
Torek, 12. 5. 

MATEMATIKA – Prostornina - liter 

Prejšnjo uro matematike si meril/a prostornino z različno velikimi kozarci. Dobil/a si 

različne rezultate. Ker pri merjenju želimo dobiti vedno enake rezultate, merimo 

prostornino z enoto, ki ji rečemo LITER. Krajše zapišemo malo pisano črko l. 

Oglej si slike na strani 34. Preberi besedilo.  

Spodaj imaš nalogo. Če ne hodiš v trgovino, poišči naštete stvari doma. 

Reši nalogo na strani LiliBi: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/merim/prostornina 

Zdaj pa reši še naloge na strani 35 – v zvezek zapiši rezultate, pri 8. in 9. nalogi 

pa račun in odgovor. 

 

 

SLOVENŠČINA – Velika začetnica 

Ali se še spomniš, kaj pišemo z veliko začetnico? Odpri oranžen delovni zvezek 

na strani 21 in preberi, kaj je povedal Bine. 

 

Preberi besede. Pri vsaki besedi razmisli, ali jo pišemo z veliko začetnico. Če jo, 

potem poskoči, če ne, počepni. 

MAMA      LJUBLJANA      GOMIŠČEK      PETRA      FLOKI      MIZA          

TORBA      KRANJ      PESEM      ŠOLA      PIKI      BABICA     NOVAK 

Kolikokrat si poskočil/a? 

Rešitev: Poskočil si sedemkrat. 

 

 

Zdaj pa odpri oranžen delovni zvezek na strani 70 in preberi pogovor Lili in Bineta. 

Reši nalogo. Piši s pisanimi črkami. 

Da ti bo lažje šlo – v vsaki povedi sta dve veliki začetnici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/merim/prostornina


ŠPORT – Telovadba s črkami 

Ta teden te čakajo prav posebne vaje. Vsak dan si boš izbral/a eno besedo. Danes 

začni kar s svojim imenom, naslednje dni pa si besede izmisli kar sam/a. Spodaj v 

tabeli poišči, katero vajo moraš opraviti za posamezno črko.  

Učenka Mia bi na primer telovadila tako: 

M - 20 x poskoki na eni nogi + 20x na drugi nogi 

I -  30 sekund hoje po petah, 30 sekund hoje po prstih 

A - 1 minuta teka na mestu 

 

 

A 1 minuta teka na mestu 

B 15 trebušnjakov 

C 15 počepov 

Č 10 sklec 

D 10 x kroženje z rokami naprej in 10 x nazaj 

E 10 x kroženje z boki v eno in drugo smer 

F 10 x vaja za hrbet (ležiš na trebuhu, dviguješ nogo in nasprotno roko) 

G 25 sonožnih poskokov s kolebnico (lahko tudi brez) 

H 30 dvigov na prste (stopala vzporedno) 

I 30 sekund hoje po petah, 30 sekund hoje po prstih 

J 20 x poskoki nazaj - naprej 

K 7 x po stopnicah gor in dol (vsaj 10 stopnic ali stopanje na eno stopnico) 

L 1 minuti boksanja v prazno (lahko vrečo, če jo imaš) 

M 20 x poskoki na eni nogi + 20x na drugi nogi 

N premikaj se kot slon, z zelo težkimi koraki 

O 3 minute plesa na hitro glasbo  

P kroženje z glavo v vsako smer 5-krat 

R 30 sekund čim hitreje teci na mestu 

S postavi se na vse štiri s hrbtom navzdol in se premikaj kot žaba 

Š premikaj se kot medved po vseh štirih 

T 20 x dvig bokov v most, leže na hrbtu 

U oponašaj gorilo in po vseh štirih skači okrog 

V 30 sekund stoja na lopaticah (sveča) 

Z 30 x  poskoki narazen skupaj 

Ž 10 x kroženje z rameni 



SLOVENŠČINA – Burja 

Hitro povej, kaj vse ti pride na misel ob besedi BURJA! 

Zdaj pa preberi pesem. 

 

Srečko Kosovel 

             BURJA 

 

Kaj dela burja? 

Pesnik z besedami, vije veje, veje in se smeje, veje vije, lomi lomi, zvočno slika; to 

pomeni, da upodablja zavijanje burje. 

Zdaj pa poslušaj pesem (posnetek). 

Nauči se brati eno izmed kitic (lahko tudi več) – čim bolj glasno, čim bolj burjasto, 

čim bolj veeetrovnooo. Da bo učinek res pravi in bo iz tvojega branja zares mogoče 

slišati burjo in njen gromki smeh, boš moral/a glasovno slikanje večkrat popraviti. Ko 

se ti bo zdelo, da si zares našel/la pravi glas, pesem preberi staršem. 



 

   GLASBENA UMETNOST – Huda mravljica 

 
Če dobro opazuješ, ko se odpraviš na sprehod po travniku, vidiš, da se pod tvojimi 

nogami nahaja čisto drugačen majhen svet. Svet, kjer živijo drobcena bitja. Med njimi 

so tudi mravljice. Čeprav so majhne, znajo biti tudi hude. Mi ne verjameš? No, kar 

poslušaj . Klikni na spodnjo povezavo in izberi pesem Huda mravljica. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 

 

No, vidiš, da sem imela prav .   

Preberi še besedilo pesmi.  

 

Bila je huda mravljica, 
šest črnih nog je imela, 
je migala, je vohala, 
je čisto ponorela. 
  
Bila je huda mravljica, 
po trgu je hodila, 
lončarju je čez piskre šla, 
pa vse mu je pobila. 
  
In kamorkoli je prišla, 
so vsi pred njo bežali, 
je pokalo, je stokalo, 
pod njenimi stopali. 
  
Oj, mravljica požrešnica, 
le kaj je naredila! 
Še bika je pohrustala, 
samo roge pustila. 
  
Seveda to je čisto res, 
le kaj se bik šopiri, 
šest črnih nog ‘ma mravljica, 
a bik ima le štiri. 
  
Če slišiš hudo mravljico 
po svetu godrnjati. 
Obrni se in zbeži proč, 
kar zmorejo podplati 
 

Pesem ponovno poslušaj. Če dobro poslušaš, opaziš, da se dve kitici zapojeta 
drugače od ostalih.  Pojemo ju tako, da bolj pripovedujemo. Ju najdeš? 
 
Pesem se dobro nauči!  

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2

