
MATEMATIKA- Orientacija in premikanje po mreži  

KJE JE KAJ? (orientacija) 

1. Oglej si sliko in preberi opis ob njej.  

         

V delovnem zvezku LiB MAT 2. del, na strani 70, reši prvo nalogo.  

Kakšna pa je razlika med vodoravno in navpično smerjo?  

 

 

Oglej si slike v delovnem zvezku MAT 2. del na strani 71 in reši naloge.  

PREMIKANJE PO MREŽI 

Skupaj si oglejmo prvo nalogo, v delovnem zvezku LiB MAT, na strani 72. Na sliki je mreža.  

Na mizi je vaza, v vazi so rože.  Ob 

mizi je stol. Pod mizo je muca, 

levo od muce je žogica. Nad mizo 

je stenska ura. Košara s sadjem je 

desno od vaze.  



Liza je potovala po mreži. Zapisana imamo navodila 

njenega potovanja.  

Številke nam povedo, za koliko kvadratkov se 

moramo prestaviti v mreži. Puščica ob številki pa 

nam pove, v katero smer se moramo v mreži 

prestaviti.  

Poglejmo si skupaj Lizin prvi korak.  

Liza je pot pričela na rdeči piki. Najprej se je prestavila za pet kvadratkov navzgor.  Nato se 

je prestavila za dva kvadratka v desno.  

Kako je nadaljevala naprej? Beri navodila in potuj s prstom po mreži. 

 

 

 

V delovnem zvezku LiB MAT, na straneh 72 in 73, reši nalogo 3, 4 in 5. Pri peti nalogi poleg 

navodil tudi sam nariši pot v mrežo.  

  

MREŽA 

NAVODILA 



SLOVENSKI JEZIK- Opis slike 

Pri matematiki smo spoznavali orientacijo in premikanje po mreži. Srečali smo se z 

naslednjimi pojmi: na, v, nad, ob, desno, levo, spredaj, zadaj, pred, za, zgoraj, spodaj…  

Tudi pri slovenskem jeziku bomo nadaljevali s temi pojmi. 

1. Oglej si sliko. Kje se kaj nahaja? Ustno tvori povedi. 

 

2. V zvezek SLJ zapiši naslov Opis slike. V zvezek zapiši vsaj 8 povedi o sliki. Piši s pisanimi 

črkami.  

Povedi tvori tako, da boš uporabil pojme, ki smo jih spoznali že pri matematiki (v, na, nad, 

ob, desno, levo, spredaj, zadaj, pred, za, zgoraj, spodaj…).  

Primer:  

Deček stoji pred mizo.  

Na mizi je škatla za pecivo.  

SPO: ORIENTACIJA 

Oglej si DZ SPO na str. 74 in reši naloge. 

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 !!! 
 

 


