
Torek, 21. 4. 

SLOVENŠČINA – Pesem Zbudilka 

Kaj je budilka? Ali jo uporabljaš? Kdo ali kaj te zbudi zjutraj? Ali je bujenje prijetno 

ali grozzzno? 

Pesnik Boris A. Novak je napisal pesem o budilki. Preberi jo. 

BORIS A. NOVAK  

ZZZBUDILKA 

 

 

 
Vadi glasno branje pesmi. 

 

 



MATEMATIKA - Tehtam 

Ali se spomniš, ko smo v šoli merili dolžino učilnice in smo se pogovarjali o metrih 

in centimetrih. 

Danes boš spoznal/la novo mersko enoto za maso. 

Doma poišči vrečke z živili in poišči podatek o količini snovi (npr. na vrečki 

sladkorja, soli, moke).  

Ali opaziš črki kg? Ali veš kaj to pomeni? 

Ja, to je kratica za kilogram.  

Doma imate tehtnico. Poišči predmet, ki tehta 1 kilogram. Pomagaj si s tehtnico. 

Zdaj pa si oglej delovni zvezek na strani 21. Oglej si ilustracije različnih tehtnic in 

jih poimenuj. Pogovori se s starši, kdo in za kaj jih uporablja. 
 

Oglej si slike na strani 22. Tehtnice so v ravnovesju in zato lahko ugotoviš, koliko 

tehta sadje oz. zelenjava.  

Ali bi lahko ugotovili, koliko neka stvar tehta, če tehtnica ni v ravnovesju? Razmisli. 

Reši naloge. Bodi pozoren/na pri četrtem primeru na to, da se uteži nahajajo na 

obeh straneh tehtnice.  

Prepiši v zvezek samo odgovor z rešitvijo (ni treba risati tehtnic). 

POZOR! Tudi kratico kg boš pisal s pisanimi črkami (tako kot m in cm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SLOVENŠČINA – Pisane črke 

Danes je tvoja naloga, da vadiš pisane črke. 

 

Kako je šlo? Če si nalogo rešil pravilno, si prepisal 10 besed. Preveri. 

 

Zdaj pa prepiši še tole s pisanimi črkami. 

 

Metka ima črno muco Piko. Rada ima mleko. Živi v hiši. Muca rada lovi 
miške. Vsak dan pije mleko. 

 

 

ŠPORT IN GLASBENA UMETNOST – Zum zum zum 

Veste, kaj najbolj pogrešam, ko pripravljam naloge za vas? Naše učenje petja in 

plesa .  Ker ne morem zaplesati z vami in vas naučiti nove koreografije, pa bo to 

namesto mene naredila učiteljica Plesnega mesta. Izbrala sem pesmico Zum zum 

zum. Jo mogoče poznate?  

 

Tukaj najdete povezavo:   

https://www.youtube.com/watch?v=ayCLci4JIt4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ayCLci4JIt4


Besedilo gre pa tako: 

 

ZUM ZUM ZUM … 

SEM ČEBELICA IGRIVA,  

KI S PRIJATELJČKI ODKRIVA 

DANES TRAVNIK, JUTRI GOZD,  

CVETNO ČAŠO, SLADEK GROZD. 

V NAŠI DRUŽBI JE VESELO 

S  ČMRLJI, MURENČKOM, ČEBELO.  

VSAK JE MOČEN, ZDRAV IN ZBRAN  

V ŠOLI IN DOMA VSAK DAN. 

 

SEM ČEBELICA IGRIVA,  

KI S PRIJATELJČKI ODKRIVA 

 DANES TRAVNIK, JUTRI GOZD,  

CVETNO ČAŠO, SLADEK GROZD. 

SE IGRAMO IN LOVIMO, 

VSE PREHLADE PREPODIMO. 

PRIDI Z NAMI TUDI TI, 

IZ PANJA ZDRAVJE SE CEDI. 

 

Dobro miganje želim! Tudi jaz že plešem po dnevni sobi   
 

 


