
TOREK, 14. 4. 2020 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Utrdimo znanje 

V tem času smo obravnavali že kar nekaj tem. Prav je, da se znanje malo ponovi in utrdi. 

Starši, prosim, da z otrokom ponovite snov s pomočjo spodnjih vprašanj. 

1. Kateri letni čas je sedaj? 

2. Kaj je značilno za pomlad?  

3. Katere letne čase še poznaš? 

4. Kateri so dnevi v tednu? 

5. Ponovi znake za vreme? 

6. Poglej skozi okno in povej kakšno vreme je sedaj. 

7. Kaj potrebuje seme da vzklije?  

(primerno temperaturo in vodo-vlago) 

8. Kaj pa potrebuje potem, ko rastlina pokuka ven iz zemlje, ko začne rasti? 

(primerno temperaturo, vodo, svetlobo in zemljo s koristnimi snovmi). 

 

Pokliči me 

Starši,  

nekaj izhodišča za pogovor. Preberite otroku spodnji odebeljeni vrstici, pa naj sam razmišlja 

in našteje, kje bi lahko dobil informacije. Naj našteje, kar se spomni.  

Spodaj so informativni kanali našteti.  

NALOGA 

 

 

 

Ko želimo sporočiti neko informacijo ali pa novo informacijo izvedeti, to lahko storimo na 

različne načine. Izmenjava informacij poteka preko: 

telefona(pogovor ali kratka sporočila), 

el. pošte, 

radia in televizije(poročila, različne oddaje,…), 

časopisa, 

plakatov, 

pogovora. 

 

 

Prijatelj ti je povedal, da bo menda v Ljubljani gostoval velik LUNAPARK. 

Kje bi lahko bolj natančno izvedel, kje bo ta lunapark, kdaj bo, koliko časa,….? 

 



Krajša sporočila pa tudi preko: 

Piktogramov(npr. prepovedano odlaganje smeti, prepovedana uporaba telefona,…),  

Zvočnih signalov(različne sirene). 

 

ODGOVOR V SLIKI 

 

 

 

 

ZAPIS V BREZČRTNI ZVEZEK 

 

BZ položi ležeče. Na sredino lista naj ti starši napišejo naslov KJE DOBIM INFORMACIJE? 

Nato pa poišči in nalepi sličice ali pa nariši podobno kot je zgoraj. (RADIO, TV, ČASOPIS, 

TELEFON, PLAKAT, LETAK, RAČUNALNIK) 

 

 

     KJE DOBIM INFORMACIJE?  

 

 

 

 

 



ŠPORT 

 Fitnes doma 

Danes je napoved vremena takšna, da verjetno ne bo možno izvajati aktivnosti zunaj. Zato 

danes izvedi vaje za moč, razgibavanje,… kar notri, 

Na spodnji povezavi so vaje vodene, tako, da ti ne bo pretežko. 

Celoten sklop vaj večkrat ponovi.     

https://www.youtube.com/watch?v=4FcAMjALF3Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0KvANaNiaI

6NtuNd-w9P6wLaF-w5hZsxsT2OmIBO5ZnEJ7xgmPkMqt5a0  

 

 

SLOVENŠČINA 

Črki C in Č – obravnava 

Obravnava črk C in Č poteka enako kot obravnava vseh ostalih črk.  

Kratek posnetek o zapisu črk C in Č je na povezavi. 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html  

 

Zapis v črtni zvezek 
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Zapis v brezčrtni zvezek  

 


