
Pozdravljeni. 

Današnji dan bo poln izzivov- športnih, bralnih, matematičnih. Te zanimajo? 

Preberi si jih v spodnjih navodilih: 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA- Gibanje (DZ, str. 88-91) 

Za začetek si oglej videoposnetek, ki ga najdeš na povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=ALtI8ikkwjQ. 

Kot si spoznal v posnetku, se lahko ljudje gibamo na različne 

načine. Prav tako se na različne načine gibajo živali.  

Kako pa se gibajo naprave in vozila?  

Naprave in stroji so sestavljeni iz različnih sestavnih delov, ki omogočajo gibanje. Oglej si 

slike in preberi besedilo v delovnem zvezku za spoznavanje okolja, na strani 89. 

Nekateri stroji in vozila pa imajo motor, ki omogoča gibanje. V delovnem zvezku preglej tudi 

stran 90.  

Kako pa deluje gugalnica prevesnica?  

 

Gugalnica je v ravnovesju, 
kadar na njej sedita enako 
težka otroka in sta enako 
oddaljena od sredine 
gugalnice. 

 

Gugalnica ni v ravnovesju, saj 
je deklica težja od dečka.  

 

Kaj mora narediti deklica, da bo gugalnica v ravnovesju?  

https://www.youtube.com/watch?v=ALtI8ikkwjQ


Tako je, deklica se more presesti na sredino gugalnice.  

 

 

Reši naloge v delovnem zvezku na strani 91. 

 

MAT: TEHTANJE 

Verjetno se še spomniš, kako si pomagal-a pri peki potice ali kakšnega peciva za Veliko noč. 

Pri tem ste uporabljali tehtnico, ki pa je verjetno malo bolj sodobna, kot ta v DZ MAT str. 21 

in ki jo še vedno uporabljajo branjevke na tržnicah. 

Verjetno se tudi spomniš, kaj so ti rekli starši pred tehtanjem: Potrebujem 1 kilogram 

moke…. 

Poskusi rešiti naloge v DZ MAT na str. 22. 

ŠPORT- Naravne oblike gibanja 

Pri spoznavanju okolja smo spoznali nekaj stvari o gibanju. Pri športu brez gibanja ne gre. 

Danes bomo ponovili nekaj naravnih oblik gibanja in posnemali gibanje živali.  

Za začetek ogrej svoje telo. Naredi nekaj gimnastičnih vaj.  

Posnemaj gibanje živali, kot je zapisano na naslednji sliki. 

 



SLJ: BRALNI IZZIV 

Ob svetovnem dnevu knjige je naša knjižničarka, ga. Alja Bratuša, pripravila čisto poseben 

Bralni izziv. 

V zvezek Ribica napiši naslov Bralni izziv in nariši in napiši, kako in komu si bral-a. 
    

 

Draga učenka, dragi učenec,  

v današnji »uri za kulturo« poskusi opraviti čim več »bralnih                  

izzivov«, ki ti jih ponujamo. Bereš lahko, kar imaš doma.                          

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 

  

 

  

 

  

GLASNO BERI 

VEČ OSEBAM. 

 

BERI V PIŽAMI 

V POSTELJI. 

 

BERI, MEDTEM 

KO JEŠ 

SLADKARIJE. 

PAZI, DA NE 

POPACKAŠ! 

 

BERI, MEDTEM 

KO HODIŠ. 

 

PREBERI 

NEKAJ IZ 

SVOJEGA 

ZVEZKA ZA 

ANGLEŠČINO. 

 

BERI Z 

ROKAVICAMI. 

 

GLASNO BERI 

SAMEMU SEBI. 

 

BERI Z 

BATERIJO POD 

ODEJO. 

 

BERI S 

KLOBUKOM 

ALI KAPO NA 

GLAVI. 

BERI, MEDTEM 

KO STOJIŠ NA 

ENI NOGI. 
 

BERI NA 

PROSTEM. 

 

BERI SVOJEMU 

HIŠNEMU 

LJUBLJENČKU 

ALI IGRAČKI. 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Pripenjam pa še navodilo za angleščino: 

Dragi drugošolci in oba tretješolca !!! 

 

Podobno kot ste spraševali, katera je tvoja najljubša barva, igračka … 

lahko vprašate kateri je tvoj najljubši mesec in sicer takole: 

What's your favourite month ? 

/ woc jor fejvrit man0/ 0 – se izgovori tako kot prvi glas v thanks 

Če je december tvoj najljubši mesec, na vprašanje odgovoriš takole: 

It's December. 

/Its disembr/ 

Sedaj v zvezek napiši naslov: 

                           WHAT'S  YOUR  FAVOURITE MONTH ? 

Vprašaj dva ali tri družinske člana ali pa vprašaj kakšnega prijatelja, kateri je 

njegov/njen najljubši mesec, nato napiši vprašanja in odgovore kot v primeru.                         

PRIMER:  A:  What's your favourite month, Katka ? 

                  B:   It's  July. 

2.razred napiše dva primer, 3.razred pa tri primere. 

********************************************************************************* 

BERI NA    

TLEH. 

 

POKLIČI 

PRIJATELJA IN 

MU PREBERI 

NEKAJ 

KRATKEGA. 

 

IZMISLI SI  

SVOJ BRALNI 

IZZIV! 
 

BERI S 

SONČNIMI 

OČALI. 

 



Približujejo se prvomajski prazniki. V angleščini se prvi dan v maju imenuje May 

Day.  Ravno na ta dan v Veliki Britaniji že stoletja praznujejo prihod pomladi na 

prav poseben način – s plesom okoli mlaja. Ta tradicija se imenuje Maypole 

Dancing. Med plesom otroci ali odrasli prepletajo bele ali raznobarvne trakove 

tako, da dobijo ćudovit vzorec. Izberejo tudi majsko kraljico. 

Oglej si filmček, dolg minuto in pol. V spletni brskalnik vtipkaj: 

may day maisse pole dance 

 

Nato v zvezek napiši naslov in nariši mlaj s trakovi: 

                                       MAYPOLE  DANCING 

 

HAPPY MAY DAY TO ALL OF YOU !!! 

 


