
ČETRTEK, 26. 3. 2020 

MATEMATIKA 

DZ, str. 89  

  

Naloga na modri podlagi  

Oglej si slikovni prikaz ter račune, ki sta jih zapisala Bine in Lili.   

Poglej, kako je računal Bine in kako je računala Lili.   

  

KAJ LAHKO UGOTOVIŠ?  

  

Pri množenju je lahko vrstni red množenja poljuben (ni 

potrebno, da gremo po vrsti, pa je rezultat enak.)  

  

 V zvezek napiši naslov Zakon o združevanju pri množenju. 

 

Prepiši: 

2  2  4 = 4  4 = 16             V obeh primerih je  

2  2  4 = 2  8 = 16                   enak rezultat. 

 

Števili, ki ju najprej zmnožiš podčrtaj! 

 

 V DZ reši str. 89 in 90. Besedilne naloge reši v zvezek (zapiši 

račun in odgovor). 

 

 



SLOVENŠČINA 

 Nadpomenke, podpomenke 

Razpredelnico preriši v zvezek (uporabljaj ravnilo). Reši jo tako, 

da vanjo pravilno vpišeš besede iz priloge.  

 

BESEDE S 

ŠIRŠIM 

POMENOM - 

nadpomenke 

 

BESEDE Z OŽJIM POMENOM - podpomenke 

VOZILA     

OBLAČILA     

OBUVALA     

IGRAČE     

POSODA     

 

 

Priloga 

skleda jopica punčka avtomobil 

čevlji kocke kolo ponev 

avtobus majica natikači skodelica 

motor krilo lonec copati 

avtomobilček škornji žoga hlače 

 

 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

Ponovi: 

 Dediščina je vse, kar nam zapustijo naši predniki. 

 

 Naravna in kulturna dediščina so zanimivosti in  

znamenitosti nekega kraja, ki govorijo o življenju v tem  

kraju. 

 

 Naravna dediščina so jame, stara drevesa, reke ... 

 

 Kulturna dediščina pa različne zgodbe, pripovedke, knjige,  

šege in navade ... 

 

 Ponovi vse praznike in vadi merjenje časa! 

 V DZ, na strani 66 in 67 utrjuj svoje znanje!  

 

GLASBENA UMETNOST 

Poznaš mogoče pesmico Pomladno sončece? Če jo poznaš, jo veselo 

prepevaj, če pa ne, pa nič hudega. Prilagam ti besedilo, katerega se 

nauči na pamet, melodijo pa se bomo skupaj naučili v šoli. Pesmico 

lepopisno in pravopisno prepiši v zvezek za glasbeno umetnost. 

 

ŠPORT 

 Svoje domače ogrej z gimnastičnimi vajami, ki jih poznaš z ur 

športa.  

 Gibaj se na prostem. 

 

 



POMLADNO SONČECE 

 

Ti pomladno sončece, 

ti si naredilo, 

da je v meni srčece 

glasno poskočilo. 

 

Prav za vsako ptičico 

bi okrog se klatil, 

s čisto vsako rožico 

rad bi se pobratil. 

 

Sijaj, sijaj, sončece, 

siplji žarke zlate, 

rožicam na glavice, 

meni na podplate. 🌞 

 


