
 

PLAN DELA  4. 5. - 8. 5. 2020 

 

 

 

 
PONEDELJEK,  4. 5. 2020 
 
SLJ 
 
V zvezek rožico napiši 10 povedi, kaj si počel med počitnicami. 
Piši z malimi tiskanimi črkami in nalivnikom. Pazi na veliko začetnico, pravilen 
in estetski zapis. Napisano slikaj in mi pošlji. 
 
                                      MED POČITNICAMI 
 
 
MAT 
 
Reši naloge v DZ  MAT na strani 90. 
 
 

GUM 

Tvoja naloga je, da utrdiš pesmice, ki si se jih naučil v teh šestih tednih 

učenja na daljavo. Pesmice lahko utrjuješ na različne načine: 

• doma ali na sprehodu 

• skupaj s starši 

• pesmico lahko zapoješ preko telefona babici, dedku, teti, stricu... 

Pesmice lahko prepevaš s spremljavo: 

• z lastnimi glasbili (ploskanje, tleskanje, udarjanje z rokami po različnih 

delih telesa) 

• z naravnimi instrumenti kot so npr. kamni, palčke, kuhalnice, školjke, 

orehove lupinice... 

 

• PLEŠI, PLEŠI ČRNI KOS 

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

 

 

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


• MALI ZVONČEK 

 https://www.youtube.com/watch?v=H0FdAvksadU 

 

• RAC; RAC; RACMAN 

https://www.youtube.com/watch?v=zxPD9F6bsAU&list=PL2NXIth-

RCE0gJE_Ann0zcshm2EWZk-Y6&index=17 

 

• POMLADNA 

• ENKRAT JE BIL EN MAJHEN ŠKRAT 

 

ŠOLSKA ULICA 1 – 2 (rumeno polje) 
Glasbena umetnost 
Pesmice 2 
 

 
 
ŠPO 

 
Razgibaj se ob naslednjih posnetkih. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7MXa8LS3yZY 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nlu8tDNkf0E 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp2-XsckUtw 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp2-XsckUtw 
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TOREK,  5. 5. 2020 
 
SLJ 
 
1. Najprej boste pisali narek s pisanimi črkami v zvezek ribico. Starši naj 
    vam narekujejo spodnje besede in povedi.  
    Prosim, da mi narek slikate in pošljete, da ga pregledam. 
 
                                                   NAREK 

šola  Žana  Zreče  krava  krema  žlica  Milan  otroci  zvonec  Melita  rozine 
Kamnik  steklenica 
Katarina ne mara solate. Teta Zvonka ima zelen šal. 
 
2. Reši v DZO na strani 106 in 107. 
    Na strani 107 DZO spodaj preberi povedi in jih prepiši s pisanimi črkami v      
    zvezek ribico. 
                                                   PREPIS 

 

 

SPO 
KULTURA PREHRANJEVANJA 

 
1. Kakšen je pomen pribora pri prehranjevanju? 

Poimenuj pribor, postavitev pribora na mizi in raba pribora. 
 

 Velja pravilo, da na levo stran krožnika položimo pribor, ki ga 
uporabljamo z levo roko, torej vilice, na desno pa nož, ki naj bo z 
rezilom obrnjen proti krožniku, in žlico. Pribor za desert položimo nad 
krožnik – vilice naj bodo položene tako, da je držalo na levi strani, 
žlička pa z držalom na desni. 
 

 2. Izdelaj pogrinjek. Lahko takšen kot smo ga delali v šoli. 
     Kaj je pogrinjek (kar se pripravi na mizo za serviranje hrane eni osebi) –   
     kaj vse vključuje (pribor, posoda, kozarci, prtiček ...) 

  Čemu imamo pogrinjke? Ali so za vse priložnosti enaki? (praznovanje 
  rojstnega dne, na pikniku, v restavraciji). 

     Kako sedimo za mizo? Kako se vedemo kadar jemo? 
 
 

  3. Bonton prehranjevanja po svetu 

 Japonci juho kar pijejo in se z njo ne ubadajo z žlico. Prav tako je 
dovoljeno srkanje, cmokanje in mlaskanje, glasneje kot je, bolj 
pohvališ kuharja. 



 Na Portugalskem ne smeš prositi za sol in poper, saj naj bi s tem žalil 
kuharjeve kuharske sposobnosti. 

