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MAT – Odštevam enice 

Zdaj si ne nekaj časa ukvarjal s prištevanjem enic.  

Sešteval si števila do 1000. Vedno pa se sta se pri računanju spremenili le zadnji dve števili.  

Danes boš odšteval. Ponovno se bosta spreminjali le zadnji dve števili, desetice in enice. To je 

podobno, kot bi računal samo do 100. Verjamem, da ti današnje naloge ne bodo delale težav. 

V zvezek napiši naslov Odštevam enice in datum. V DZ/32 si oglej zgornja dva primera. Oglej si, koliko 

jajc je prikazanih v obliki stotic, koliko v obliki desetic in koliko v obliki enic.  

Prepiši oba primera v zvezek. Nato pa reši nalogi na strani 32.  

Ali kaj vadiš poštevanko? 

Lahko si sam napišeš tabelo (poštevanko), lahko se igraš prekrivanko (naredili v šoli), ali pa na 

internetu poiščeš interaktivne vaje in tam izbere kako nalogo.  

 

SLJ – Glasno branje  

Najmanj dvakrat glasno preberi odlomek. Bodi pozoren na pravilno tehniko branja, pravilno 

izgovorjavo besed, upoštevaj ločila (NPR: pika – z glasom greš dol, vejica – z glasom greš gor 

…). Ob koncu povedi malce počakaš.  

Nato pa vzemi zvezek, napiši naslov Prepis in lepopisno prepiši samo prvih 5 vrstic.  

 

ŠPO – Super herojske igre 

Le kaj boš danes delal pri športu? Že sam naslov ti pove, da boš po opravljenih nalogah super 
heroj. Seveda pa moraš te naloge najprej pravilno narediti in tudi nekajkrat ponoviti.  

 
 

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/Kekec-in-Bedanec_odlomek.pdf


 

 

GUM – Tolkala 

Včeraj si pri glasbi poglabljal znanje o tolkalih.  

Današnja ura bo sproščujoča. Oglej si tale posnetek, kjer imaš predstavljena različna tolkala. Katero 

od njih ti je najbolj všeč?   

Zdaj pa si poglej še tole. Zanimivo, mar ne?  

Zdaj pa še ti vzemi nekaj podobnih predmetov, kot si jih opazil na posnetku. Lahko pa se znajdeš čisto 

po svoje. Dobrodošlo je tvoje raziskovanje in izvirnost! Poišči pesem, ki ti je všeč. Predvajaj si jo, 

zraven pa jo spremljaj s svojimi posebnimi glasbili. Če želiš, te lahko nekdo posname, ti pa ta 

posnetek deliš z nami na vibru.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w3_QcZSvGLk
https://www.youtube.com/watch?v=yipcRcwka-w


 


