
Spoznavanje okolja 

KVIZ O POMLADI 

1. Ponovi vse, kar si se naučil o pomladi. Pomagaj si z zapisi v svojem 

zvezku.  

2. Sedaj, ko si vse ponovil, zvezek zapri. Reševal/a boš kviz.  

Prosi nekoga, naj bo spraševalec in sodnik. 

Pri vprašanjih so navedene točke za pravilne odgovore.  Če odgovoriš le 

delno, dobiš pol točke.  

Kdaj se začne pomlad?      1 t 

Poimenuj  vsaj štiri pomladanske cvetice.    1 t 

Kaj se dogaja z drevesi spomladi?   1 t 

Katere živali se zbudijo iz zimskega spanja?   1 t 

Katere ptice so se vrnile iz toplih krajev?     1 t 

Kaj delajo ptice spomladi?      1 t 

Kakšno je vreme spomladi?     1 t  

Kaj delajo ljudje?     2 t 

Povej vsaj en praznik, ki ga praznujemo spomladi.  1 t 

Katere dele ima zvonček pod zemljo, katere pa nad zemljo?     2 t 

Opiši trobentico.    2 t 

Rezultat kviza: 

 Za svoj uspeh si zaslužiš nagrado.  

       V zvezek napiši naslov KVIZ O POMLADI in si nariši toliko zvezdic: 

                                                14, 13, 12 točk =  

                                                     11, 10, 9,     =       

                                                       8, 7,  6,  =  

 Manj kot 6 točk = NI ZVEZDICE. Žal mi je, še malo je treba ponoviti snov. Potem 

se lahko spet igraš kviz in zagotovo boš osvojil nekaj zvezdic.   

 



 

Utrjevanje znanja- prištevanje enic k dvomestnemu številu 

 

V delovnem zvezku »Računam z Iksom« na strani 74 reši 2. nalogo. 

 

 

Odštevanje enic 

V delovnem zvezku »Svet matematičnih čudes 2« poišči naslov »Odštevanje 

enic« (stran 38). 

Reši račune pri 1. nalogi tako, da si pomagaš s kockami. 

 

V karo zvezek napiši naslov Odštevanje enic, prepiši račune in jih reši kot ti 

kaže primer: 

Primer: 
                             8-4=4 
                          28-4=24 

 

   7-3=                                                          4-2= 

 57-3=                                                        64-2= 

 

  5-4=                                                       8-7= 

45-4=                                                     78-7= 

 

   9-7=                                                       6-1= 

 99-7=                                                     86-1= 

 

  9-5=                                                     7-7=           

29-5=                                                   77-7= 

 



Slovenščina 

 GREMO VEN! (branje, prepis) 

Pripravi si delovni zvezek .  

 

 

 

 

V delovnem zvezku OTROCI reši na strani 65 naloge 1., 2. in 3. Besedilo pri 1. 

nalogi preberi 3-krat. Reši naloge v delovnem zvezku, nato v pisanko zapiši 

VAJA in današnji datum na zunanji rob in po navodilih 3. naloge prepiši povedi. 

Namesto sličic zapiši besede. 

 

Šport 

Skok v daljino  z mesta 

Danes se lahko razgibaš v stanovanju ali na prostem.  

Na tla položi ovire-barvice/flomastre, vejice, karkoli imaš pri roki. Razporedi 

jih, kot kaže spodnja slika. Nato jih preskakuj.  

 

1. vaja: 

Skači sonožno čez ovire (kot zajček). Vajo ponovi 3x. 

 

2.vaja: 

Ovire preskakuj tako, da z nogama skačeš skupaj-med ovirami, z nogama  

narazen-ob oviri. Vajo ponovi 3x. 

 

 

 
 

 

Natančno si preberi navodila, ki so 

zapisana pri nalogi. Piši s pisanimi 

črkami. Pazi na velike začetnice in 

ločila na koncu povedi ter natančen 

in pravilen zapis. Večkrat se spomni 

na pravilno sedenje za mizo in držo 

pisal. 



 

3. vaja: 

Iz dveh barvic (ali dveh flomastrov, daljše vrvice) naredi začetno črto, ki 

predstavlja start. Skači  v daljino z mesta. Pred vsakim skokom se dobro odrini. 

Skači sonožno (kot zajček). Tam, do koder skočiš, na tla položi kak papirček, da 

boš vedel, do kje si približno skočil. Skok v daljino z mesta ponovi  10x.  

 

 SMER SKAKANJA 

 

 

 

 

 

Ne pozabi pospraviti pripomočkov za seboj in si umiti rok.  
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