
SLOVENŠČINA:  

Danes boste opravili vaje pisanja nove črke in uporabo le te 

v posameznih besedah. 

 Pripravite zvezek Pisanček 

 Najprej napišite naslov: ČRKA D 

 Prosite svoje starše, da vam v zvezek prepišejo besede, ki so napisane na 

spodnjem listu 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Črke in besede pišite s svinčnikom. 

 Pazite na pravilen in lep zapis. 

 Ko opravite to nalogo, rešite še nalogo v delovnem zvezku za 

opismenjevanje na strani 36 in 37. Staršem preberite besede in slikopis, 

ki so zapisane pod nalogo označeno s peresom in zvezdico. Starši naj se 

po poslušanju tvojega branja podpišejo. 

 *Otroci, ki že berejo, lahko opravijo tudi nalogo, označeno z 1t. 



SPOZNAVANJE OKOLJA:  

Vem, da so zvončki že odcveteli, zato si naj otroci 

ogledajo zvonček na spodnjem listu. Prosim, da jim 

preberete iz katerih delov je zvonček sestavljen: 

 CVET 

 TULEC 

 LIST 

 STEBLO 

 ČEBULICA 

Otroci naj nato vzamejo zvezek Pikapolonico in v modri rob napišejo naslov: 

MALI ZVONČEK 

Spodaj pa prerišejo sliko malega zvončka  in zraven s svinčnikom dopišejo 

posamezne dele. 

 

 

Ko končajo z risanjem, ob sliki še enkrat ponovite dele zvončka. 

LIST 

STEBLO 

ČEBULICA 

TULEC 
CVET 



MATEMATIKA:  

Pri matematiki boste potrebovali: 

 Naspane očke, ki bodo lahko dobro opazovale  

 Mirno roko, ki bo natančno barvala 

 Potrpežljivost, ki vam bo pomagala zapisati 

pravilna in čim lepša števila 

Če imate vse to, ste pripravljeni na današnjo matematično nalogo. 

Pripravite delovni zvezek, stran 52-53. Dobro si oglejte sliko na levi stran. Nato 

poiščite predmete iz tabele na sliki in preštejte koliko jih je. V tabeli za vsak 

predmet pobarvajte ustrezno število kvadratkov. Barve izberete sami. Potrudite 

se pri barvanju. 

Pri zadnji nalogi pa zapiši še s številom, koliko je predmetov. 

 

GLASBENA UMETNOST:  

Tudi danes boste prave majhne pevske zvezde. Ponovno 

poslušajte pesmico Zvonček, ki jo najdete na naslednji 

povezavi: https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-

umetnost/pesmice-1 

Verjamem, da jo danes znate že vsi na pamet. Zato zberite 

svojo družino in ji pripravite nastop. Lepo se uredite, 

pripravite mikrofon (kar vam pride pod roke, lahko tudi kuhalnico) in zapojte 

pesmico svojim poslušalcem. Prepričana sem, da bodo navdušeni nad tvojim 

nastopom. 

 

Vem, da so srede zelooooo naporne, zato si med vsako opravljeno nalogo 

vzemite čas, da malo popijete in se razgibate. Lahko pa si privoščite tudi kaj 

sladkega, kar vam bo dalo energijo za nadaljnje delo. 

 

Lep pozdrav, Marjeta in Cvetka. 
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