 V Indiji ne smeš jesti z levo roko, saj jo dojemajo kot nečisto, ker se 
uporablja za straniščna opravila. Podobno velja tudi v Afganistanu in 
drugih državah Bližnjega vzhoda. 

 Na Kitajskem riganje dojemajo kot kompliment kuharju. Prav tako je 
bolje, da pustiš malo hrane na krožniku, zato da pokažeš gostitelju, da 
ti je dal dovolj hrane. 

 Na kosilu pri etiopijski družini te lahko preseneti običaj imenovan 
'gursha', po katerem ljudje, ki sedijo na tleh v krogu, drug drugega 
pitajo s hrano, in to z golimi rokami. Poleg zanimive hrane tako okusiš 
še prste vseh prisotnih pri mizi, seveda pa tudi oni tvoje. 

 
 
 
MAT 
PONAVLJANJE, UTRJEVANJE 
 

1. Pojdi na  spletno stran LILIBI.SI (www.lilibi.si) 
 
   Pojdi na: ŠOLSKA ULICA 1 – 2 (rumeno polje) 
                   Matematika 

                   Računam do 100 

 
                   Seštevam                                     Odštevam 
                   Prištevam enice                           Odštevam enice 
 
 
2. V zvezek hiško prepiši in reši račune ter besedilne naloge. Prosim, da 

    rešuješ sam/a. 
    Spodaj napiši, kako si pri računanju pomagaš: prsti, stotični kvadrat,   
    brez pomoči – na pamet, drugo ____ . 
    Opravljeno delo mi slikajte in pošljite, da pregledam. 
 
                                   VAJA 

 
 90 – 2 =                                                40 + 30 + 9 = 
 
 76 – 6 =                                                90 – 6 – 50 = 
                                                                                         
 53 + 4 =                                                70  + 7 – 30 = 
 
 84 – 3 =                                               66 - ____ = 60 
 
 32 + 8 =                                               73 - ____ = 79                                        

http://www.lilibi.si/


   71 + 6 =                                             46 + ____ = 47 
 
 100 – 3 =                                              84 - ____ = 80 
 
Označi podatke z rdečo, kot smo se učili v šoli! 
 
Kolikšna je vsota števil 43 in 6? 

 
R: 
O: 
 
V tovarni so izdelali 60 dežnikov. Prodali so 9 dežnikov. Koliko dežnikov jim je 
ostalo? 
 
R: 
O: 
 
Kmet je postavil ograjo trikotne oblike. Dve stranici sta bili dolgi po 30 m, 
ena pa 40 cm. Kako dolgo ograjo je postavil kmet? 

 
R: 
O: 
 
 
LUM 
CVETOČE DREVO 

Ta teden boste v naravi, mogoče celo pred hišo, poiskali cvetoče drevo. Vaša 

naloga je, da ga narišete oz. naslikate. Lahko uporabite poljubno tehniko. 

Lahko ga narišete s črnim flumastrom in ga nato pobarvate z barvicami, lahko 

ga naslikate z vodenimi ali tempera barvami. Po želji. Bodite pozorni, da boste 

zapolnili cel list in nikar ne pozabite pobarvati tudi ozadja.  

 

Ker bomo učiteljice drugih razredov ta izdelek ocenile, prosimo starše, da ga 

poslikate in nam ga pošljete po mailu.  

Ocenile bomo naslednji cilj: 

- učenec poišče zglede spoznanih likovnih pojmov na predmetih in 

pojavih v okolju in naravi 

Zraven prilagamo nekaj primerov cvetočih dreves. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



SREDA,  6. 5. 2020 

 
SLJ 

 

Danes se bomo pri slovenščini naučili novo pisano črko – B. Za pomoč pri 
osvajanju poteze ti bo posnetek, ki ga bom poslala staršem. 
Iz male tiskane črke b izpeljite malo pisano črko, iz velike tiskane črke B pa 

veliko pisano črko. 

Črki lahko pišete s prstom po zraku, po mamičinem ali atijevem hrbtu; na 

liste… 

Črki napišite v zvezek (rožico in ribico) – vsake po dve vrsti, tako kot ste 

navajeni in smo delali v šoli ter besede in povedi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SLJ 

RAZUMEVANJE UMETNOSTNEGA BESEDILA 

 

1. Preberi zgodbo z naslovom ANČA POMARANČA – NE NE, STRAH ME JE. 

    Napisala jo je Branka Jurca. 
 

