
Spoznavanje okolja 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE (2 uri) 

Spoštovani starši.  

V tem tednu bomo še enkrat ponovili tiste učne teme, katere pridejo v poštev za ocenjevanje 

znanja SPO. Razporedite si ponavljanje snovi skozi teden, kakor najbolj ustreza vam in vašemu 

otroku. Glede na priporočila ministrstva, smo zmanjšali število ciljev, ki bodo ocenjeni. 

Pri SPO bodo ocenjeni naslednji cilji: 

• Pozna nekatere lastnosti snovi (les, kovina, papir, steklo, tekstil, plastika) iz katerih so 

izdelki. 

         Povezuje lastnosti gradiv (les, papir, žica) z orodji in načini obdelave. 

          Samostojno ali ob pomoči praktično obdela snov. 

• Zna spremeniti tekočo vodo v led in obratno.  Poimenuje nekaj oblik vode v trdnem 

stanju (sneg, ivje, led). 

 

• Pozna značilnosti letnih časov in jih povezuje z opažanji pojavov v naravi.  

 

V tem tednu snov utrjujte še doma.  

V primeru, da se pouk ne bo začel v šoli, bodo učenci v ponedeljek pisali 

pisno preverjanje znanja doma.  

V primeru, da začnemo 18. 5. 2020 z izvajanjem pouka v šoli, bo še ena ura 

namenjena skupnemu ponavljanju, nato bo sledilo preverjanje in ocenjevanje 

znanja s podobnimi nalogami, kot so jih učenci reševali doma. Ustno 

ocenjevanje znanja bo potekalo v četrtek, 21. 5. 2020, in v ponedeljek, 25. 5. 

2020. 

Hvala.  
 

1. Poveži opravilo z ustreznim orodjem. Uporabi različne barvice. 

 

Sadjar bi rad odstranil z jablane debelejšo vejo.                                klešče 

V zid moraš zabiti žebelj.                                                                       grablje 

Marjan bo prelopatal vrt.                                                                       škarje 

Vrtnar bo presadil sadike.                                                                       žaga 

Dedek grabi listje.                                                                                     sadilni klin 



Šivilja mora odrezati kos blaga.                                                             lopata 

Iz deske je potrebno izpuliti žebelj.                                                       kladivo 

Mama bo zašila raztrgane hlače.                                                           metla            

Pometel boš hodnik.                                                                                igla (šivanka) 

 

2. Iz katerega materiala je lahko izdelan predmet?  

Označi vsak predmet s pravo številko.  

lonec   hlače   okenska šipa                   kozarec   

 

 knjiga                 žaga  zalivalka za rože    kuhalnica 

 

šolski stol      plastenka  

 

1.kovina         2. plastika       3. papir         4. blago         5. steklo       6. les 

 

3. Pri očetu v delavnici si našel prevrnjeno stekleničko, iz katere je 

kapljala tekočina. 

Na steklenički si opazil spodnji znak. 

 
Kaj pomeni ta znak? __________________________________________ 

Kako boš ravnal? _____________________________________________ 

 

 

4. Naštej tri primere nevarnih snovi. 

 

 

 



 

5. Poimenuj letne čase. Pri vsakem letnem času naštej vsaj 3 značilnosti.  

 

6. V kateri letni čas sodijo naslednje trditve? 

 

Ptice si spletajo gnezda. 

Jezero je zamrznilo. 

Dnevi postajajo krajši. Listje rumeni in odpada. 

Nabiramo borovnice in gozdne jagode. 

Lastovice se zbirajo v jate. Odletele bodo v tople kraje. 

Mamici sem nabral zvončke. 

Kmetje pospravljajo s polj še zadnje pridelke. 

Danes sem naredil bunker iz snega. 

Imamo dolge počitnice in s starši sem šel na morje. 

Z mamico sva posejala na vrtu solato, korenček in špinačo. 

V gozd smo šli po kostanj. 

Vse je ozelenelo in drevesa v sadovnjaku cvetijo. 

 

7. Po deževju je bila na asfaltu lužica. Naslednji dan je ni bilo več. Kam je 

izginila voda iz luže? 
Odgovor: Voda izhlapi, spremeni se v plin. 

