
 
 

 

POUK NA DALJAVO: 

ČETRTEK, 21. 1. 2021 

 

8: 20 – Arnes ZOOM 

- POZDRAV 

- DAN, DATUM, VREME 

- URNIK: TJA, MAT, SLJ, SPO, ŠPO 

 

TJA: VREME – vremenske kartice 

Danes boste izdelali vremenske kartice.  

Oglejte si posnetek, ki prikazuje izdelavo vremenskih kartic.  

https://www.youtube.com/watch?v=KJgJZMk3vOw 

 

Izdelajte jih za naslednja vremenska stanja: RAINY, SUNNY, CLOUDY, FOGGY, 

SNOWY, WINDY. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KJgJZMk3vOw


 
 

SLJ: Branje z razumevanjem (ZOOM – DELO V SKUPINAH) 

 

Na gozdni jasi je domovala družina divjih prašičev. Jedli so žir in želod. 

Najmanjši med njimi, imel je tri črne lise na hrbtu, je bil trmast in svojeglav. 

Zadnji je vstal, prvi je legel, zadnji je bil pri delu, prvi pri jedi. Imel je 

skrivnost. Skrival jo je pred drugimi, zakopal jo je pod listje, stisnil pod 

tnalo, skrival in skrival jo je dan in noč. Nekega dne je skril zaklad v 

močvirje in blato. Z družino je odšel na bližnjo njivo po krompir. Pod večer se je družina 

vrnila. Tudi on je hitel domov. Mahnil jo je naravnost k blatu. Toda, joj, zlatega zrna 

ni bilo nikjer. Ril je po močvirju, brskal po blatu in iskal po listju. Tako je bil žalosten, 

da bi najraje umrl. Od takrat rijejo prašiči po blatu in iščejo zaklad. 

 

V zvezek SLJ napiši naslov: ZAKLAD in odgovori na vprašanja. Piši s pisanimi 

črkami in odgovarjaj v celih povedih. 
 
1.   Z barvico v zvezek napiši besede, ki povedo, kakšen je bil divji prašiček. 

Pomagaj si s spodnjimi: 
  
Trmast           Svojeglav                   Len                   Požrešen  
     Skrivnosten                 Vztrajen              Žalosten         Delaven 
 
  
  

2.   Koliko lis je imel prašiček na hrbtu? 
__________________________________________________________ 
  
3.   Kakšno skrivnost je imel divji prašiček? 
___________________________________________________________ 

  

4.   Zakaj prašiči rijejo po blatu? 

___________________________________________________________ 

 



 
 

MAT: UTRJEVANJE 

Poštevanka, poštevanka in še enkrat poštevanka. 😊 Vaja dela mojstra, če 

mojster dela vajo.  

 

Spodnje račune prepiši v zvezek za MAT in jih izračunaj.  

 

3 • 2 =                      4 • 4 =                        3 • 5 =                     7 • 10 = 

7 • 4 =                      6 • 2 =                        5 • 10 =                   8 • 5 = 

___ • 2 = 18             ___ • 4 = 24               7 • ___ = 35            4 • ___ = 40   

16 : 2 =                   32 : 4 =                       12 : 4 =                   20 : 2 = 

20 : 4 =                   18 : 2 =                       12 : 2 =                   4 : 4 =   

 

Reši besedilne naloge: 

1. V deževnem dnevu so 4 prijatelji obuli dežne škornje. Koliko škornjev so 

obuli? 

2. Mama je kuhala kompot. Za 1 liter kompota potrebuje 4 žlice sladkorja. 

Koliko žlic sladkorja potrebuje za 5 litrov kompota? 

3. ** Branjevka prodaja sadje. Na stojnici je imela 20 jabolk in 14 hrušk. 

Prodala je eno četrtino jabolk in eno polovico hrušk. Koliko jabolk in 

koliko hrušk je prodala?  

 

 

 



 
 

ŠPO:  Za konec pa še gibanje.   

 

Potelovadi s pomočjo spodnjega videa - poskoki preko črte.  Uporabi trak, 

nogavico, vrv ali pa si črto le predstavljaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=LWQxUoHtoVo 

 

P.S. Za ponedeljek pripravi kolebnico ali kakšno vrv, ki jo lahko preskakuješ. 

Potrebovali jo bomo naslednji teden! 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=LWQxUoHtoVo


 
 

 
 

 


