
  TOREK, 12. 5. 2020 

 

MATEMATIKA 

PONOVIMO: Primer popoldanskega in dopoldanskega časa. 

  

 

 

Ura je 5.00.                                                Ura je 17.00. 

DOPOLDANSKI ČAS          + 12 UR ( 5+12=17)       POPOLDANSKI ČAS 

 

  

Ura je 22.00.                                                                        Ura je 10.00. 

POPOLDANSKI  ČAS         -12 UR  ( 22 – 12=10)           DOPOLDANSKI ČAS 

1.  V DZ reši str. 50. 

2.  Do sedaj smo se učili samo polne ure. Danes pa bomo spoznali še minutni 

kazalec, ki kaže minute. 

Ko se veliki kazalec premakne od ene do druge številke mine 5 minut. 

Uporabimo lahko poštevanko števila 5.  

Ko je veliki kazalec na 2, pomnožimo 2 . 5 = 10 minut. 

Ko je veliki kazalec na 6, pomnožimo 6 . 5= 30 minut. 

Ko je veliki kazalec na 9, pomnožimo 9 . 5 = 45 minut. 



 

     12.05                        12.10                    12.15                    12.20                    12.40 

Pozorno večkrat poslušaj spodnjo razlago in ne boš imel težav. 

https://www.youtube.com/watch?v=_SyPvwLHPSs&t=53s 

3.  V DZ poskusi rešiti naloge na str. 51. 

 Ne pozabi na vsakodnevno utrjevanje poštevanke.  

 

SLOVENŠČINA  

PONOVIMO: 

Poznamo 3 končna ločil. PIKA, VPRAŠA in KLICAJ. 

Če na koncu stoji PIKA je to PRIPOVEDNA POVED. 

 Danes je lepo vreme. Včeraj sem bil na sprehodu. Medved živi v gozdu. 

Če na koncu stoji VPRAŠAJ  je to VPRAŠALNA POVED. 

 Kaj si imel za kosilo?  Kdaj imaš rojstni dan?  Zakaj nisi prišla? 

Če na koncu stoji KLICAJ, je to VZKLIČNA POVED. 

 Pazi, avto gre!    Joj, to boli!   Tiho bodi!   Zapri vrata! 

1. Danes boš iz danih besed sestavljal in zapisal pripovedne in vprašalne povedi. 

Take vaje si že delal.  

primera: maslo – zajtrk - jesti                      

Za zajtrk sem jedel maslo. 

 Sem za zajtrk jedel maslo?  

Kdo je za zajtrk jedel maslo ?  

https://www.youtube.com/watch?v=_SyPvwLHPSs&t=53s


jasa - medved - zvečer 

Na jasi je bil zvečer medved.  

Si videl zvečer na jasi medveda? 

Je bil zvečer na jasi medved? 

2. V DZ  na strani 59 reši 1. nalogo. Pri vsakem primeru napiši eno pripovedno 

in dve vprašalni povedi. 

Potrudi se pri obliki zapisa! 

 

GLASBENA UMETNOST 

Prelistaj zvezek za glasbo in si izberi TRI pesmice, ki jih zelo dobro znaš. ZAPOJ 

jih in lahko jih spremljaš z inštrumentom, ki si ga naredil. Če ga nimaš več, si 

pomagaj s čim drugim (palčke – dve kuhalnici,..). Lahko pa tudi zaplešeš. 

1. Danes boste poslušali GLASBENO PRAVLJICO: Prepir v orkestru na spodnji 

povezavi. Pozorno poslušaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=UNSyRNKm-MI 

2. Po poslušanju v zvezek napiši naslov Glasbena pravljica: Prepir v orkestru in 

napiši vsaj 5 instrumentov, ki si jih slišal v pravljici. Lahko tudi več. 

 

ŠPORT 

Še vedno pridno vadil naloge za športno vzgojni karton: tek na 60m, na 600m, 

poligon nazaj, vesa, trebušnjaki, predklon, skok v daljino, taping. 

Izberi si vsaj 3 naloge! 

1. Tek na 60m in 600m 
 

 

Naloge: 

-lovljenje na travniku 

-tek v hrib in po hribu navzdol 

-tekanje po gozdu  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UNSyRNKm-MI


2. Poligon nazaj 

  

 

Naloge: 

-gibanje po vseh štirih (dlani, stopala) v vse smeri (naprej, 
nazaj, levo, desno) 

-oponašanje gibanj živali, ki hodijo po vseh štirih 

 3. Vesa v zgibi 
 

 

Naloge: 

-plezanje po drevesih ob prisotnosti/nadzoru staršev 

-plazenje po trebuhu (vlečemo se samo z rokama) 

 

 

4. Skok v daljino iz mesta 

 

 

Naloge: 

-sonožno preskakovanje črt na tleh  

-preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih 

-žabji poskoki 

-igra »Ristanc« 

-kolebnica 

 

5. Dvig trupa 
 

 
 

 

Naloge: 

-plezanje 

-plazenje 

-lazenje 

-skoki 

 


