
MATEMATIKA 
 

 Utrjuj poštevanko. Vadi račune s krat, deljeno in koliko. 
 

 Ponovi vse MERSKE ENOTE. V karo zvezek prepiši spodnji 

zapis v tabeli, toda poleg vsake merske enote z rdečo dodaj 

kratico (če obstaja).  

         Na primer: 

          

DOLŽINA ČAS MASA PROSTORNINA DENAR 
meter m  

decimeter dm 

centimeter cm 

 

    

 

 Tabelo lahko zapišeš tudi v obliki miselnega vzorca. 

 
Zapis v zvezek + dodaj mersko enoto z rdečo            

MERSKE ENOTE 
 

DOLŽINA ČAS MASA PROSTORNINA DENAR 

meter 

decimeter 

centimeter 

leto 

mesec 

teden 

dan 

ura 

minuta 

kilogram 

dekagram 

liter 

deciliter 

evro 

cent 

Konec zapisa 
 

 Reši Lili in Bine: str. 23 in 24. 
 
Besedilne naloge rešuj tako kot smo se učili: 
- podčrtaj podatke 

- nariši skico 

- pri računu ne pozabi na enote 



 
SLOVENŠČINA 
 
Pisanje dnevnika-nadaljevanje 
Navodila: 
V domači zvezek napiši naslov  
 

     OSTANI DOMA-2. del (oziroma tisti tvoj že izbrani naslov iz prejšnjega petka) 
 
V ponedeljek se končno vračamo v šolo. Zapiši svoje občutke o vrnitvi v 

šolo. Kako se pri tem počutiš? Lahko opišeš, česa se najbolj veseliš. Kaj 

ti je pri tem všeč? Kaj ti ni? Dnevniku lahko priložiš kakšno fotografijo, 

ilustracijo, izdelek. 

 

Pazite na slovnično pravilen zapis. 

 

 
SPOZNAVANJE OKOLJA 
 
Zdaj že veš, da je oko je čutilo za vid, uho pa čutilo za sluh. Za 
natančnejšo zaznavo našega okolja je dobro, da delujejo vsa čutila. 
Ljudje, ki imajo okvaro posameznega čutila, zaznavajo svet drugače. 
Slepi veliko bolj tipajo in bolje zaznavajo s sluhom. Gluhi pa imajo bolj 
izostreno opazovanje. 
 

Zapis v zvezek: 
 
 

                                                NOS je čutilo za vonj. 
 
UHO je čutilo za zvok.                                                              KOŽA je čutilo za  tip. 
  
 
 
 
 
 
    
 
 JEZIK je čutilo za okus.                                                         OKO je čutilo za  vid.     
  
 Pa še malo utrjevanja. 
 

 Delom človeškega telesa poišči ustrezen del povedi in celotno poved 
prepiši v zvezek. Razpredelnice ni potrebno natisniti ali prepisati. 

 



Možgani daje telesu oporo in varuje notranje organe. 

Srce omogočajo gibanje. 

Okostje pošiljajo različna sporočila po vsem telesu. 

Čutila omogočajo zaznavanje okolja. 

Mišice poganja kri po žilah. 

 
Na primer: Možgani pošiljajo različna sporočila po vsem telesu.   
          

 Ustno dopolni povedi in jih nato v celoti prepiši v zvezek. 

         Lobanja obdaja organ, ki ga imenujemo ____________________. 

         Za pretakanje krvi po našem telesu skrbi ______________. 

         Hrana, ki smo jo pojedli, se prebavlja v _____________. 

         Da lahko stojimo pokonci, skrbi _____________. 

        S čutilom za tip zaznavamo _________________. 

 

 Prepiši v zvezek in z barvico prečrtaj, kar ni čutilo. 

razmišljanje tip voh prebava 

sluh učenje okus vid 

                                                                                       
Konec zapisa. 

 

 
DODATNI/DOPOLNILNI POUK  
 
Uredi in preglej vse zvezke, v katere si zapisoval v šoli na daljavo.  
 

 

 


