
 

     SLOVENŠČINA – PISANA ČRKA T 

Danes je čas za novo črko. Najprej si oglej, kako jo pišemo. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/t/kako-napisemo-to-crko 

Mala pisana črka t izgleda kot mala pisana črka t, le da ji dodaš rokice.         .   

    

Sledi zapisu s prstom, napiši po zraku največji T in t kar ga zmoreš, napiši črki s prstom na 

vrata, na zvezek, na mamino dlan. Pazi na poševne in navpične črte.  

 

Ti gre? No, sedaj je na vrsti zvezek. Pazi, kje boš zapisal/a črko t. Če ne gre, prosi starše za 

pomoč.   

Napiši dve vrsti male črke in dve vrst velike črke. Kako je šlo?  

Prepiši naslednje besede in povedi – vsako dvakrat: 

   

 

 

 

Na tej strani imaš tudi učni list, ki ga lahko rešiš (če imate doma tiskalnik). 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/t 

 

Ne pozabi na kratek odmor in malico!   

Petek, 3. 4. 2020 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/t/kako-napisemo-to-crko
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/t


SLOVENŠČINA – Besede s širšim pomenom 

 

Odpri oranžen delovni zvezek na strani 46 in preberi besedilo. Ustno odgovori!  

Kam je odšel Gregor z mamico? 

Kaj je kupila mamica pri prodajalcu, ki je prodajal sadje? 

Kaj je pisalo na stojnici, kjer je mamica kupila korenje, peteršilj, cvetačo in krompir? 

Kaj Gregor rad je? 

Na kateri stojnici sta kupila sir in jogurt? 

 

Preberi, kaj je na stojnicah napisano z velikimi tiskanimi črkami – SADJE, ZELENJAVA, 

MLEČNI IZDELKI – to so besede s širšim pomenom.  

Povej, kaj prodajajo na vsaki stojnici – jabolka, pomaranče, banane, hruške, slive – to so 

besede z ožjim pomenom. 

 

Zdaj vzemi tri barvice in v besedilu podčrtaj sadje z rdečo, zelenjavo z zeleno in mlečne 

izdelke z modro barvo. Besede vpiši v preglednico spodaj. 

Reši še stran 47. 

Uspešno reševanje ti želim. 

 

  



Imaš doma kakšen balon? Hitro ga napihni, spodaj te čakaj nekaj vaj.  

 

ŠPORT 

 

 



GLASBENA UMETNOST - Ponovimo 

 

 

Prejšnji teden si se naučil/a novo izštevanko in pesmico Zvonček in trobentica.  

V torek si naredil/a tudi nov inštrument. Veš, kaj te čaka sedaj? Ponovi izštevanko in 

pesmico ter ju spremljaj s svojim novim inštrumentom. 