ANČA POMARANČA – NE NE, STRAH ME JE 

 

                            Branka Jurca 

 

Anča je znala pravljico o Rdeči kapici naprej in nazaj in podnevi in 
ponoči. 
Ko je znova listala po slikanici, si je zaželela, da bi jo prebrala skupaj z 
očetom. Očetu pa, ki je pri mizi prebiral časopis, se ni dalo k Anči. 
»Anča, pridi sem ti!« je rekel oče. 
Anča mu je s slikanico vred skočila v naročje, oče pa je položil slikanico 
na mizo. 
Odprta je bila prav na tisti strani, ki je bila za Ančo najbolj skrivnostna. 
Pod sojem luči je Anča videla hišico, kjer je živela babica Rdeče kapice. 
Vrata, ki so peljala v hišico, so bila priprta. Lovec je poslušal. Tiho tiho je 
bilo. Nihče se ni oglasil. Niti list na veji drevesa ni zašelestel. 
»Oče,« je tiho rekla Anča, »lovec posluša?« 
»Seveda, posluša! Posluša, ali babica spi ...« 
»Kadar babica spi, smrči!« je rekla Anča. 
»Seveda, lovec prisluškuje ...« 
»Jaz pa nič ne slišim,« je zašepetala Anča. 
»Anča, bliže stopi! Čisto do vrat!« je rekel oče. 
»Tako kakor lovec?« 
»Seveda, kakor lovec! Slišala boš, kako babica smrči!« 
»Ne, ne,« je rekla Anča in se odmaknila, »strah me je!« 
Anča je slikanico pri priči zaprla in jo odprla na zadnji strani, 
kjer se pravljica srečno konča. Vsi so živi in zdravi: 
babica, Rdeča kapica in lovec. 
(Odlomek) 

 

1. Odgovori na vprašanja v celi povedi. 

   Piši z malimi tiskanimi črkami  in nalivnikom v zvezek rožico. Odgovarjaj v         



   

 celi povedi. Pomagaj si z besedilom. Vprašanj ni potrebno prepisovati.   

   Delaj sam. 

                VAJA 

1. Kdo je napisal zgodbo? 

2. Kako je ime deklici v zgodbi? 

3. Kaj je oče delal pri mizi? 

4. Zakaj je Anča zaprla slikanico? 

 

2. Prepiši le tiste povedi, ki veljajo za zgodbo o Anči. 

 
Anča je očetu skočila v naročje. 

Anča je znala pravljico o Pepelki na pamet. 

Babica je Ani pripovedovala pravljico o Rdeči kapici. 

Oče je pri mizi prebiral časopis. 

 

3. Prepiši le pravilne besede. 

1. Katera pravljica je Anči zelo všeč? 

PEPELKA       OSTRŽEK        RDEČA KAPICA     SNEGULJČICA 

 

2. Kaj v pravljici posluša lovec? 

GOVORJENJE            SMRČANJE   SMEJANJE 

 

3. Kdaj se zgodba o Anči dogaja? 

NEKOČ            DANES 

 



 

4. Besedama poišči več sopomenk. (Napiši jih v zvezek)) 

oče  :   

babica  :  

 

5. Anča je znala pravljico o Rdeči kapici naprej in nazaj in podnevi in 

    ponoči. Razloži, kaj to pomeni. (v zvezek) 

 

6. Preberi in ilustriraj.(v zvezek). 

Pod sojem luči je Anča videla hišico, kjer je živela babica Rdeče kapice. 
Vrata, ki so peljala v hišico, so bila priprta. Lovec je poslušal. Tiho, tiho je bilo. 
Nihče se ni oglasil. Niti list na veji drevesa ni zašelestel. 
 

Prosim, da slikate in mi pošljete. 

 
MAT 

SEŠTEVANJE  DE + D = DE 

 
1. Pripravi si  palčke in kocke. 
    Poljubnemu dvomestnemu številu bomo prištevali desetice. 
    Vsak račun boste ponazorili s konkretnimi ponazorili (kocke, palčke...), 
    nato ga boste ponazorili grafično, prepisali v zvezek hiško in zapisali   
    rezultat. 
 
