
TOREK, 5. 5. 2020 

 

SLOVENŠČINA  

Od kod? Kje? Kam? 

1. Oglej si slike in preberi odgovore.        

Od kod je prišel medved?  

Medved je prišel iz gozda. Medved je prišel s travnika. 

 

Še sam-a ustno oblikuj odgovor, od kod je prišel medved. Uporabi 

besede: koruza, polje, njiva.  

      

Kje se pasejo ovce? 

Ovce se pasejo na travniku. Ovce se pasejo za hlevom. 

Še sam-a ustno oblikuj odgovor, kje se pasejo ovce. Uporabi besede: 

hrib, ograda, gozd.  

  



Kam je stekel jež?  

Jež je stekel pod grm. Jež je stekel v gozd. 

Še sam-a ustno oblikuj odgovor, kam je stekel jež. Uporabi besede: 

hrib, sadovnjak, hruška.  

   

2. Preberi, kako bi postavili vprašanja za spodnje povedi.  

Prišel sem iz mesta.                           Od kod sem prišel?  

Stanujem na vasi.                               Kje stanujem?  

Odpeljal se bom v trgovino.                Kam se bom odpeljal?   

 

3. Postavi vprašanja za spodnje povedi. Vprašanja zapiši v zvezek. 

Naslov Od kod? Kje? Kam?.  

Teta Veronika je prišla iz službe.  

Dela v Ljubljani.  

Po kosilu bo šla na sprehod. 

   

4. Odpri DZ, str. 67.  

- Preberi besedilo pod slikami.  

- Reši 1. nalogo. Odgovarjaj s celimi stavki. Piši v zvezek. 



MATEMATIKA 

Enica, desetica, stotica, tisočica 

Odpri delovni zvezek na strani 13.  

Zgoraj vidiš eno jajce. To je ena enica (1E).  

V škatli je po navadi deset jajc. To je ena desetica (1D).  

Če damo deset škatel jajc na en plato, dobimo sto jajc (1S).  

Deset takih platojev je tisoč jajc ali ena tisočica (1T).  

  

Spodaj si lahko ogledaš pozicijska računala. Če je na mestu enic 

nanizano deset kroglic, je to isto kot ena kroglica na mestu 

desetic. Če je na mestu desetic deset kroglic, je na mestu stotic 

ena kroglica. In če je na mestu stotic deset kroglic, je na mestu 

tisočic ena kroglica.  

  

Kot si opazil-a, uporabljamo za določene desetiške enote določene 

barve.  

ENICE      .  

DESETICE    I  

STOTICE      

TISOČICA          (vijolična barva)  

 

 

  



 Sedaj boš v karo zvezek napisal-a:  

 

Enica, desetica, stotica, tisočica                              

(pri risanju si pomagaj s kvadratki v zvezku)  

· = 1E      I = 1D     = 1S  

  

100 = 1S = sto     

200 = 2S = dvesto   

300 = 3S = tristo    

400 = 4S = štiristo   

500 = 5S = petsto   

600 = 6S = šeststo   

700 = 7S = sedemsto   

800 = 8S = osemsto  

900 = 9S = devetsto  

1000 = 10S = 1T = 
tisoč  

 

 Poglej spodnja filma, ki lepo ponazorita današnjo snov.  

https://www.youtube.com/watch?v=qjWb_rrK07k 

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

 V DZ reši str. 14 in 15.  
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ŠPORT 

Gibalna igra 

Za igro potrebuješ toliko figuric, kot bo sodelujočih in kocko s pikami. 

Pravila so preprosta: kolikor pik vržeš, za toliko polj se premakneš 

naprej. Ko prideš na rdeče polje, moraš opraviti določeno število 

ponovitev vaje, ki je predstavljena v nadaljevanju. Kdo bo najhitreje 

na cilju? 

 

 

POLJE ŠT. 5 

 

20 sekund teka na mestu  

 

POLJE ŠT. 8 

 

10 počepov 

 

POLJE ŠT. 13 

 

10 odklonov v vsako stran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLJE ŠT. 18 

 

10 poskok »jumping 

jacks« 

POLJE ŠT. 20 

 

10 krogov z nogami 

POLJE ŠT. 26 

 

20 sekund v deski (plank) 

 
               



 


