
MAT: RAČUNAM DO 100  

Kako ti je šla včerajšnja naloga? Verjamem, da si že 

pravi mojster v računanju. 

Za vajo reši naloge v DZ MAT na str. 28. 

SPO: VETER IN OBLAKI     

V torek ste imeli nalogo, povezano z vetrom. Izdelali ste zelo lepe vetrnice. Ugotovili ste, da 

vetrnica za premikanje potrebuje veter. Kaj pa je sploh veter?  

Zdaj se pa ozri proti nebu (ne tja, kjer je sonce!). Je na nebu kakšen oblak? Je kakšne 

posebne oblike? Kaj se z njim dogaja? Je pri miru? Se kaj spreminja? 

Oglej si DZ SPO str. 93 in 94 ter reši naloge. Oblak z naloge 1 nariši 

v zvezek Sonček. 

SLJ: OB POTOKU   

Neka družina je izdelala igračo, ki jo poganja voda. Katera igrača bi 

to lahko bila? 

Oglej si slike v DZ SLJ na str. 69.  

V zvezek Ribica napiši odgovore na vprašanja v celih povedih ali pa samostojno zapiši nekaj 

povedi. Povedi naj bodo smiselne in bogate.  

Pazi na obliko zapisa. Piši z malimi tiskanimi črkami, čitljivo in estetsko, saj bom obliko 

tvojega zapisa ovrednotila (ocenila), zato mi zapis prosim pošlji. 

Lep pozdrav, učiteljica Manca 

Pripenjam še navodila za angleščino: 

HELLO  EVERYBODY !!! 

Ponovitev: 

Na you tubu poišči naslednjo pesmico o letnih časih:  

yt seasons song for kids pancake manor 



 

Poslušaj izgovorjavo besed za letne čase in sodeluj tam kjer moraš ob sliki sam/a povedati 

pravilno besedo. 

Kako vprašamo, kateri je tvoj najljubši letni čas ? 

Na you tubu poišči ustrezno pesmico: 

yt what's your favourite season 

Ponavljaj vprašanje za pevcem, da boš vadil/a izgovorjavo. 

V zvezek prepiši naslov ter vprašanje in odgovor: 

                          What's your favourite season ? 

A:   What's your favourite season, Tom ? 

B:   It's  spring. 

Učenci 2.razreda narišejo pomladno risbico. 

Učenca 3.razreda pa vprašata dva družinska člana po najljubšem letnem času in oba 

vprašanja in odgovora zapišeta v zvezek. 

 

THANK YOU !!! 

 

 

 

 

 