Primer:  14 + 30 = 
Nastavimo 1 stolpec in 4 posamezne kocke, nato dodamo še 3 stolpce. 
Narišemo grafično ponazoritev: 

I ....           I I I   
 
Ugotovimo koliko imamo skupaj D (4) E (4). 
Zapišemo račun in ga izračunamo. 
 

14   +   30  =  44 

Račune ponazorimo tudi s premikanjem po stotičnem kvadratu. 
 
Enako ponovite še za primer 36 + 20  in  51 + 40 = 



 
2.  V zvezek hiško napišite naslov 
 
      SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. V DZ MAT/ 3. del na strani 5 si oglej primere. 
    Reši 1. nalogo. Oglej si slikovni prikaz. Zapiši ustrezen račun seštevanja   
    ter ga izračunaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ŠPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ČETRTEK,  7. 5. 2020 

MAT 

 
1. V zvezek hiško prepiši in reši račune. 
                              VAJA 

 
31 + 10 = 41                            24 + ____ = 34 

 
49 + 30 = 79                            63 + ____ = 83                     
 
56 + 30 =                                 38 + ____ = 78 

 
25 + 70 =                                 27 + ____ = 47 
                         
69 + 20 =                                 55 + ____ = 95 
 
 
2. V DZ MAT/ 3. del  na strani 6 reši 2. in 3. nalogo. 
    Tisti, ki  ki imate pri računanju težave, si lahko pomagate s stotičnim   
    kvadratom. 

 
3. Za ponovitev seštevanja DE + D = DE pojdi na spodnjo povezavo. Rezultat 
    vtipkaš v okence. 
 
 https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w9tte3wuikg 

 
 

SPO 

PREVERIM SVOJE ZNANJE 

1. Igra: Semafor 

Pripravim si rdečo in zeleno barvico. Starši naj ti preberejo spodnje trditve. Če 
je trditev pravilna, dvignite zeleno barvico, v primeru, da je trditev nepravilna, 
pa rdečo barvico. 

V primeru, da je trditev nepravilna, jo ustno preoblikujte tako, da postane 
pravilna. 

Trditve: 

• Odpadke odlagamo v različne zabojnike. 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w9tte3wuikg


 

• Biološke odpadke odložimo v zabojnik ali na kompost. 

• Na izletu odvržem odpadke v naravo. 

• Papir dam v zabojnik za plastiko. 

• Baterije odložim v zabojnik za kovino. 

• Zdravila spadajo med nevarne odpadke. 

• Medtem, ko si ščetkam zobe, zaprem vodo. 

• Redno si čistim zobe. 

• Pridno ugašam luči. 

• Onesnaženost vode ne škodi ribam. 

• Okostje daje oporo našemu telesu. 

• Srce, jetra, pljuča so notranji organi človeškega telesa. 

• Pijem malo tekočine. 

• Zobozdravnika ne obiskujem redno. 

• Dnevno zaužijem pet obrokov hrane. 

• Jesti moram zelo sladko, zelo slano in zelo mastno hrano. 

• Uživati moramo veliko zelenjave in sadja. 

 

2. V DZ SPO na strani 87 si pri Spoznali smo oglej fotografije in preberi kaj 

    piše pod njimi. 

 

3. V DZ SPO na strani 87 reši 1. nalogo. Odgovore napiši v zvezek sonček. 

    Ne pozabi si na koncu prilepiti čebelice. 

 



 

 

SLJ 

PRAVLJICA: Poljub za princeso Kvakico 

 

1. Uganka: 
    Zelena gospa je v mlaki doma, večkrat zakvaka, še rajši reglja. 

 
Danes vam bodo starši prebrali pravljico o žabah. Naslov je Poljub za 

princeso Kvakico. Napisala  jo je pisateljica Ifigenija Simonović. 

Pravljico najdete na spodnji povezavi. 

 

http://svecina.splet.arnes.si/files/2020/04/2.-2.-4.-POLJUB-ZA-
PRINCESO-KVAKICO.pdf 

Neznane besede: 
ločje in rogoz – rastlini, ki rasteta v močvirjih 

brencelj – žuželka 

 

 
2. Ustno odgovori na vprašanja: 
 Katere osebe nastopajo v pravljici? Kako jim je ime?           
 Kje se je pravljica dogajala? (mlaka, plesna dvorana, kraljevi grad, 

zamrznjena mlaka, trije travniki, slovesna kraljeva dvorana). 
 Kaj se je pomembnega dogajalo v vsakem dogajalnem prostoru? 

