
Četrtek, 2. 4.  

GLASBENA UMETNOST 

 

SLOVENŠČINA – PISANA ČRKA T 

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

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

Mala pisana črka t izgleda kot mala pisana črka t, le da ji dodaš rokice.         .   

    

Sledi zapisu s prstom, napiši po zraku največji T in t kar ga zmoreš, napiši črki s prstom na 

vrata, na zvezek, na mamino dlan. Pazi na poševne in navpične črte.  

 

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

pomoč.   

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

Prepiši naslednje besede in povedi – vsako dvakrat: 

   

 

 
Prejšnji teden si se naučil/a novo izštevanko in pesmico Zvonček in trobentica.  

V torek si naredil/a tudi nov inštrument. Veš, kaj te čaka sedaj? Ponovi izštevanko in 

pesmico ter ju spremljaj s svojim novim inštrumentom. 

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


 

 

Oceni svoje delo – pod zapisane črke 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/t 

 

ŠPORT 

 
Ali imaš doma balon - danes ga potrebuješ za šport. 
 

 

 

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


 

SLOVENŠČINA – Preveri svoje znanje 

Odpri oranžen delovni zvezek na strani 44 in preberi besedilo.  

Kaj je opisal Bine? Kaj je opisala Lili? Še sam povej kratek opis živali (npr. muca ali 

krokodil…) in opis poti (do šole ali trgovine ali do prijatelja…) 

V tem času si se naučil/a opisati žival, povedati opis poti ter primerjati lastnosti (hiter, hitrejši, 

najhitrejši). 

Zdaj pa reši nalogi na strani 45. Natančno upoštevaj navodila in na koncu oceni svoje znanje 

– nalepi čebelčka. 

 

MATEMATIKA 

 

Najprej v zvezek izračunaj račune. Pomagaj si z risanjem.  

 

30 + 15 =              32 + 20 =         63 + 40 = 

 

Danes se boš učil/a računati takole: 

 

 ●     ●●● 

   31    +     43         =  

- najprej prepišeš račun, 

- nato narišeš - OBVEZNO!!!, 

- izračunaš – sešteješ desetice in zapišeš, nato še enice in zapišeš. 

Koliko si dobil? 74 je pravilen rezultat. 

Ali se še spomniš na naše »rogovilce«? 

                                                              40   3 
                                                                 \   /  

31  +   43  =  71 + 3 = 74 
 

Namesto, da rišeš palice in pike, narediš »rogovilce in zapišeš ločeno desetice in 
enice. Potem izračunaš najprej 31 + 40 = 71, nato pa še 71 + 3  =74 
 
Zdaj pa prepiši račune v zvezek. Obvezno riši ali uporabi »rogovilce«.  
 

17  +  21  =          33  +  42  =          56  +  23  = 

 

75  +  24  =          46  +  22  =          31  +  58  = 



 

Reši stran 7 v delovnem zvezku. 

Če bi rad še računal, imaš nekaj nalog na spletu: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-100/sestevam/dvomestna-stevila 

 

 

 

 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-100/sestevam/dvomestna-stevila

