
SLJ: PISANI ČRKI S IN Š 

Že dolgo nismo spoznali novih pisanih črk. Da jih ne bi čisto pozabili in da jih čim prej 

spoznamo,  boste danes vadili zapis črk s in š. 

Ker pa je v DZ za opismenjevanje malo drugačen zapis, kot se ga navadno učimo v šoli 

prosim, da starši popravite. In sicer, zaradi lažje vezave, črki s in š naredimo zanko: 

 

 

Če želiš, si oglej zapis na spodnji povezavi. 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

Naredi naloge v DZ za Opismenjevanje na str. 104. Besede prepiši z nalivnikom v zvezek 

Črkarija. 

Če želiš, zapiši še kakšno poved. 

Npr.: 

Muca išče miš. 

Vrana išče črve. 

… 

 

 

 

 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


MAT: ČRTIČNI PRIKAZ 

Se še spomnite, kako v šoli označujete točke pri igri vžigalice? Za vsako točko narišete črtico. 

Kaj naredite s 5. črtico?  Narišete jo vodoravno. Zakaj? Da lahko točke hitreje preštejete. 

Namesto, da štejete 1, 2, 3, 4, 5…lahko zdaj štejete kar 5, 10, 15… 

V DZ MAT na str. 16  poglej, kako je zdravnica štela otroke, ki so prišli k njej v ambulanto in 

reši naloge.  

Pojdi na travnik in preštej, koliko različnih živih bitij opaziš. 

V zvezek Karico napiši naslov Črtični prikaz in nariši preglednico. Število živih bitij pokaži s 

črtičnim prikazom in številom. 

Živo bitje Črtični prikaz število 

Čebela   
Regrat   

Merjetica   

Metulj   
   

   
   
 

GUM: GLASBENA SPREMLJAVA PESMICE KO, KO, KO 

A veš, da niso instrumenti samo kitare, harmonike, bobni..? 

Kar nekaj instrumentov imaš tudi doma in celo na svojem telesu. Veš o katerih govorim? 

Namig: kuhalnice, žličke, kamenčki, pesek, palčke, roke, prsti… vse to so instrumenti. 

Vabim te, da si izmisliš spremljavo za pesem Ko, ko, ko z omenjenimi instrumenti. Svojo 

izbiro nariši k besedilu pesmice. 

Če se vrnemo v šolo, boš spremljavo pokazala na razrednem pokaži, kaj znaš. 

 

Lep pozdrav, učiteljica Manca 

Pripenjam še navodilo za angleščino… 

 

 

 



4.teden / 7.ura 

HELLO, EVERYBODY  

Danes bomo spoznali angleška imena za 12 mesecev. 

Niso težka, zato kar pričnimo. V zvezek si napišite naslov 

Months  in prepišite vseh 12 mesecev ter njihov pomen v 

slovenščini. 

 

                            MONTHS (meseci) 

 

JANUARY    - januar                 JULY                   - julij 

FEBRUARY  - februar               AUGUST            - avgust 

MARCH       -  marec                 SEPTEMBER     - september 

APRIL           -  april                    OCTOBER         - oktober 

MAY             -  maj                     NOVEMBER     - november 

JUNE             -  junij                   DECEMBER      - december 

 

Ko so meseci prepisani, podčrtaj pomladne mesece z zeleno barvo, 

poletne z rumeno, jesenske z rdečo in zimske z modro barvo.  

 

Kaj pa izgovorjava ? Pomagali si bomo s preprosto pesmico. 

V spletni  brskalnik vtipkaj geslo:  

yt months of the year song kids tv 

Prvič  pesmico  samo poslušaj. 

Poslušaj jo še enkrat in ponavljaj mesece za pevcem. 

 



Je šlo ? Cenim vaše delo. Prosim, da se mi javite in sporočite kako vam 

gre !!! 

Učiteljica Mateja 

 


