
MAT: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE POŠTEVANKE 

Reši naloge v DZ MAT na str. 80. Poskusi jih rešiti brez zvezka ali raznih pomagal, na pamet. 

Ko pridemo v šolo, te namreč čaka ocenjevanje iz znanja poštevanke. Nalogo 3 (besedilne 

naloge) reši v zvezek. 

 

                            

                                                                                                       

GUM: BURJA PIHA 

V zadnjih dneh nam veter skoraj vsak dan kuštra lase. O čisto posebnem vetru govori tudi 

pesmica Janeza Bitenca. To pesmico lahko uporabljamo kot izštevanko. Poslušaj jo na 

spodnji povezavi: 

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

Pa še besedilo. Če imaš možnost, si ga natisni in ga prilepi v zvezek za glasbo. Drugače samo 

napiši naslov Burja piha in ilustriraj. 

Burja piha 

(Janez Bitenc) 

 

Burja piha čez gore, 

dežek pada na polje, 

sonce se skoz veter smeje, 

veter pa oblake šteje: 

En, dva, tri, 

pojdi ven ti. 

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


 LUM, SPO: VETER, VETRNICA    

Pred počitnicami smo se pogovarjali o igračah. Ugotovili smo, da se lahko premikajo na 

različne načine- lahko jih vlečemo, potiskamo, nekatere so na daljinsko upravljanje…  

Danes pa boste izdelali in raziskovali igračo, ki jo poganja veter.  

Katera je ta igrača, naj ti pomaga pesmica: 

MESEC MAJ. 

ZELENE PREPROGE VSEPOVSOD. 

PISANI CVETOVI  IN ČMRLJI, ČEBELE... 

TUDI V SADOVNJAKU SO ČEŠNJE ZACVETELE. 

IN KOLIKO CVETNEGA PRAHU NAŠI METLI NI DALO MIRU.      

DEŽ NALAHNO NARAVO JE UMIL, 

NA POMOČ PRIHITEL JE VETER 

IN VSE POSUŠIL. 

S CVETNIM PRAHOM VEČ SE NE ZABAVA, 

ZATO ZANJ PISANA VETRNICA BO REŠITEV PRAVA. 

Že veš o kateri igrači govorim?  

Vetrnici seveda. 

Izdelavo si oglej na spodnji povezavi: 

https://ustvarjalnoprezivljanjeprostegacasa.blogspot.com/2020/05/vetrnica.html 

Upam, da si izdelal-a čim bolj pisano vetrnico. 

V zvezek SPO nariši in napiši, kako si izdelal-a vetrnico. 

Najprej razmisli: 

1. Kaj je potrebno narediti, da se vetrnica vrti? 

2. Kaj pa če ni vetra? Kako jo lahko spraviš v vrtenje?  

3. Kdaj se pa vetrnica ne bo vrtela? Razmisli o vsaj treh možnostih. 

Zapiši tudi odgovore na zgornja vprašanja.  

Zdaj pa je čas, da svojo vetrnico preizkusiš. Vesela bom tudi kakšne fotografije izdelka.  

Veliko zabave! 

Učiteljica Manca 

 

https://ustvarjalnoprezivljanjeprostegacasa.blogspot.com/2020/05/vetrnica.html

