
Ponedeljek, 20. 4. 

SLOVENŠČINA – Črka p 

Danes je čas za novo črko. Najprej si oglej, kako jo pišemo. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/p/kako-napisemo-to-crko 

No, danes pa kar ti ugotovi, na katero črko te spominja pisani p.       

 

Sledi zapisu s prstom, napiši po zraku pisani P in p, napiši črki s prstom na mizo, 

na vrata in na svojo dlan. Pazi na poševne in navpične črte. Če imaš doma zdrob 

ali mivko, lahko napišeš črki tudi tako. 

 

Ti gre? No, sedaj je na vrsti zvezek. Pazi, kje boš zapisal/a črko p. Če ne gre, prosi 

starše za pomoč.   

Napiši dve vrsti male črke in dve vrst velike črke. Kako je šlo?  

Prepiši naslednje besede dvakrat: 

    

Še sam/a napiši 5 besed. 

Oceni svoje delo – pod zapisane besede nariši »čebelčka«. 

Na tej strani imaš tudi učni list, ki ga lahko rešiš (če imate doma tiskalnik). 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/p 
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https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/p


              SPOZNAVANJE OKOLJA – Skrbim za zdravje 

Danes si verjetno že pozajtrkoval/a? Drži?  

Sedaj pa odpri zelen učbenik na strani 69. Preberi pogovor me Lili in Binetom.  

Vidiš, zajtrk je zelo pomemben za začetek dneva. Saj veš, da prazna vreča ne stoji 

pokonci . 

 

Oglej si posnetek o zdravem zajtrku:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OnQHO2uX1pA 

 

Imaš vsak dan 5 obrokov? Upam, da ne pozabiš na zdravo malico. Saj veš, med 

učenjem si moraš vzeti čas za malico in sprostitev . 

 

Kaj pa najraje ješ? Misliš, da je to zdravo. Oglej si piramido na strani 69. Spodaj so 

živila, ki naj bi jih uživali največ, na vrhu pa tista, ki naj bi jih najmanj. V kateri del 

piramide spada tvoja najljubša jed? Bolj proti vrhu ali bolj proti dnu?  

 

Prejšnjo uro si moral/a pripravit sličice hrane. Sedaj pa na en velik list oblikuj 

piramido (kot v učbeniku) in na ustrezno mesto prilepi sličice. Piramidi, ki bo 

nastala, rečemo prehrambena piramida. 

Lahko mi pošlje fotografijo tvoje piramide, če želiš.  

 

 

ŠPORT – v priponki 

          

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OnQHO2uX1pA


           LIKOVNA UMETNOSTI – Slikanje z računalnikom 

Ja, tudi slikanje z računalnikom je ena izmed nalog, ki nas je čakala v tem šolskem 

letu. Na žalost ti ne bom mogla pomagati, zato za pomoč prosi starše.  

Na računalniku lahko rišemo z različnimi programi, vsi pa imamo na njemu 

program SLIKAR. No, kar odpri ga.  

Tukaj si lahko ogledaš navodila za slikanje: 

https://www.youtube.com/watch?v=XSDlbXVMeZI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lOCsP

e1IUHo7Cy1T9bNf6ExkWtFVJ54mmJaOQAEF9pSpItSasc9pbVZw     

Tvoja likovna naloga danes bo TIHOŽITJE o ZDRAVI PREHRANI. Torej lahko 

narišeš karkoli zdravega. Sama sem se odločilo za jabolko in hruško.  

Najprej sem s črnim pisalom narisala jabolko in hruško. Potem pa sem izbrala 

sprej in sadje pobarvala. Pri tem sem barve menjala. Kako mi je šlo?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prosi starše, naj tvoj izdelek shranijo in mi ga pošljejo po e-pošti. 

 

Če se ti zdi naloga v Slikarju težka, pa lahko uporabiš enostavnejši program na 

spletni strani LILIBI. 

Najdeš ga tukaj: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/likovna-umetnost/ustvarjamo/ustvarjamo 

 

Nič hudega, če ti ne bo šlo. Za prvič je naloga izredno težka.  
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