
Sreda, 1. 4. 2020 

SLOVENŠČINA – Opis poti 

Ali kaj kolesariš? Kako si opremljen, kadar se voziš s kolesom? Po prometnih 

površinah ne smeš kolesariti brez spremstva staršev. 

 

Odpri oranžen delovni zvezek na strani 42. 

Oglej si besedilo in sliko. Besedilo preberi. 

Pod sliko je Lili zapisala navodilo. Preberi ga in naredi, kar zahteva. 

Ali je pot dovolj natančno opisana, da si lahko sledil Lanovi poti s prstom po sliki? 

Ustno opiši svojo pot od doma do šole – lahko jo tudi narišeš in ob sliki poveš.  

Kako ti je šlo? 

Tako, zdaj pa reši še nalogo na strani 43.  

 

MATEMATIKA 

 

Danes boš računal/a do 100 in zraven računov boš risal/a desetice (palice) in enice 

(pikice). OBVEZNO!!! 

Takole bo šlo: 

- v zvezek zapiši račun 14 + 30 = ___ 

- nad računom nariši sliko:  ••••       

- izračunaj vsoto: seštej palice (desetice) in preštej enice (pike), ugotoviš, da imaš 

skupaj 4 D in 4E, torej je vsota 44. 

V zvezku bo videti takole: 

Prepiši in dokončaj!   Pazi na lepo pisavo! 

 

  ••••      

   14    +  30   =  44            13   +  50   =                 17  +  20  = 

    

    22   +  30   =                   36   +  40  =                  73  +  10  = 

 

    41   +  30  =                    54   +  20  =                  29  +  70  = 

 

Zdaj pa še naloge v delovnem zvezku – stran 5,6.   Pomagaj si z risanjem na list!   
Ker nimaš delovnega zvezka, račune prepiši v zvezek (ali na list).      
 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA – Skrbim za okolje 

Odpri zelen učbenik na strani 64 in preberi, kako otroci lahko poskrbite za čisto 

okolje. 

Kaj od tega počneš tudi ti? 

Nekateri odpadki sodijo med nevarne. To so prazni deodoranti, stara zdravila, 

baterije, laki …?  

Zakaj jih uvrščamo med nevarne odpadke? 

Kako so označene nevarne lastnosti snovi na embalaži? 

Oglej si znake za nevarne snovi. 

 

 

 Zdaj pa te čaka detektivska naloga – razišči, katere od teh znakov 

najdeš pri vas doma. Bodi previden, za seboj ne smeš pustiti nobenih sledi! 

Skušaj ugotoviti, kaj ti znaki pomenijo.  

Veliko uspeha pri tvoji detektivski nalogi. 

 


