 

Odštevanec razdelimo na D in E. Na prvo črtico, 

nogico zapišemo 30, na drugo 4. Nato najprej v 

mislih izračunamo  56 –30 = 26. Nato  od 26 
odštejemo  4. Zapišemo rezultat. 

 

Vsak račun posebej izračunaj 

tako kot smo se naučili. Govori 

na glas, ne pozabi na nogice in 

nato zapiši rezultat. 



 

Oglej si drugi modri krog: nadpomenke, podpomenke 

Dopolni: 

miza stol omara postelja 

                            P  __  __  __  Š  __   __  __ 
 

 

 

zelje peteršilj solata cvetača 

                           __  __  __  __  N  J  __  __  __ 

 
 

 

tulipan    

                                    C   V   E   T   J  E 
 

 

  skuta   

                                M  L  E  Č  N  I     I  Z  D  E  L  K  I 
 

 

 

Sedaj pa preveri svoje znanje.  

 

Oglej si naloge v DZ 61.  

- Natančno preberi navodilo in besedilo. 

- Odgovore podčrtaj v besedilu (s šablono in barvico). 

- Ustno odgovori v celih povedih na vsa vprašanja. 

- Odgovore zapiši v Š zvezek. (Lahko napišeš samo 6 odgovorov.) 

- Pazi na pravilen in lep zapis.  

 

Zapis v Š zvezku:  

 

                             Preverim svoje znanje 

                                        DZ 61 

                                     Odgovori 

 

(Pošlji mi rešeno nalogo.) 

Oceni svoje delo - nalepi čebelčka. 

 

 



SPO: Spreminjanje snovi 

Se vam je že kdaj zgodilo, da doma niste pojedli vsega kruha tisti dan 

ko so ga starši kupili. Kaj se je zgodilo z njim naslednji dan oziroma 

čez dva dni? Je bil ravno tako mehak kot prvi dan? Kruh se spremeni 

in postane najprej trd, če je prisotna vlaga lahko tudi splesni.  

Poglej sličice. Kaj misliš da se je zgodilo? 

 

                                        

 

 

                               

 

                          

 

 

 

 

MLEKO SE JE 

SKISALO 

VODA JE 

ZMRZNILA 

LES JE ZGOREL 

SNOVI SE LAHKO SPREMENIJO ZARADI VLAGE, 

SVETLOBE,  SPREMEMBE TEMPERATURE,... 



Lastnosti nekaterih snovi se spreminjajo. Kar je bilo prej, označi z 1, kar je bilo 

potem, pa z 2. Razmisli in napiši, kaj je povzročilo spremembe pri snoveh. 

 Nalogo lahko rešiš tudi ustno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Odpri DZ str. 98 in si preberi. 



***Če želiš lahko poskusiš še tole (NEOBVEZNO)*** 

 

 

 


