
ČETRTEK, 9. 4. 2020 

 

MATEMATIKA 

 

Utrjevanje števil 13, 14, 15   

Zdaj smo se naučili že vsa števila do 15.  

Pomembno je, da znaš dobro šteti, da veš, katera števila so pred, za,… 

Šteti bo treba znati brez pomoči prstov, prav tako računati do 10.  

Če ti to še ne gre, imaš še nekaj časa za vaje. 

 

Danes v Zbirki vaj reši naloge na strani 54. 

  V karo zvezek  zapiši račune po nareku in jih izračunaj. 

4 + 6 =    9 - 7 =    7 - 1 =  

                   

1 + 3 =    10 - 5 =    8 - 5 =  

                   

2 + 5 =    8 - 7 =    3 + 4 =  

                   

 

 

ŠPORT 

 

Krožna vadba 

Te naloge si že opravljal/a, pa boš danes ponovil/a. Izvedi naloge, nekdo pa naj ti meri čas. Vsako 

vajo izvajaš določen čas(zapisano poleg vaje).  Ko končaš z zadnjo vajo, zopet ponoviš vse. Temu 

rečemo krožna vadba.  

VAJE ČAS IZVEDBE 

TEK  1 min 

HOJA 1 min 

TEK 1 min 

HOJA 1 min 

HOJA PO VSEH ŠTIRIH NAPREJ 30 sek 

SONOŽNI POSKOKI LEVO - DESNO 30 sek 

HOJA PO VSEH ŠTIRIH NAZAJ 30 sek 

SONOŽNI POSKOKI NAPREJ NAZAJ NA MESTU 30 sek 

 

 



SLOVENŠČINA 

 

Črka R – utrjevanje 

Zdaj poznaš že kar veliko črk. Vem, da nekateri poznate že vse, ampak skupaj smo jih obravnavali 

že 15. Manjka nam jih samo še 10. 

Vse to znanje je potrebno utrditi, posebej pa črko R. 

Danes reši naloge v DZ str. 54, 55. Na strani 55 prikazano nalogo samo preberi in jo ne prepisuj. 

V naslednji nalogi v DZ pa besedilo dopolni kot zahteva naloga. 

 

  

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Ponavljanje  

V torek si dobil/a vprašanja za ponavljanje o vremenu, pomladi, letnih časih, dnevih v tednu in 

sličice povezane s sajenjem in sejanjem. 

Danes je tvoja naloga, da vse to ponoviš, da boš utrdil/a svoje znanje. 


