
Četrtek, 16. 4. 

MATEMATIKA - Tehtam 

Oglej si video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ttWcX9PsZFI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0DYsWXPz

sKn0HBo_rg4P9f2FIXevOrJWJItODvFr4ueYcabS9kPgr3XUk   
 

ALI 

Pripravi si 6 različnih predmetov. Po dva predmeta primerjaj med seboj po masi; 

najprej oceni, kateri predmet je težji, nato vsakega primi v eno roko in potežkaj.  

Predmete (brez tehtanja) razvrsti od najlažjega do najtežjega.  

 

Preberi in reši naloge v delovnem zvezku na strani 18.  

Ustno odgovori! Kdaj je gugalnica v ravnovesju? 

 

Zdaj boš potreboval/a prevesno gugalnico (tehtnico). Lahko si jo izdelaš sam/a. 

Oglej si sliko v delovnem zvezku na strani 19. Sestavi gugalnico.  

Lahko jo izdelaš tudi iz obešalnika, dveh jogurtovih lončkov in vrvice. 

Takole: 

                          

Reši nalogo na strani 19. 

Ali se še spomniš, kaj je OCENA? Najprej razmisliš, kaj bi bilo težje in to zapišeš k 

oceni. Nato položiš oba predmeta na gugalnico in ugotoviš, kaj je težje. 

 

Reši stran 20. Ali ti je šlo? 

Še sam stehtaj barvice, avto, šilček in radirko… Nariši preglednico in zapiši, koliko 

kock (ali fižolov ali frnikol…) tehtajo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ttWcX9PsZFI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0DYsWXPzsKn0HBo_rg4P9f2FIXevOrJWJItODvFr4ueYcabS9kPgr3XUk
https://www.youtube.com/watch?v=ttWcX9PsZFI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0DYsWXPzsKn0HBo_rg4P9f2FIXevOrJWJItODvFr4ueYcabS9kPgr3XUk


SLOVENŠČINA – Pisana črka j 

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

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

 

          

Sledi zapisu s prstom, napiši po zraku največji J in j kar ga zmoreš, napiši črki s prstom na 

vrata, na mizo in na tla. Pazi na poševne in navpične črte.  

 

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

pomoč.   

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

Prepiši naslednje besede trikrat: 

      

S pisanimi črkami prepiši v zvezek: 

konji     čevlja     knjiga    gaj     jogurt     Jože     Jaka     meja    Bojana     Zijad      Jan 

Oceni svoje delo – pod zapisane črke nariši »čebelčka«. 

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/j 
 

 

ŠPORT 

Danes boš telovadil/a z Juvijem. Prosi starše, da ti poiščejo oddajo na tem naslovu: 
 
https://otroski.rtvslo.si/avacc/media/play/id/174683930/section/televizija 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/j/kako-napisemo-to-crko
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/j
https://otroski.rtvslo.si/avacc/media/play/id/174683930/section/televizija


 

SLOVENŠČINA – Tilen 

Odpri oranžen delovni zvezek na strani 56. Natančno preberi besedilo. 

Preberi navodilo in vprašanja.  

Ali znaš odgovoriti na vprašanja?  

Zapiši odgovore. Pazi, da odgovarjaš v celih povedih, uporabiš veliko začetnico, pravilno 

zapišeš besede, pisava je estetska in čitljiva). 

Pri odgovorih si lahko pomagaš tako, da poiščeš podatek, ki si ga nisi zapomnil/a v besedilu. 

Po opisu nariši Tilna čim bolj natančno. 

 

 

 

GLASBENA UMETNOST – Domači koncert 

 

 

 

Tako, si pripravljen/a ? Čas je za tvoj domači koncert. Če imaš doma premalo poslušalcev, 

lahko prosiš starše, naj opravijo video klic. Tako bodo lahko poslušali še dedki in babice, tete in 

strici, mogoče bratranci in sestrične.  

Dobro nastopaj!  

 


