
 

Spoznavanje okolja 

 

Ponovno poglej na koledar katerega datuma smo, kateri dan je danes in kateri 

praznik. 

Seveda, danes je materinski dan. 

 Vsem mamicam želim vse najboljše ob materinskem dnevu in prijetno 

praznovanje.  

Tvoja naloga danes je, da boš razveseljeval mamico. Pomagal ji boš pripraviti  

mizo za posamezne obroke. Vprašaj mamico, kaj ji lahko pomagaš v kuhinji. 

 

 

Matematika 

 

Tudi besedilne naloge bodo posvečene mamici. Reši jih v karo zvezek. Če želiš, 

besedila nalog tudi prepiši.  

 

1. Darjina mamica je stara 30 let, Sandrina mamica pa 20 let. Koliko let je 

Sandrina mamica mlajša od Darjine? 

Račun:_____________________ 

Odgovor:____________________________________________________ 

 

 

2. Janova mamica je spekla 20 čokoladnih mafinov, Špelina pa 10 več kot 

Janova. Koliko mafinov sta spekli obe mamici skupaj? 

Račun:___________________________ 

Odgovor:_____________________________________________________ 

 



3. Aljina mamica si je v knjižnici izbrala knjigo, ki ima 40 strani, Bredina pa 

knjigo s  60 stranmi. Koliko strani bosta prebrali obe mamici skupaj? 

Račun:______________________________ 

Odgovor:_______________________________________________________ 

 

 

 

 

*4.  Mamica ima 3 otroke. Dvojčici sta stari 10 let, njun brat pa je 10 let starejši 

od njiju. Koliko so stari vsi trije otroci skupaj? 

 

Račun:______________________ 

Odgovor:____________________________________________ 

 

 

 

 

 

*5. Sestavi svojo besedilno nalogo k računu 50+40= . Nato nalogo tudi reši. 

Besedilo: 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Račun:_______________________ 

Odgovor:_________________________________________________ 

 

 

 

 



Glasbena umetnost 

 

Izberi si pesem ali več pesmi, ki jih želiš zapeti mamici ob materinskem dnevu. 

Lahko vsebino pesmi pokažeš tudi z gibi ali kaj zaplešeš. Pesem ali ples si lahko 

izmisliš tudi sam. 

 

Slovenščina 

Moj prosti čas 

V delovnem zvezku- » v Goski« poišči naslov Moj prosti čas. Napiši za sredo, 

kako boš preživel prosti čas. Čim več prostega časa danes posveti mamici. 

 

Vzemi voščilnico, ki si jo izdelal včeraj. Prav rada bi videla, kakšne voščilnice so 

nastale. 

 

Pripravi nalivno pero ter prepiši voščilo v notranjost voščilnice. Voščilo lahko 

zapišeš na nov listek in ga nato vstaviš ali prilepiš v voščilnico. Potrudi se, da bo 

voščilo napisano lepo. Piši počasi in natančno. 

 

Prepiši:  

 

Tone Pavček 

Mama 

Vsaka mama je prava mama, 

dana za srečo in za veselje. 

Prava. In ena sama.  

Za vse življenje. 

 



Ko pesmico prepišeš, lahko napišeš še kaj. Zapiši tisto, kar v srcu želiš povedati 

svoji mamici, na primer: Mamica, rad/a te imam. Ali pa: Ti si najboljša mami na 

svetu. Ne pozabi se podpisati pod voščilo. 

Naj te, preden boš voščil mamici, spomnim: Ko nekomu voščimo, mu damo 

roko, pogledamo v oči in izrečemo voščilo. Lahko rečeš: Mamica, vse najboljše 

za materinski dan. Rad/a te imam.  

Vzemi voščilnico in pojdi do mamice. 

Izroči voščilnico, vošči in izvedi glasbeni nastop, ki si ga pripravil.  

 

 

 

Mamico povabi še k športu. 

 

Šport 

Naredi vaje s katerimi boš razgibal celo telo-od glave do nog. Mami naj telovadi 

s tabo tako, kot da je tvoje ogledalo. Torej naj vse gibe za teboj ponovi.  

 


