
ČETRTEK, 10. 12. 2020 
 

SLOVENŠČINA 
1. naloga: ČRKA A 

Četrtek je namenjen pisanju črke A. Preden pa se boš lotil  

Pisanja črke A v zvezek, se boš malce poigral z glasom A.  

Ugotavljal boš, kje je njegovo mesto v besedi. Glas A lahko najdemo na začetku,  

na sredini ali na koncu besede. Bodi pozoren, saj se glas A lahko nahaja na več mestih v besedi (npr. 

ANANAS).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=itnsz1cDkXo&feature=youtu.be 

 

2. naloga: ZAPIS ČRKE A (v mali črtasti zvezek) 

Oglej si spodnji posnetek, ki ti bo v pomoč pri zapisovanju črke A v mali črtasti zvezek. Pazi na 

pravilen prijem svinčnika in da je le-ta tudi ošiljen. Če boš med delom utrujen, naredi nekaj gibalnih 

vaj.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RFh4kOlNA68 

 

MATEMATIKA 
1. naloga: izdelava kartončkov s števili 

Pri prvi nalogi boš izdelal kartončke s števili 0 do 5 in z znakoma + in =. Vsako število izdelaj dvakrat 

(skupaj boš imel 14 kartončkov). Ti kartončki ti bodo v pomoč tudi v naslednjih urah matematike.  

 

2. naloga: UVOD V SEŠTEVANJE 

Ker smo spoznali že vsa števila do 5, se bomo sedaj lotili seštevanja poznanih števil. Za uvod si poglej 

spodnji posnetek. Pri posnetku si lahko pomagaš tudi z izdelanimi kartončki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X1mZPhlJPmk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3x03mrkLnFIvzh

XC92-6zYIXEI8tmToh3o3netfkTm5057tycvWSZ_PMM 

 

3. naloga: RJI 

Reši naloge v RJI (1. del) na strani 43. Pri reševanju nalog si lahko pomagaš tudi z izdelanimi kartončki. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
Poglej skozi okno. Kaj vidiš? Kaj misliš, ali se je narava kaj spremenila v tem času, ko smo doma 

(spomni se o značilnosti jeseni, v pomoč ti je lahko miselni vzorec v zvezku s tačko).  

 

Ja, prav imaš. Nedolgo nazaj je bilo zunaj čisto belo, saj je sneg pobelil naše travnike. Torej se narava 

spreminja. Na spodnji sličici poskusi ugotoviti, kateri letni čas pripada posamezni sličici.  
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Ko boš ugotovil, kateri letni časi so predstavljeni na sliki, si poglej spodnji posnetek* in opazuj 

spreminjanje narave ter ga ponazori z gibanjem.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY 

 
*Posnetek je v angleškem jeziku, saj gre za medpredmetno povezavo. Tebi pa bodo slike povedale 

vse.  

 

GLASBENA UMETNOST 
Današnja ura bo namenjena učenju nove pesmi. Ali imaš idejo, o čem bo govorila? Ja, govorila bo o 

zimi. Naslov ljudske pesmi, ki jo boš spoznal je Zima je prišla. Poslušaj spodnji posnetek in zraven 

pripevaj.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZHi3u78nwA&fbclid=IwAR36m16lbd3trJOayNh10SpxC4QmSQ

4rIQUIjiDDt27f8WCX1rS2JZbYymw 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY
https://www.youtube.com/watch?v=cZHi3u78nwA&fbclid=IwAR36m16lbd3trJOayNh10SpxC4QmSQ4rIQUIjiDDt27f8WCX1rS2JZbYymw
https://www.youtube.com/watch?v=cZHi3u78nwA&fbclid=IwAR36m16lbd3trJOayNh10SpxC4QmSQ4rIQUIjiDDt27f8WCX1rS2JZbYymw