 

8. Kaj se zgodi, če daš posodo z vodo za nekaj ur v zmrzovalnik? 

 

9. V kakšni obliki se lahko pojavlja voda v naravi? 
Odgovor: 

1. kot kapljevina (voda, ki priteče iz pipe, voda v rekah, jezerih, dež…) 

2. trdna snov: sneg, ivje, led, slana. 

3. Plin (vodni hlapi, para) 

 

10.   Ali lahko iz snega narediš vodo? Kaj moraš storiti? Ali to velja tudi za 

led? 

- Kako bi vodo spremenil v plin? 

 

 



Matematika 

Seštevanje do 100 brez prehoda 

Račune prepiši v karo zvezek in jih izračunaj na dolg način. Račune dopolni z 
ustreznimi manjkajočimi števili. 

 

 

41 + 17 = 41   + 10    + 7     =  51   +  7     =  

 

52 + 35 = 52    + 30  + = 82   + =  

 

36 + 21 = 36  +   + 1    = 56  +  1       =  

 

72 + 26= + + = + =  

 

 

Dopolni račune. 
 

26 + 30 =  

56 + 2 =  

26 + 32 =  

V delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 2   reši na strani 48 

naloge 2., 3. in 4. Račune iz delovnega zvezka prepiši v karo zvezek 

in jih reši. Pri drugi nalogi računaj na dolg način, pri tretji in četrti 

nalogi pa tako kot ti je lažje-lahko na dolg ali na kratek način.  

 



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 

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


 

Slovenščina 

VELIKI PISANI ČRKI S  IN Š, prepis 

 

Pripravi si delovni zvezek . 

 

 

 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »Zimsko veselje« (stran 75, 77).  

 

Spoznali smo že velike pisane črke A, M, N, U, V, Z, Ž, C, Č,  O, S  in Š.  Oglej 

si jih in ponovi pravilen zapis črk po zraku, zvezku, hrbtu tvojih  

domačih …  Lahko se igrate tudi igrico Ugani črko in ob tem ugibate, katera črka 

je zapisana po zraku, zvezku, hrbtu … 

 

- Ponovno preberi besedilo pri 1. nalogi.  

 

Zakaj je smučarski klub Snežinka zapisano z veliko začetnico? 

 

ZAPOMNI SI: Tudi imena klubov, društev in drugih organizacij se piše z 

veliko začetnico. 

 

- Nato reši 10. nalogo. 

- Ne pozabi v pisanki napisati naslov VAJA in današnji datum na zunanji 

rob.  Pri prepisovanju 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 učili. 

 
 

*Če želiš, reši tudi 5. nalogo. Namesto sošolca ali sošolke naj ti pomaga kdo od 

domačih ali pa jo reši sam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Natančno si preberi navodila, ki so zapisana pri 

nalogah. Piši s pisanimi črkami. Pazi na velike 

začetnice in ločila na koncu povedi ter natančen in 

pravilen zapis. Večkrat se spomni na pravilno 

sedenje za mizo in držo pisal. 



Šport 

 

Danes boš telovadil kot kažejo spodnje slikice v krogu. Začneš lahko kjerkoli. 

Poišči si prostor (hodnik, dnevna soba, dvorišče). Vaje lahko izvajaš večkrat na 

dan in s tem vzdržuješ svojo gibljivost, moč in kondicijo.  Z gibanjem skrbimo za 

svoje zdravje.  

 

Lepo se imej.   

 

 

 
 
Vir: https://www.google.com/search?q=slikovna+navodila+za+telovadbo+2.+r 

https://www.google.com/search?q=slikovna+navodila+za+telovadbo+2.+r&rlz=1C1CHWL_slSI612SI613&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=AS2srOcnCcVCYM%253A%252CauVFtP29e6GoTM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSDZ9D3yBzWuXIf1n_TpeO738JqCA&sa=X&ved=2ahUKEwi_pK71t6vpAhVGCWMBHXBUDMgQ9QEwAnoECAoQCQ#imgrc=1qjgXqL-UWXEbM

