
PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

Dobro jutro. Kako si preživel/a počitnice? Upam, da si užival/a. Vesela sem, ker se kmalu 

zopet vidimo. Do takrat pa le pridno opravljaj vse naloge, kot si jih do sedaj. Obljubim, da ne 

bo veliko dela. 

SLOVENŠČINA 

DZ/56, 57 

Preberi opis Tilna. Nato odgovori na vprašanja na naslednji strani. Piši s pisanimi črkami. Pazi 

na veliko začetnico in odgovarjaj s celo povedjo. 

Še vedno nadaljujemo s slovenščino.  

Zdaj si na vrsti ti. Odpri črtasti zvezek.  Opiši se na enak način, kot se je opisal Tilen. Na 

koncu se nariši. To nalogo mi prosim pošlji. Piši s pisanimi črkami.  

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Gibanje in snovi DZ/88, 89 

Na obeh straneh preberi, kaj piše in si dobro oglej slike. Na vprašanja odgovori ustno.  

Spodnjo nalogo reši ustno.  

Razmisli, na kakšen način otrok premika igračo. 

 

 

Sedaj pa odpri Malo knjižico poskusov in reši naloge na strani 16. (Namesto mivke lahko 

uporabiš kaj drugega). Za danes smo končali. Če želiš, reši še spodnjo nalogo. 

 

 

 

 



 

SLOVENŠČINA DODATNO 

Za tiste, ki želite. Naloga ni obvezna. Naloge ni potrebno oddati v pregled. 

 

NAVODILO. 

 

Besede iz okvirčkov postavi na pravilno mesto. Nalogo lahko narediš ustno ali 

prepišeš besedilo. Če boš prepisal, prepiši s pisanimi črkami. 

Ko rešiš nalogo, poglej rešitve spodaj. 

Kako ti je šlo? 

 

Medved išče pestunjo 

MEDVED JE IMEL KOPICO ___________. NI IMEL _________. ODLOČIL SE 

JE, DA BO POISKAL _______________. 

VELIKO VREČO JE NAPOLNIL S _______________ IN SE ODPRAVIL NA POT. 

SREČAL JE ___________, ___________ IN ____________. ZA PESTUNJO 

JE MEDVED IZBRAL ZAJČKA. TA MU JE OBLJUBIL, DA BO MEDVEDKOM 

PRIPOVEDOVAL _____________ IN JIH ČEHLJAL PO OKROGLIH 

______________. ZA PLAČILO JE ZAJČEK ZAHTEVAL POLNO 

_______________ MEDENJAKOV. 

ZAJČEK JE MEDVEDKE PAZIL TAKO DOLGO, DA SO ODRASLI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rešitve: otrok, žene, pestunjo, piškoti, vrano, zajčka, volka (živali so lahko v 

drugačnem vrstnem redu), pravljice, trebuščkih, vrečo. 
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