
MATEMATIKA: 
 
RAČUNANJE DO 100 
 

Zapis v zvezek 
- Nariši primere (podobno kot prejšnje ure - čez eno vrstico, desetice so rdeče 

črte l, enice so modre pike :.).  
- Pravilno štej ter kaži desetice (l) in enice (:) � ko prišteješ vse enice, dobiš 

novo desetico.  
- Pravilno zapisuj števila (najprej desetico, nato še enico). 

 
 

VAVAVAVAJAAAA    
 

I : + :::: 
 

III :: + ::: 

 

II ::. +::. 

12 + 8 = 20 MMM 34 + 6 = 40 MMM 25 + 5 = 30 
 

54 + 6=   65 + 5=  78 + 2= 
     

47 + 3=  22 + 8=  32 + 8= 
     

79 + 1=  41 + 9=  93 + 7= 
     

95 + 5=  76 + 4=  49 + 1= 
     

83 + 7=  94 + 6=  86 + 4= 
     

38 + 2=  39 + 1=  57 + 3= 

 
 

RAČUNANJE DO 100 
 

Reševanje nalog v DZ2 od 67 do 70 strani. 
 

Štejemo: 10, 20, 30, 
31, 32, 33, 34, ... 

2+8=10 



ODŠTEVANJE DO 100 
 
Zapis v zvezek 
- Nariši primere (podobno kot prejšnje ure - čez eno vrstico, desetice so rdeče 

črte l, enice so modre pike :.).  
- Pravilno štej ter kaži desetice (l) in enice (:) � ko prečrtaš vse enice, ti ostanejo 

le še desetice.  
- Pravilno zapisuj števila (najprej desetico, nato še enico). 

 

ODŠTEVAMODŠTEVAMODŠTEVAMODŠTEVAMOOOO    DO DO DO DO 100000000    
 

I : 
 

I I : : 

 

I I I I : : . 

12 – 2 = 10 MMM 24 – 4 = 20 MMM 45 – 5 = 40 
 

56 – 6=   65 – 5=  72 – 2= 
     

43 – 3=  28 – 8=  38 – 8= 
     

71 – 1=  49 – 9=  97 – 7= 
     

95 – 5=  74 – 4=  41 – 1= 
     

37 – 7=  96 – 6=  84 – 4= 
     

82 – 2=  31 – 1=  53 – 3= 

 
 
 

ODŠTEVANJE DO 100 
 
Reševanje nalog v DZ2 na straneh 74, 75, 76. 
  



SLOVENŠČINA: 
 

PIKAPOLONICA 
 

1. Preberi besedilo v učbeniku na strani 58. 
2. Zakaj je besedilo razdeljeno na več delov? O čem govori 
posamezen del? 
3. Oglej si spodnjo nalogo. V mali zvezek zapiši naslov, nato 
pa prepiši povedi (tako, kot se pravilno nadaljujejo).  
 

1. Pikapolonica ima  2. Iz glave ji rasteta  
 - glavo in trup.   - dva rogova. 
 - glavo, oprsje in zadek.   - dve dolgi tipalki. 
 - tri pare nog in glavo.   - dve kratki tipalki. 
     
3. Trup pokrivajo  4. Vzleti tako, da 
 - pokrovki in koža.   - razpre pokrovki. 
 - pokrovki in prozorni  

  krili. 
  - razpre pokrovki in  

   razširi prozorni krili. 
 - prozorni krili in kožuh.   - razširi prozorni krili. 
     
5. Pikapolonica živi  6. Prehranjuje se 
 - na travnikih in vrtovih.   - s sadeži. 
 - na travnikih in v gozdovih.   - z listi. 
 - na vrtovih in v vodi.   - z listnimi ušmi. 
     
7. Razvoj se začne  8. Zimo preživi 
 - z mrestom.   - na prostem. 
 - z ikrami.   - v brlogu. 
 - z jajčeci.   - pod drevsno skorjo  

    ali listjem. 
 



ČEBELJE TEŽAVE 
 

1. Na spletni strani Lahkonočnice prisluhni zgodbi Čebelje težave 
(https://www.lahkonocnice.si/pravljice/cebelje-tezave). 
2. Kaj si si zapomnil/-a o zgodbi? Pripoveduj. 
3. Zgodbo poslušaj še enkrat. 
4. Ustno odgovori na vprašanja (npr.): 
 

1. Kdo nastopa v zgodbi? 
2. Kam se je odpravil? 
3. Kam je splezal? 
4. Kako se je igral? 
5. Kaj je prekinilo njegovo igro? 

6. Kam je zbežal? 
7. Kdo je prišel k njemu?  
8. Kaj je Peter povedal Sivki? 
9. Kaj je Sivka razložila Petru? 
10. Kaj je Peter v resnici videl? 

 

5. V velik zvezek pri slovenščini napiši naslov zgodbe in jo v treh slikah 
ilustriraj. 
 
 

ZBIRAMO PAPIR 
 

1. Oglej si slike v učbeniku na strani 52.  
2. Pripoveduj zgodbo ob slikah. Izmisli si začetek in konec zgodbe. 
3. Zgodbo, s svojim začetkom in koncem, zapiši v mali zvezek. K vsaki 
sličici zapiši vsaj dve povedi. 
 
