
Navodilo za sredo, 25.3.2020 

Danes je sreda in za mamice prav poseben dan- Materinski dan. Upam, da jo boš razveselil s 

kakšnim objemom, risbico ali preprostim RAD TE IMAM. 

Šolsko delo pa naj bi potekalo takole: 

MAT:  SEŠTEVANJE DVOMESTNIH ŠTEVIL DO 100 BREZ PREHODA 

V zvezek karica napiši naslov Seštevanje dvomestnih števil do 100 brez prehoda 

Spodaj napiši račune in jih izračunaj: 

 

Reši še besedilno nalogo: 

V modrem bloku stanuje 60 odraslih in 28 otrok, v rumenem bloku pa 42 

odraslih in 30 otrok. 

Koliko ljudi stanuje v modrem bloku? 

R:___________________________________ 

O:___________________________________ 

Koliko ljudi stanuje v rumenem bloku? 

R: ______________________________________________ 

O:______________________________________________ 

Koliko otrok stanuje v obeh blokih? 

R:_____________________________________________ 

O:_____________________________________________ 

 

 

14+60= 30+27= 56+30= 
53+20= 70+19= 33+60= 
32+50= 40+23= 42+10= 
41+30= 60+38= 27+50= 
77+10= 80+13= 50+23= 
65+20= 20+67= 10+35= 



SLJ: PIKAPOLONICA 

V DZ LiB (oranžen) na strani 34 in 35 preberi besedilo o pikapolonici in reši naloge.  

Če najdeš kakšno zanimivost o pikapolonici na spletu, mi jo lahko pošlješ po elektronski 

pošti. Prav tako bom vesela fotografije izdelka, ki ga boš izdelal-a v nadaljevanju. 

SPO: IZDELEK PIKAPOLONICA 

IZ BARVNEGA PAPIRJA BOSTE IZDELALI PIKAPOLONICO, KI 
VAM BO PRINESLA SREČO 

 
Navodila za izdelavo pikapolonice niso zahtevna in izdelave se lahko lotimo 
tudi doma 
 
Potrebujemo 
Material in pripomočke: 
•3 barvne liste papirja velikosti A4 (črnega, rdečega in belega–če ga 
nimate, naj otroci bele liste papirje prebarvajo z izbranimi barvami), 
•modele za obrisovanje krogov (3 različne velikosti–glava, krila, pike), 
•svinčnik, 
•lepilo, 
•škarje, 
•po želji leseno paličico, na katero pritrdimo pikapolonico. 
Postopek: 
 
Najprej na črn list papirja obrišemo en malo manjši krog(glava) in nato še 
enega malo večjega (trup).  
 
Rišemo s svinčnikom na belo podlago, da se obrisi svinčnika ne vidijo pri 
končnem izdelku.  
 
Kroga natančno izrežemo. 
 

 
 
 



Nato obrišemo in izrežemo dva enako velika rdeča kroga(krila), ki naj bosta 
enako velika kot krog, ki smo ga izrezali za trup pikapolonice. 
 

 
Rdeča kroga na polovici (natančno) prepognemo in jih zalepimo na trup–
glejte sliko. 
 

       
 
Nato prilepimo še glavo. 

 
 
 
Iz črnega papirja nato izrežemo malo daljši trak, ki ga prepolovimo. 
Uporabimo ga za tipalki.  
 

         
 

Nato izrežemo še sedem črnih pik in jih prilepimo na krila. 

 



 
 

 
Pikapolonica je narejena! 

          
 
In še za konec... 
Če želiš, lahko pikapolonico pritrdiš na palčko, tako bo tvoja pikapolonica 
postala lutka, z njo si lahko izmisliš zanimivo zgodbo in jo odigraš 
staršem,ali pa jo uporabiš za okras lončnice na okenski polici. 
Upamo, da si se imel/a lepo.  
 
Tvoja pikapolonica pa naj ponese srečo in zdravje med nas. 
 

Prijazen pozdrav,  
učiteljici Manca in Mateja 

 

 

 

 


