
 

 

2. a 13. 5. 2020 

Danes vas čaka prijeten dan. Le veselo na delo.  

 

MATEMATIKA 

V delovnem zvezku Računam z Iksom 2 na strani 79 reši 2., 3. in 4. 

nalogo.   

Priporočam ti tudi trening hitrega računanja na povezavah, ki jih že poznaš. 

https://interaktivne –vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_odstevanje.html 

Lefo | Lefo  

https://moja-matematika.si/ 

 

SLOVENŠČINA 

SLJ: DVOJČICI, opis osebe 

Pripravi si delovni zvezek . 

 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »Dvojčici« (stran 78, 79, 80).  

 

Ta teden smo spoznali veliki pisani črki E in L. Oglej si jih in ponovi pravilen 

zapis črk po zraku, mizi, zvezku …  

 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_odstevanje.html


- Preberi besedilo pri 5. nalogi. Z rdečo barvico pobarvaj vse velike 
začetnice in razloži svojim domačim, zakaj so posamezne besede 
zapisane z veliko začetnico.  

 

- Še enkrat preberi besedilo pri 5. nalogi. Nato reši 6. nalogo.  

 

 

- Na kazalec si nariši obrazek (lutko). S pomočjo lutke se predstavi svojim 
domačim, kot se je predstavila Ela pri 5. nalogi. 
 

- Pri 7. nalogi pa opiši Leo po vzoru opisa Ele. Pomagaj si tudi z danimi 
besedami in s sliko pri 6. nalogi. Opis deklice najprej povej svojim 
domačim, nato pa ga zapiši. Zapiši vsaj 5 povedi, pri tem pa pazi na 
pravilno uporabo velike začetnice in končnih ločil. Pazi, da boš pri velikih 
začetnicah uporabil/a velike pisane črke, ki smo se jih že učil 

 
- Reši še 8. nalogo na strani 80. 

 

- *Če želiš, reši tudi 9. nalogo.  
 

Uredi svoj delovni kotiček, da se boš v njem dobro počutil/a! 

 

GLASBENA UMETNOST 

Prepiši v zvezek za glasbeno umetnost naslov in besedilo. 

Ljudski plesi 

Ljudski plesi so: kolo, valček in polka.  

 

Kolo je ljudski ples, plesalci so oblečeni v narodne noše. 

 

Najprej poslušaj pesem Lepa Anka kolo vodi. 

1062_Cincidon_3_Le

pa_Anka_slovenska_ljudska.mp3
 



 

LEPA ANKA KOLO VODI 

 LEPA ANKA KOLO VODI. 

 KOLO VODI I GOVORI: 

»MILI BOŽE, AL SAM LEPA. 

SAM DA SO MI ČRNE OČI! 

ČRNE OČI I OBRVE. 

DAJ MI, BRATE, KONJA SVOJ'GA. 

TRI BI GRADA PRESKOČILA. 

SVOJE ZLATO POLJUBILA.« 

Poglej si posnetke različnih ljudskih plesov. 

KOLO-Lepa Anka   https://www.youtube.com/watch?v=FJbVLElodPE 

POLKA      https://www.youtube.com/watch?v=nDQTilJGHmM 

*Poglej, če želiš: LJUDSKI PLESI https://www.youtube.com/watch?v=d3l3qSjLr8k 

                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=EkzQEj6xduA 

 

LIKOVNA UMETNOST 

Pri slovenščini si narisal lutko na svoj prst. Pri likovni umetnosti boš eno tudi izdelal. 

Izberi si književno osebo, ki ti je všeč morda (iz svoje najljubše pravljice) in jo ustvari 
kot lutko. Uporabiš lahko barvni papir, filc, blago… kar imaš doma. Bodi ustvarjalen!  

Če želiš, lahko fotografijo lutke pošlješ svoji učiteljici. 

Tukaj je nekaj idej. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJbVLElodPE
https://www.youtube.com/watch?v=nDQTilJGHmM
https://www.youtube.com/watch?v=d3l3qSjLr8k
https://www.youtube.com/watch?v=EkzQEj6xduA


 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 


