
TOREK, 9. 2. 2021 
 

SLOVENŠČINA 
Danes bomo spoznali novo črko, ČRKO E. Ali se še spomniš, ko smo vadili ravne 

navpične in vodoravne črte? No, črka E je prav taka – kot bi risal eno ravno navpično 

črto in tri vodoravne črte. Preden gremo na zapisovanje le-tega, si poglej posnetek, ki prikazuje 

pravilne poteze pri zapisu črke E.  

 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html?fbclid=IwAR3TNRggSe69Fzr4Tgs0 

 

Sedaj, ko si si ogledal pravilen zapis črke E, črko E povadi v moki, po zdrobu, po pesku itd. Pripravi si 

zvezek s pikapolonico. Oglej si sliko MAVRIČNA ČRKA E in naredi zapis v zvezek. 

 

 

MATEMATIKA 
1. naloga: Število 10 

Danes boš spoznal število 10. Za začetek si poglej video posnetek, ki prikazuje pravilen zapis števila 

10. Bodi pozoren na smer pisanja.  

2. naloga: Število 10 (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 

10.  

3. naloga: RJI (2. del – oranžen) Reši naloge v delovnem zvezku Računanje je igra na strani 12. 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
Kot smo napisali že v petek, bomo današnjo videokonferenco namenili Francetu Prešernu. V primeru, 

da se videokonference ne boš mogel udeležiti, starši to sporočite učitelju, ki ti bo poslal gradivo in 

ostala navodila.  

 

 

LIKOVNA UMETNOST (2 ŠOLSKI URI) 
Današnja likovno ustvarjanje je povezano z bližajočim se praznikom zaljubljencev. Vzemi risalni list 

(če ga nimaš, lahko tudi navadnega) in čez cel list, s črnim flomastrom, nariši srček.  

Na povezavi lahko poiščeš ideje, kako boš okrasil svoj srček (glede na pripomočke, ki jih imaš doma):  

https://pin.it/58nu7BS 

 

Končni izdelek fotografiraj ter ga pošlji svojemu razredniku. 

 

 

DODATNI POUK 
Današnji dodatni pouk je namenjen tistim učencem, ki so se prijavili na tekmovanje iz slovenščine – 

MEHURČKI. 

Pri dodatnem pouku boš danes poslušal pravljico Leopolda Suhadolčana: Piko dinozaver. Klikni na 

spodnjo povezavo, poslušaj pravljico in nato reši nalogo. 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html?fbclid=IwAR3TNRggSe69Fzr4Tgs0
https://pin.it/58nu7BS


https://www.youtube.com/watch?v=fu75oJDAoQA&t=73s 

 

Naloga: V zvezek s pikapolonico na sredino lista nariši, kako si ti predstavljaš Pika dinozavra. Okoli 

njega pa zapiši nekaj besed, ki te spomnijo na poslušano pravljico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fu75oJDAoQA&t=73s