• Katere značilnosti pravljice ste opazili? (Za devetimi gorami, srečen 
konec, 3 travniki, čarovnija ...) 

 Zakaj mislite, da se je Žabanu deklica gnusila? 
 
3. Preberi odlomek v berilu na strani 100. 

 
4. Izberi si eno od spodnjih nalog in jo napiši v zvezek rožica. 
    Piši z malimi tiskanimi črkami, z nalivnikom. Pazi na veliko začetnico ter    
    pravilen in lep – estetski  zapis. Napiši 10 povedi.  
    Napisano slikaj in mi pošlji. 
 
1. Nariši strip o tem, kaj se je v pravljici dogajalo princeski Kvakici (v mlaki, v 
gradu, sprememba v deklico, poljub na travniku, poroka). 
 
2. Napiši zgodbo o tem, kaj bi se zgodilo, če se ob poljubu princeska ne bi 
spremenila nazaj v žabo. Kaj bi naredil Žaban? Kaj deklica? 
 

http://svecina.splet.arnes.si/files/2020/04/2.-2.-4.-POLJUB-ZA-PRINCESO-KVAKICO.pdf
http://svecina.splet.arnes.si/files/2020/04/2.-2.-4.-POLJUB-ZA-PRINCESO-KVAKICO.pdf


3. Napiši zgodbo o tem, da si se ob poljubu spremenil v žabo. Kaj bi naredil? 

 

ŠPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PETEK, 8. 5. 2020 

SLJ 

 

Danes se bomo pri slovenščini naučili novo pisano črko – D. Za pomoč pri 
osvajanju poteze ti bo posnetek, ki ga bom poslala staršem. 
Iz male tiskane črke d izpeljite malo pisano črko, iz velike tiskane črke D pa 

veliko pisano črko. 

Črki lahko pišete s prstom po zraku, po mamičinem ali atijevem hrbtu; na 

liste… 

Črki napišite v zvezek (rožico in ribico) – vsake po dve vrsti, tako kot ste 

navajeni in smo delali v šoli ter besede in povedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ŠPORTNI DAN -  2 uri   (3 ure smo že imeli MINI PLANICO) 

 

Danes te povabim v gozd. Povabi zraven še člane svoje družine. Preden se 

odpravite na pohod, dobro in zdravo zajtrkujte. Oblecite in obujte se primerno 

za pohod, imejte več plasti oblačil, da se lahko, ko vam bo toplo, slečete in ko 

se ohlajate, nazaj oblečete. V nahrbtnik si dajte pijačo. Za cilj pohoda si 

izberite gozd, ki je čim bolj razgiban, kjer boste našli tudi kakšen štor, podrto 

drevo in podobno. 

Za razgibanje napni svoje možgančke in določi vaje s katerimi boš razgibal/a 

člane družine. Razgibajte se od glave do peta. 

 

Gozdna vadba 

1. Poišči deblo 

 hodi po deblu naprej 

 hodi po deblu nazaj 

 hodi po deblu po štirih 

 hodi po deblu z zaprtimi očmi 

Zelo pazi na varnost. 

 

2. Postavi se pod drevo. 

 Najprej teci okoli drevesa (30 sekund v vsako smer) 

 S skoki poskušaj doseči najbližjo vejo. Štej kolikokrat se veje dotakneš. 

 Z nogami se dobro upri ob tla, z rokami se nasloni na deblo tako, da je 

cela dlan na deblu. Vso svojo moč razporedi od nog skozi celo telo do rok 

in se z vso močjo opiraj v drevo, kot, da ga hočeš podreti. 

 

3. Naberi nekaj storžev. Poskusi jih vreči čim dlje. 



 

4. Skoki s štora 

 najdi primeren štor, stopi nanj, nato z njega skoči. Ponovi vsaj 10x. 

 

5. Slalom med drevesi 

 določi si pot med nekaj drevesi in si jo zapomni 

 med drevesi tekaj kot bi vozil/a slalom 

 če želiš prosi mamico ali očka, da ti merita čas, ki ga porabiš za pretečeno 

pot 

 vajo ponovi vsaj 3x in nato lahko primerjaš rezultate 

 med sabo lahko tekmujete družinski člani. 

