
PETEK, 17. 4. 2020 

 

Dobro jutro! Že diši po vikendu, kajne?  

Še prej bomo rešili nekaj nalog. Ne bo težko ;) 

 

SLOVENŠČINA : Veliki pisani N in M 

Danes bomo spoznali nov par velikih pisanih črk. 

Najprej bomo spoznali črko N. Oglej si film, kako se črko zapiše, na spodnji 

povezavi: 

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

Zdaj poskusi sam. Najprej s prstom po zraku (tako kot v šoli), nato s prstom po 

mizi in na koncu na hrbet (tistega, ki je s tabo). Pomembno je, da jo napišeš v eni 

potezi. Sedaj pa v zvezek. Začni s svinčnikom (2 vrstici), nadaljuj z nalivnikom (2 

vrstici). Ko končaš, prepiši s pisanimi črkami naslednje besede: Nina, Njegoš, 

Nik, Novak, Neda, Nataša. Seveda lahko dodaš kakšno svojo besedo. 

Zdaj pa ponovi postopek s črko M. 

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

V zvezek najprej napiši črko M (2x s svinčnikom, 2x z nalivnikom), nato prepiši še 

besede: Maruša, Martin, Marko, Mlinar, Miša, Maribor 

Na koncu dokončaj zapis v DZO na strani 95. 

 

Najtežji del je že za teboj. Rabiš nekaj sprostitve. To bomo združili z glasbeno 

umetnostjo. 

 

GLASBENA UMETNOST : Ritmična vaja 

Poišči dve leseni palici (na primer 2 kuhalnici), odpri spodnjo povezavo, nekajkrat 

poslušaj posnetek in nato sodeluj pri izvedbi skladbe. Meni je bila zelo všeč, 

upam, da bo tudi tebi. 

https://youtu.be/R_lFOCdmJYg 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/n/kako-napisemo-to-crko
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/m/kako-napisemo-to-crko
https://youtu.be/R_lFOCdmJYg


MATEMATIKA: UL (računanje do 100 – utrjevanje) 

 

Za konec še malo spomina na veliko noč. Velikonočna zajčka te prosita za pomoč 

pri računih.  

Na naslednji strani te čaka učni list z računi.  

Če imate doma tiskalnik, ti ga starši lahko natisnejo (ko ga rešiš, ga lahko tudi 

pobarvaš). Če tiskalnika nimaš, si na list ali v zvezek piši samo rezultate (če ima 

kdo od staršev čas, mu rezultate lahko govoriš tudi samo ustno). 

 

Ko boš rešil učni list, si za danes končal  ! 

 

 

 

Staršem današnjih nalog ni treba pošiljati, saj se mora večina od vas še pripraviti 

na govorni nastop (opis živali). Komaj čakam, da spet slišim vaše glasove. Ne 

skrbite, zmogli boste! Pa še poslušalcev ne bo veliko, le moja malenkost . 

Torej, se slišimo! 

 

 

 

 

 

NE POZABI, ZAJČKA TE ČAKATA NA NASLEDNJI STRANI! 

 

 

  



 

VELIKONOČNA ZAJČKA 

 

 

 

 

 

 

 

35 + 10 =     

53 – 30 =     

81 + 10 =     

41 – 20 =     

16 + 80 =     

78 – 40 =     

69 + 30 =     

60 + 31 =     

72 – 50 =     

34 + 6 =     

59 – 4=     

26 + 2 =     

67 – 7=     

82 + 8 =     

Izračunaj. 


