
PONEDELJEK, 23. 11. 2020 
 

MATEMATIKA 
1. naloga: Ponovitev števila 4  

Ponovi zapis števila 4 v RJI (1. del) na strani 35.  

Opomba: Število 4 (pri spodnji nalogi) zapisuj tako kot si vadil do sedaj in  

ne tako kot je prikazano v nalogi . Za pomoč si ponovno oglej posnetek. 

2. naloga: Število 5 

Danes boš spoznal število 5. Za začetek si poglej video posnetek, ki prikazuje  

pravilen zapis števila 5. Bodi pozoren na smer pisanja.  

3. naloga: Število 5 (konkretno) 

Sedaj pa si na vrsti ti. Število zapiši s prstom po zraku, po hrbtu, po mizi, po dlani, po stolu po zvezku 

… Če imaš doma pšenični zdrob/mivko/moko/polento, se lahko tudi v njih preizkusiš v pisanju števila 

5.  

4. naloga: RJI (1. del – moder) 

Reši naloge v delovnem zvezku Računanje je igra na strani 36 (spodaj). 

 

ŠPORT 
Danes je dan za gibanje. Premagoval boš različne ovire na različne načine. Za pomoč ti prilagamo 

video posnetka, ki sta ti lahko v pomoč pri idejah. Uživaj in se razmigaj.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nKqkiriM4oY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AWx5g-

hRuow&fbclid=IwAR2N0awiGucOCckdZngBYUGz1vI6PMGL-

VuUubo52OmCeHOe6IY4J8y90k0&app=desktop 

 

SLOVENŠČINA 
Prvo uro v tem tednu bomo namenili utrjevanju glasov znotraj besede. Pred tem pa za ogrevanje reši 

kviz na spodnji povezavi, s katerim boš vadil število zlogov.  

 

https://wordwall.net/resource/7066828/%c5%a1tevilo-zlogov-avtorica-lucija-tomc 

 

Po končanem kvizu pa reši naloge v delovnem zvezku Naša ulica (1. del) na strani 46 in 47.  

 

GLASBENA UMETNOST 
Pri uri glasbene umetnosti pa boš danes poleg pevca, postal tudi izdelovalec glasbila. Tvoja naloga bo, 

da si boš izdelal svojo ropotuljo.  

Predlog: Za izdelavo ropotulje si lahko ogledaš video posnetek, lahko pa si jo izdelaš po lastni želji, 

glede na pripomočke, ki jih imate doma. Za polnilo ropotulje lahko uporabiš riž, koruzo, fižol, 

kamenčke, jesenske plodove … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2HboAKWhxB8 

 

Fotografijo svoje ropotulje lahko posreduješ učitelju na njegov elektronski naslov.  

https://www.youtube.com/watch?v=nKqkiriM4oY
https://www.youtube.com/watch?v=AWx5g-hRuow&fbclid=IwAR2N0awiGucOCckdZngBYUGz1vI6PMGL-VuUubo52OmCeHOe6IY4J8y90k0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=AWx5g-hRuow&fbclid=IwAR2N0awiGucOCckdZngBYUGz1vI6PMGL-VuUubo52OmCeHOe6IY4J8y90k0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=AWx5g-hRuow&fbclid=IwAR2N0awiGucOCckdZngBYUGz1vI6PMGL-VuUubo52OmCeHOe6IY4J8y90k0&app=desktop
https://wordwall.net/resource/7066828/%c5%a1tevilo-zlogov-avtorica-lucija-tomc
https://www.youtube.com/watch?v=2HboAKWhxB8


DODATNI POUK 
Današnji dodatni pouk je namenjen pripravi na tekmovanje iz slovenščine (Mehurčki). Pri tem 

tekmovanju morajo učenci že znati nekaj zapisati, zato je tvoja današnja naloga, da zapišeš kratko 

sporočilo učitelju (največ 3 povedi). Sporočilo lahko natipkaš ali pa ga lastnoročno napišeš in poslikaš 

ter pošlješ učitelju. 

 

 


