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TOREK, 21. 4. 2020 

 

MATEMATIKA 

Prištevanje in odštevanje dvomestnih števil; vaje 

Danes boš računal na krajši način. Upoštevaj postopke računanja, ki si jih spoznal v 

prejšnjih urah. Najprej prišteješ oziroma odšteješ desetice, potem še enice.  

Lahko si pomagaš z denarjem iz priloge v modri mapi Lili in Bine (desetice prikaži z 

bankovci za 10 €, enice s kovanci za 1 €). 

Odpri DZ str. 116 in reši naloge. Če bi svoje znanje seštevanja in odštevanja rad 

utrdil, reši še 1. in 2. nalogo na strani 112. 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Ruska ljudska: Maša in medved 

Na povezavi https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1086046 poslušaj pravljico 

Maša in medved. 

Ustno odgovori na vprašanja o vsebini. 

S kom je živela Maša? 

Kam je šla z deklicami iz vasi? 

Kaj se je Maši zgodilo med nabiranjem jagod? 

Maša je prišla do lesene kočice. Kdo je živel v njej? 

Kaj je Maša naredila v koči? 

Kaj se je zgodilo, ko se je domov vrnil medved? 

Kaj je Maša delala pri medvedu? 

Kaj je Maša prosila medveda? 

Kaj je naredila, ko so bili kolački pečeni? 

Kolikokrat se je medved ustavil na poti do vasi? 

Kaj je rekel, ko se je ustavil? 

Kaj je naredila Maša? 

Kaj se je zgodilo, ko je medved potrkal na vrata? 

Kaj je medved naredil s košem? 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1086046


ŠPORT 

Vaje z žogico 

Potrebuješ manjšo žogico. Če žogice nimaš, si jo lahko narediš kar iz reklamnega 
papirja. 
 

 

Rahla razkoračna stoja. Žogo držimo z iztegnjenima rokama nad 

glavo. Z žogo poskusimo orisati čim večji krog, pri tem žogo 

spremljamo s pogledom. Še v drugo smer. 

 

Enak položaj. Žogo držimo v iztegnjenih rokah pred sabo. Delamo 

zasuke v levo in desno, žogo spremljamo s pogledom. 

 

Enak položaj. Žogo držimo z iztegnjenima rokama nad glavo. 

Delamo odklone v levo in desno, žogo spremljamo s pogledom. 

 

Široka razkoračna stoja. Žogo kotalimo v osmici med nogama. 

 

Sedimo na tleh, nogi naj bosta čim bolj narazen. Žogo kotalimo od 

stopala ene noge do stopala druge noge. 

 

Sedimo na tleh, nogi imamo skupaj. Žogo postavimo na gležnje, 

nato dvignemo nogi, da se nam žoga prikotali v naročje. 

 

Enak položaj. Žogo postavimo na boke, nato boke dvignemo, da se 

nam žoga prikotali do gležnjev. 

 

Stojimo. Ko naredimo počep, žogo vržemo nad sabo, vstanemo in 

žogo ujamemo. 



 

Žogo damo med kolena in sonožno poskakujemo naprej. 

 

Na travniku poišči kakršnokoli tarčo in vanjo meči žogico. K metanju žoge v tarčo 

povabi še ostale člane družine in tekmujte. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Moj telo in zdravje; preverjanje 

Za pomoč poprosi starše. Starši ti pomagajo tako, da ti preberejo navodila in trditve, 

ti pa seveda odgovarjaš sam. 

Naloge dobiš na povezavi https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1086046 v 

predstavitvi Moje telo in zdravje. Želim ti uspešno reševanje. 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Reši še eno izmed nalog, ki sta jih zate pripravili učiteljici Janja in Ajda (dnevnik 

branja). 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1086046

