
Delo na daljavo tretji teden (pon, tor, sre) 

 

Spoštovani starši, dragi učenci! 

Pred nami je tretji teden izobraževanja na daljavo.  

PONEDELJEK: 

SPO 

Vsebine: Naselja, mesto, vas - utrjevanje 

Dežela lilibi/ mestni trg 3/ Spoznavanje okolja jaz in narava/ živa bitja in okolja/ življenjska 

okolja/ naselja 

SLJ 

NA EKSKURZIJI 

Učbenik za slovenščino na strani 68. 

Besedilo večkrat preberi – tiho in glasno. 

V zvezek opiši svojo pot v šolo. 

GUM 

Pesmica: Beli moj konjiček 

Učbenik na strani 62. Poj pesmico na lilibi/Mestni trg/ glasbena umetnost/ Pesmice – Beli moj 

konjiček – utrjuj. Poj tudi ostale pesmi, ki jih poznaš. 

MAT 

Reševanje nalog  

Računam z Lili in Binetom Vadnica na strani 18 in 19. 

Pri delu ti želim veliko uspeha. 

 

TOREK 

SLJ 

V živalskem vrtu. 

Učbenik za slovenščini na strani 69. Besedilo preberi večkrat – tiho in glasno.  

Prepiši v zvezek tri povedi. Nato napiši kdaj uporabimo v povedi vejico. 

MAT 

TELESA 

Učbenik za matematiko na strani 97. 



 Dobro si preberite nalogo. 

Nalogo 1. si narišite in napišite v zvezek ter se naučite na pamet. 

Reši še 2. nalogo. 

Lahko se preizkusite v znanju na Dežela Lilibi/ Mestni trg/ matematika/ geometrija/ igre 

LUM 

Avtoportret 

Narišite sebe s svojimi značilnostmi ( barvice, flumastri, barve…) 

ŠPO 

Igre z žogo ( metanje in lovljenje žoge, vodenje žoge, met na koš ali strel na gol ). 

 

SREDA 

MAT 

Reševanje nalog - utrjevanje 

Vadnica za matematiko na strani 20 in 21. 

SLJ 

Pekarna Mišmaš 

Učbenik na strani 100. 

Za lahko noč lahko poslušaš pravljice po spletu:  

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

ADB2hqw&list=PLqsO_AZ4uWhLCLMH7SgHfGoIJFM4quc6F  

GUM 

Petje pesmic 

Pomlad trka na vrata, ptički žvrgolijo in vi lahko zapojete vse znane pesmice. 

Mestni trg/ glasbena umetnost/ pesmice. 

ŠPORT 

Pomoč pri hišnih opravilih ali opravilih okrog hiše. 

  

Pouk na daljavo za četrtek in petek pa pošljem naknadno. 

 

Želim vam veliko lepih skupnih trenutkov doma, največ pa zdravja. 
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