
TOREK, 5. 1. 2021 
 

MATEMATIKA 
Utrjevanje in ponavljanje 

Tako kot včeraj bo tudi današnja ura matematike namenjena  

ponavljanju in utrjevanju seštevanja in odštevanja do 5.  

 

Reši naloge v delovnem zvezku Računanje je igra (1. del) na strani 48, 50 in 56. 

 

Pri reševanju nalog bodite pozorni predvsem na pripovedovanje zgodb, saj bo tako učencem lažje 

sestaviti račun oz. določiti znak (+ ali -). S pomočjo zgodb bodi učenci urili besedišče, ki je povezano z 

določanjem znakov + (seštevanje – pridejo, dodamo, priletijo…) in – (odštevanje – odidejo, vzamemo, 

odletijo).  

 

SLOVENŠČINA 
Danes bomo pri uri slovenščine utrjevali naše znanje, in sicer z narekom črk in krajših besed.  

 

Pripravi si svinčnik in mali črtasti zvezek ter odpri na naslednji prazni strani. Z rdečo barvico napiši 

naslov NAREK. Če imaš težave z izpuščanjem vrstic si pomagaj tako, da jih označiš z rdečo barvico, kot 

smo to počeli pri učenju črk.  

 

Poslušaj spodnji posnetek. Zapiši črke in besede, ki jih slišiš. Če je posnetek prehiter, si posnetek 

ustavi in poslušaj še enkrat.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sQMKyg9I9_w&feature=youtu.be 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
Za nami so počitnice in prazniki. Verjetno si opazil, da si ljudje v tem času pogosto voščimo in 

zaželimo lepe misli oz. želje. Učitelje zanima, kako si ti voščil svojim sorodnikom, zato bo tvoja 

današnja naloga, da to tudi narišeš in pobarvaš v zvezek s tačko (prva naslednja prazna stran). 

Današnji naslov, ki ga zapiši z rdečo barvo je, VOŠČIMO.  

 

LIKOVNA UMETNOST (2 uri – torek in petek) 
Današnja ura bo namenjena slikanju polarnega medveda.  

 

1. ura 

Pripravi si moder ali vijoličen kolaž papir in nekaj časopisnega papirja. Kolaž papir obrni pokončno. Na 

časopisni papir nariši medvedjo glavo, ušesa in zgornji del trupa. Narisanega medveda iztriži in ga 

nalepi na kolaž papir. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sQMKyg9I9_w&feature=youtu.be


2. ura 

Medvedu s črnim flomastrom nariši oči, smrček oz. ostale podrobnosti. Da bo na sliki zimsko vzdušje, 

poskrbi še za sneženo ozadje. Uporabiš lahko: belo tempero, vato, bel list papirja … 

 

Primer izdelkov:  

 

 

 

 

 

 

Ko bo izdelek dokončan, ga poslikaj in 

fotografijo pošlji na razrednikov elektronski 

naslov.  

 


