
Torek, 5. 5. 2020 

SLJ: Dober tek DZ 58  

Pozorno si oglej posnetek Dober tek (Tomažev svet - ikona zgoraj pri 

naslovu). 
 Na spletni strani Lilibi, greste pod zavihek e-gradivo, poiščete samostojni delovni 

zvezki Lili in Bine, oranžen DZ za SLJ 2 del, kliknete, poiščete stran 58 in pri naslovu 

najdete moder krogec s filmskim trakcem, ga kliknete in si ogledate posnetek. 

Ustno odgovori na vprašanja: 

S kom se je Tomaž pogovarjal po telefonu? O čem se je pogovarjal? Kdaj se je pogovarjal? 

Kaj si je pripravil v kuhinji? Katera živila je vzel iz hladilnika in omarice? Kako je jedel? 

Od kod sta se vrnila babica in dedek? Kaj sta dedek in babica prinesla Tomažu? Zakaj je 

dedek jedel korenje? Kakšna je bila kuhinja? Kdo je naredil nered v kuhinji? Kdo jo je 

pospravil? Kaj je dedek delal v dnevni sobi? Zakaj je bila babica huda na dedka? 

Kam je šel Tomaž popoldne? Kaj ga je prosila babica? 

Kaj si je Tomaž lahko kupil v trgovini? Kaj je pripravila babica za večerjo? Zakaj Tomaž 

ni jedel? Kam se je odpravil? Kateri čaj mu je prinesla babica v posteljo? 

Je Tomaž ravnal prav, ko je jedel veliko sladkarij? Zakaj ne? 

Ali tudi ti ješ veliko sladkarij? 

Kako skrbiš za svoje zobe?  

Ali redno obiskuješ zobozdravnika? 
 

Poglej posnetek še enkrat. Nato pa pozorno preberi navodila pri 1. In 2. nalogi v 

DZ 58 in ju reši. 

Reši tudi nalogi V DZ 59. 

Drži se postopka za urejanje povedi v vrstnem redu dogajanja: 

- Najprej povedi iz priloge natančno izreži. 

- Pozorno  jih preberi. 

- Uredi jih po pravilnem vrstnem redu. Ne lepi. 

- Preberi ponovno. Če si prepričan, da si jih pravilno razvrstil, jih nalepi. 

 

Povedi v pravilnem vrstnem redu z malimi tiskanimi črkami prepiši v Š zvezek . 

Pazi na lepopis in pravilno uporabo velikih začetnic in ločil.  

(Prosim, pošlji mi rešeno nalogo.) 

Zapis v Š zvezku: 

Vaja 
Dober tek 

Prepis 
 



MAT:  MAT ODŠTEVAMO DE – D =DE 

 

Razlaga kolegic na spletu 
https://www.youtube.com/watch?v=fliLg0R7y0M&feature=youtu.be 

 

Preberi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V matematični zvezek napiši : ODŠTEVAMO ŠTEVILA DO 100 (DE – D = DE) 

Račune prepiši v zvezek , jih prikaži s ponazorili(kocke, paličice…), nariši in 

izračunaj.  

 

57 – 30 = 27    ●●●●●●● 

Kako računamo? 

Nastavimo 5 rdečih stolpcev (desetice) in 7 posameznih kock (enice), nato 3 

stolpce (desetice) odvzamemo. 

Narišemo: ●● ●●●●● (nato 3 stolpce prečrtamo). 

Pogledamo, koliko imamo skupaj D (2) in koliko E (7). 

ZAPIŠEMO REZULTAT (27). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fliLg0R7y0M&feature=youtu.be


72 – 30 = 42               ●● 
 

78 – 40 =  38                    ●●●●●●●● 
 

44 – 20 = 24                      ●●●● 

 

98 – 60 = 38                      ●●●●●●●●       
 

Računanje s stotičnim kvadratom: 

Pred seboj imaš stotička. Poiščeš število 57. 

PONOVIMO:  Če se po stotičku premikam za eno polje desno (+ 1 E), če greš 

levo  je ( - 1E), če se premakneš za eno polje navzgor (- 10 E oz. 1 D) ali če greš 

za eno polje navzdol od tega števila (+ 10 E oz 1 D). 

Številu 57 moraš odšteti 30, kar pomeni, da se moraš premakniti za 3 polja 

navzgor. Katero število dobiš? Tako je, to je število 27. 

 

Sedaj pa odpri DZ na strani 9 in reši 1. In 2. nalogo. 

 

ŠPO:   Lovljenje in podaja žoge na mestu  

Ogrevanje: hoja in tek,  minuta počasnega teka po prostoru, nato pol 

minute hoje; 20 sekund hitrega teka, pol minute hoje. Dodatno ogrej 

zapestja.  

Pripomočki: žoga  

Tehnika meta: posebno pomembna je postavitev zamašna roka – 

nasprotna noga; npr. desničarji pri metu dajo naprej levo nogo. Vsak 



učenec naj ima svojo žogico (teniško/iz pene/iz blaga). Najprej samo z 

gibi nakazuj met.  

Met ob steno: postavi se pred steno, žogico meči ob zid in jo lovi.  

Podajanje žoge v paru: prosi nekoga od domačih, da ti pri tej nalogi 

pomaga. Vsak par dobi žogo, ki si jo podajata z zgornjo podaja (met 

žoge izpred prsi). Žogo lovita z obema rokama. Na začetku stojita tri 

korake narazen. Če lovilec žoge ne ujame, oba ostaneta na svojem 

mestu, če pa jo ujame, oba stopita korak nazaj. 

Sedaj pa se še sam poigraj z žogo, poskusi različne mete, na eni 

nogi, jo vodi, odbijaj, skratka zabavaj se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