 

Za konec ... poišči drevo, ki ti je všeč in ga objemi. Nato se usedi na štor ali 

mehka tla in zapri oči. Naredi 10 globokih vdihov in izdihov ter poslušaj zvoke 

narave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
ANGLEŠČINA 4.5.-8.5.2020 

ABRACADABRA HOCUS POCUS ENGLISH! 

SENSES (ČUTILA) 

 
1. Za ogrevanje zapoj pesmico Head Shoulders Knees and Toes 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 

 
2. Povej/preštej koliko imamo posameznih delov telesa. Pomagaj si s sliko. 

 
 

3. With our body parts we can:  SEE WITH EYES, HEAR WITH EARS, FEEL WITH 

THE SKIN, TASTE WITH THE TONGUE AND SMELL WITH THE NOSE. (S 

posameznimi deli telesa občutimo različna stanja. Vidimo z očmi, slišimo z ušesi, 

čutimo s kožo, okušamo z jezikom in vonjamo z nosom.) 

 

 
Imamo 5 čutil ( We have five senses). Povej/poveži, kaj počnemo s posameznim 

čutilom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0


 
4. Pripravi si magično vrečko,v katero skriješ 10 predmetov. Izberi šolske potrebščine, igrače. 

Zaveži in z roko sezi v vrečko in poimenuj predmete, ki jih otipaš. Zraven lahko govoriš: I 

TOUCH THE SCISSORS. 

5. Prosi starše, če lahko s tabo naredijo poskus v kuhinji: kakšnega okusa je sol, sladkor, 

posamezno sadje, kakšen vonj ima česen, čebula, …IMEJ PREVEZO ČEZ OČI. 

6. Za boljše razumevanje o pomenu čutil si oglej spodnji povezavi: 

- https://www.youtube.com/watch?v=LNajQTnZviQ 

Kids vocabulary - Five Senses - Learn English for kids - English educational video 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=OEi39haJwHk 

      My Five Senses | Science | Body | Little Fox | Animated Stories for Kids 
7. V zvezek nariši naslov FIVE SENSES in nariši po tri primere za vsako čutilo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. DODATNO DELO:  

- V  ZVEZEK PREPIŠI TEH 5 POVEDI. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNajQTnZviQ
https://www.youtube.com/watch?v=OEi39haJwHk


 
 

- ODPRAVI SE NA SPREHOD IN V SPODNJO PREGLEDNICO NARIŠI, KAJ SI S 

ČUTILI ZAZNAL. LAHKO DORIŠEŠ V ZVEZEK. 

 
 

 
WHERE IS IT? ( KJE JE? ) 

 
SPRAŠEVALI SE BOMO, KJE SO PREDMETI.  
MEDVEDEK JE LAHKO NA MIZI, POD MIZO, V ŠKATLI. 
 

- Za ogrevanje si oglej vse tri videoposnetke. Besedišče ti je že znano. 
Where is it? 1,2,3 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=5Tf0DLBkkzw 

 
 

WHERE IS TEDDY BEAR? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM
https://www.youtube.com/watch?v=uDGwhiwwxXA
https://www.youtube.com/watch?v=5Tf0DLBkkzw


   
TEDDY BEAR IS ON THE 
TABLE. 
 

TEDDY BEAR IN UNDER 
THE TABLE. 
 

TEDDY BEAR IS IN THE 
BOX. 
 

 
- Izberi eno šolsko potrebščino, igračko, ki jo znaš poimenovati v angleščini in jo postavljaj v 

različne položaje. Ob določanju položaja predmeta poskusi VPRAŠATI,  povedati, kje je 

predmet. Ponovi z različnimi šolskimi potrebščinami. 

Primer: WHERE IS A PENCIL? A PENCIL IS IN THE PENCIL CASE. 

 
- V zvezek napiši naslov IN ON UNDER in za vse tri predloge nariši, kje so tvoji  predmeti. 

- DODATNO DELO: 

POVEJ, KJE JE ŽOGA. 

WHERE IS THE BALL? (THE BALL IS IN THE BOX. THE BALL IS UNDER THE 

BOX. THE BALL IS ON THE BOX) 

 
 

OBKROŽI/POVEJ, KJE JE MIŠ?                                   OBKROŽI/POVEJ, KJE JE 

ZAJEC? 

WHERE IS THE MOUSE?                                             WHERE IS THE RABBIT? 



       
 

ABRACADABRA HOCUS POCUS SLOVENE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


