
TOREK, 24. 3. 2020 

 

PREDMET 1. razred 2. razred 

 
 
MAT 
 

Iz kock sestavite stolpce od 
ena do deset. 
K vsakemu stolpcu položite 
kartonček z ustrezno številko. 
Preberite števila od 1 do 10 in 
od 10 do 1. 
PREDHODNIK, NASLEDNIK 
U. str. 48 
Rešujete vaje na dani strani. 
Uporabite že izdelan številski 
trak, po katerem se premikate 
levo ali desno za eno mesto.   

Dežela Lilibi: 
MATEMATIKA 
Števila do 100: Nauči se števila do 
100, Števila do 100 
Seštevam do 100: ZAPIS V 
ZVEZEK 
(DESETICE + ENICE = DE) – U/68 
Učenci obe tabelski sliki z učbenika 
(prva dva pravokotnika) prerišejo v 
zvezek. Najprej napišejo dani naslov 
in stran učbenika (že ustaljena 
praksa). Prerišejo obe sliki in 
pripadajoča računa.  
Sledi reševanje naslednjih dveh 
nalog. Besedilne naloge ni potrebno 
prepisovati, v zvezek narišejo skico 
(po zgoraj narejenem primeru), 
račun in odgovor.  
P.s. : Pri vseh računih naj otroci 
računajo tudi na konkretnem nivoju. 
Lahko tako kot v šoli s pomočjo 
škatel jajc (1 škatla- 1 desetica), ki 
jih polnijo z različnimi polnili 
(plastična jajčka, gumbi, zamaški, 
kamenčki). 

 
 
 
SLJ 

https://eknjige-
junior.si/?utm_source=sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=paren
ts_25_45&gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6AoYRnjEBTYkLmwK
FqmbhHF6BIy_FRTiIt-Ru5LRoGPs2-AhqmlSPJRoCA7gQAvD_BwE 
Poslušanje/branje poljubne e-knjige in bralno razumevanje. Učenci v 
1. razredu pravljico le poslušajo in nato preverijo razumevanje 
vsebine preko spletnih nalog. 

https://eknjige-junior.si/?utm_source=sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents_25_45&gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6AoYRnjEBTYkLmwKFqmbhHF6BIy_FRTiIt-Ru5LRoGPs2-AhqmlSPJRoCA7gQAvD_BwE
https://eknjige-junior.si/?utm_source=sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents_25_45&gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6AoYRnjEBTYkLmwKFqmbhHF6BIy_FRTiIt-Ru5LRoGPs2-AhqmlSPJRoCA7gQAvD_BwE
https://eknjige-junior.si/?utm_source=sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents_25_45&gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6AoYRnjEBTYkLmwKFqmbhHF6BIy_FRTiIt-Ru5LRoGPs2-AhqmlSPJRoCA7gQAvD_BwE
https://eknjige-junior.si/?utm_source=sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents_25_45&gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6AoYRnjEBTYkLmwKFqmbhHF6BIy_FRTiIt-Ru5LRoGPs2-AhqmlSPJRoCA7gQAvD_BwE


 
SPO 
 

Nariši miselni vzorec z naslovom: KAJ ŽE VEM O POMLADI.  
Okrog napiši in nariši (1. razred glede na sposobnosti na kratko tudi 
napiši), kar že veš o letnem času-  pomladi. Naj bo to res le tvoje 
predznanje o tem letnem času. 
 

 

LJUDJE  IN DELO                                                                               ŽIVALI                                                            
 
 
 
 
 
 
RASTLINE                                                                                             VREME 
                                      

 
RADOVEDNI JAKA- KAJ IMAM PRI POMLADI NAJRAJE 
https://www.youtube.com/watch?v=AvJ9Lk5_f7U 
Ogled posnetka, razmišljanje o značilnostih pomladi in morebitnih 
odstopanjih v realnem življenju.  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
GUM 
 
 
 
 

Ponovim vse znane pesmi, ki smo jih prepevali v letošnjem šolskem 
letu. Ponovim in večkrat preberem tudi glasbene pojme, ki so zapisani 
v zvezku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAJ ŽE VEM O 

POMLADI? 

https://www.youtube.com/watch?v=AvJ9Lk5_f7U


 


