
Spoznavanje okolja 

Tukaj, kjer sem jaz doma, imamo dovolj snega za naslednji poskus. Koliko snega 

je pa pri vas doma? Če ga je dovolj tudi pri vas, naredi naslednji poskus. Poskus 

nariši in ugotovitve oziroma kakšen je rezultat poskusa napiši v zvezek za 

spoznavanje okolja. 

Poskus s snegom 

Potrebuješ: 2 kozarca in sneg 

 

V prvi kozarec sneg natlači. 

 

 

Drugi kozarec narahlo napolni s snegom. 

 

V enem kozarcu je potlačen sneg, v drugem pa nepotlačen sneg. 
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Kozarca odnesi noter, kjer je toplo. 

 

 

Opazuj, kaj se dogaja s snegom v obeh kozarcih.  

 

 

Je na koncu tudi pri tebi tak rezultat? 

 

 

 



Opazuj stopinje v snegu. Poskušaj ugotoviti, čigave so. V zvezek nariši 5 sledi in 

napiši, komu pripadajo. 

 

 

 
 

 

 

 

Šport 

Vajo lahko izvedeš zunaj ali znotraj. 

 

Vadi skok v daljino z mesta. Izberi si start in skači v daljino z mesta, tako da se 

pred skokom močno odrineš. S teboj lahko skače tudi kdo izmed družinskih 

članov in tekmujeta, kdo bo skočil dlje. 

 

 

 

 



Matematika 

Naredi 100 korakov in ob tem glasno štej do 100, nato štej nazaj od 100 do 1. 

Vajo lahko izvedeš tudi zunaj. 

 

Stotični kvadrat 

 

 

Glasno štej po spodnjih navodilih. Števila, ki jih izgovoriš, sproti pokaži na 

stotičnem kvadratu, ki ga najdeš v delovnem zvezku za matematiko (2. del) na 

strani 5. 

- od 41 po 1 naprej do 54                   -  od 10 po 10 naprej do 100 

- od 65 po 1 nazaj  do 43                    -  od 100 po 5 nazaj  do 5                --  

- od 1 po 2 naprej  do 50                  -  od 20 po 4 naprej do 60 

- od 87 po 2 nazaj do 55                     -  od 99 po 3 nazaj  do 72                                                            

 

 

 

 



Slovenščina 

 

Moj prosti čas 

V delovnem zvezku-v »Goski« poišči naslov Moj prosti čas. Napiši, kaj boš počel 

danes-v četrtek v prostem času. 

 

 

V pisanko s pisanimi črkami prepiši spodnje besede. Bodi pozoren, da ne boš 

pozabil na velike začetnice. Piši z nalivnim peresom. 

 

                                  Vaja 

Alenka     Danilo    Greta    Pavel    Marcel  

Herta    Uršula    Barbara    Dušan   Damir  

Miha   Karmen    Vlasta    Rozika   Zvonka 

Tomaž   Katarina   Renata  Klemen  Staša 

Cvetka   Pika     Matevž     Andraž     Lučka 

 

 

 