 

OD DOMA DO RIBNIKA 
 

1. Preberi besedilo. 
2. S prstom potuj po poti od Lanovega doma do cilja. Ti je uspelo? 
3. Iz kock (različnih predmetov, v pesku, ...) sestavi mesto. Oblikuj 
navodilo za pot in ga povej nekomu od domačih. Si dobro podal 
navodila za pot? 
4. Večkrat preberi besedilo, da ti bo branje šlo res tekoče. 



PREPIS 
 

Povedi prepiši v mali zvezek. Upoštevaj obliko črk, piši od črte do črte,  
piši rahlo. Velike začetnice napiši z ošiljeno rdečo barvico. Pišeš lahko 
z nalivko ali ošiljenim svinčnikom. 
 

 
 

 
SKRBIMO ZA OKOLJE 
 

1. V učbeniku na straneh 59 in 60 preberi besedilo. Pripoveduj o 
prebranem.  
2. V zvezek spoznavanja okolja na novo stran napiši naslov SKRBIMO 
ZA OKOLJE. Prepiši prve 4 povedi ter 6. in 7. poved.   
3. Razmisli, kako ti skrbiš za okolje? Kaj lahko še narediš? 
4. Večkrat preberi besedilo, da ti bo branje šlo res tekoče. 
 
 
  



SPOZNAVANJE OKOLJA: 
 
PONOVIMO 
1. Preberi zapise v zvezku o pomladi.  

2. Dokončaj miselni vzorec (pomlad).  

3. Uredi zvezek: pobarvaj učne liste, ilustriraj vsebino (lahko pa tudi 

poiščeš slike v reklamah, revijah, časopisu in jih prilepiš v zvezek).  

 
 
MLADI VRTNARJI IN RAZISKOVALCI 
1. Doma pomagaj pri pomladnem delu na vrtu ali okoli hiše, pri 

presajanju lončnic, ... Ob delu naj ti povedo, kaj je potrebo narediti, 

kako in zakaj. Čim več sprašuj. 
 

  



GLASBENA UMETNOST 
 

1. PESEM: PLEŠI, PLEŠI ČRNI KOS 
Ob poslušanju s prstom sledi melodiji (čevljem). (Kaj pomeni, če so čevlji različno 
visoko? Kaj pa, če so eni čevlji večji, drugi pa manjši?) 
V zvezek prilepi ali prepiši pesem in jo ilustriraj. 
Posnetek pesmi: https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 
 

 
 

 

PLEŠI, PLEŠI ČRNI KOS 
ljudska 

 

Pleši, pleši črni kos. 
Kak' bom plesal, ker sem bos. 
Kupil si pa čevlje bom, 
polke tri zaplesal bom. 
 

Plesal bom s siničico, 
lepo mlado ptičico, 
s peto tolkel bom ob tla, 
tresla se bo zemlja vsa. 
 



2. PIHALA 
 
Poslušaj skladbe, oglej si glasbila in igranje nanje: 
- prečna flavta: https://www.youtube.com/watch?v=wnTnSsnjkFc 

- trstenke/panova piščal: https://www.youtube.com/watch?v=orL-w2QBiN8 

- klarinet: https://www.youtube.com/watch?v=s5RnxMyjhfA 

- oboa: https://www.youtube.com/watch?v=2WJhax7Jmxs 

- fagot: https://www.youtube.com/watch?v=Hb_UTQsnFqA 

- saksofon: https://www.youtube.com/watch?v=c1xIQASbV3E 

Predstavitev pihal: https://www.youtube.com/watch?v=7OjqeyOvC1c  

 
Posnemaj igranje na različna pihala. 
(Pihala so glasbila, v katera pihamo. S prsti pokrivamo luknjice ali zaklopke.) 
 
V zvezek napiši miselni vzorec:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

P 1 H A L AP 1 H A L AP 1 H A L AP 1 H A L A    

trstenketrstenketrstenketrstenke    klarinetklarinetklarinetklarinet    

preprepreprečna flavtačna flavtačna flavtačna flavta    kljunasta flavtakljunasta flavtakljunasta flavtakljunasta flavta    

saksofonsaksofonsaksofonsaksofon    

oboaoboaoboaoboa    fagotfagotfagotfagot    



ŠPORT 
 

1. VAJE Z ŽOGO 
- Vodi žogo (na mestu in v gibanju), 
- meči in lovi žogo (lahko v paru ali ob zidu). 
 

2. VAJE ZA RAVNOTEŽJE 
- Kolesari, rolaj se ali vozi s skirojem. Ne pozabi na varnost. 
- Skači ristanc. Če imaš doma krede, nariši kakšnega res zanimivega. 
- Izmisli si vajo za ravnotežje in sestavi navodilo. Vsi v družini se preizkusite v 
izvedbi vaje. Kako vam je šlo? 
- Če je lepo vreme, čim več časa preživi na svežem zraku. Vsi v družini lahko greste 
na sprehod. Če koga srečaš, ga prijazno pozdravi. 
 

 

LIKOVNA UMETNOST (v povezavi z uro slovenščine) 

IZDELEK IN TETRAPAKA 
1. Preberi navodilo za izdelavo. Preglej vse možnosti.  
2. Poglej, katere pripomočke imaš doma. Posvetuj se s starši.  
3. Razmisli, kaj potrebuješ za delo. Pripravi prostor ter material in pripomočke, ki 
jih pri svojem delu potrebuješ.  
4. Po navodilih (izbereš si lahko katerokoli možnost) izdelaj izbrani izdelek. 
5. Ko končaš, prostor skrbno in natančno pospravi.  
 
V sredo je materinski dan, a lepo je, če ga praznuje vsa družina. Lahko kaj lepega 
narišeš ali izdelaš in domačim poveš, da jih imaš rad/-a. Lahko jih razveseliš tako, 
da jim pomagaš. Medtem ko se izdelek suši, lahko pospraviš sobo ali svoj delovni 
prostor. Lahko pa, z manjšo pomočjo staršev, pripraviš čokoladne ali kokosove 
kroglice. Ko končate z delom, se skupaj posladkajte. 
 

Čokoladne kroglice: Zmešaj 180 g zmletih navadnih piškotov, 60 g sladkorja, 60 g zmehčanega 
masla, 0,5 dl mleka in 1 žlico čokolade v prahu (ali kakava). Daj v hladilnik za 1 uro. Oblikuj 
kroglice in jih povaljaj v čokoladnih mrvicah/kokosu/mletih lešnikih ali orehih. 
 

Kokosove kroglice: Zmešaj 150 g kokosove moke, majhen lonček kisle smetane in 60 g sladkorja 
v prahu. Oblikuj manjše kroglice (na sredino lahko daš mandelj), povaljaj jih v kokosovi moki in 
daj v hladilnik za 2 uri.  



IZDELEK IZ TETRAPAKA  

(Vir: https://www.17apart.com/2014/04/how-to-bunny-planters-from-recycled.html) 

1. Vzemi prazen tetrapak. Dobro ga speri 
in pusti, da se posuši. 

 
2. Nanj nariši poljuben motiv (žival, rožo, 
...), ki naj bo vsaj za dlan nad dnom 
tetrapaka. 
 
Motiv previdno izstriži. 
 
(Nekaj idej imaš pod navodili.) 

 
3. Dobro zaščiti mizo s časopisnim 
papirjem.  
 

Tetrapak pobarvaj z gosto barvo in pusti, 
da se barva posuši.  
 

Nanesi še vsaj en sloj barve. Uporabiš 
lahko tempere, akrilne barve ali  
barve v spreju. 

 



4. Dokončaj izbrani motiv tako, da  dorišeš 
manjkajoče dele. 

 

5. V tetrapak prenesi lonček s cvetlico.  
 
Vanj lahko tudi nasuješ zemljo ter posadiš 
sadike rastlin ali poseješ semena cvetlic, 
začimb. Previdno zalivaj, saj tvoj lonček 
nima luknjic, skozi katere bi odtekla 
odvečna voda. 

 
 

Enak postopek je prikazan na tem posnetku (s palstenko) https://www.youtube.com/watch?v=IOb0R7tObD0. 

 

   

   
  



Možnost 2: Lahko se poslužiš tehnike kaširanja. Pripraviš mešanico mekol lepila in vode 

(razmerje 1:1). Papirnate brisačke ali servietke (enobarvne) pomočiš v mešanico in 

naneseš na tetrapak. Pustiš, da se prvi sloj posuši, nato po potrebi naneseš še dva sloja. 

Ko je suho, lahko tetrapak poljubno okrasiš s flomastri, kolažem, nalepkami, ... 

Izdelaš lahko domače lepilo iz moke in vode, ki mora biti dobro zmešano in gosto kot 
jogurt, da se s čopičem lepo nanaša/maže. Če želiš, izdelek zaščiti s prozornim lakom. 
 

Možnost 3: Na tetrapak lahko nalepiš tudi servieto. Odrežeš zgornji del embalaže. 

Tetrapak prelepiš s koščki časopisa (lepilo:voda=1:1). Suho prebarvaš z barvo (barva 

mora ustrezat barvi serietka, dobro je, da je podlaga čim svetlejša). Suh tetrapak po delih 

premažeš z mešanico lepila in previdno naneseš samo vrhnji (barvni) sloj serviete. Pri 

tem si pomagaš tako, da s suhim čopičem na rahlo pritiskaš (»tapkaš«) po servieti od 

sredine proti zunanjosti/robu. Ko se lepilo posuši, servieto zaščitiš tako, da jo premažeš 

z mešanico lepila in vode. Izdelek lahko okrasiš z bleščicami, gumbi, okrasnimi trakovi, ... 

  

 

Možnost 4: Na tetrapak lahko nalepiš tudi okrasni papir, vendar ga v tem primeru 

uporabi za kaj drugega (npr. lonček za pisala). 

 
 


