
 

 

SLOVENŠČINA – Velika začetnica 

Ali se še spomniš, kaj pišemo z veliko začetnico? Odpri oranžen delovni zvezek 

na strani 21 in preberi, kaj je povedal Bine. 

 

Preberi besede. Pri vsaki besedi razmisli, ali jo pišemo z veliko začetnico. Če jo, 

potem poskoči, če ne, počepni. 

MAMA      LJUBLJANA      LOMBAR      PETRA      FLOKI      MIZA          TORBA      

KRANJ      PESEM      ŠOLA      PIKI      BABICA     NOVAK 

Kolikokrat si poskočil/a? 

Rešitev: Poskočil si sedemkrat. 

 

 

Zdaj pa odpri oranžen delovni zvezek na strani 70 in preberi pogovor Lili in Bineta. 

Reši nalogo. Piši s pisanimi črkami. 

Da ti bo lažje šlo – v vsaki povedi sta dve veliki začetnici. 

 

 

MATEMATIKA – Prostornina  

Oglej si prikaz z vrsticami na naslednji strani (naloga 14). Ugotovi, kaj pomeni en 

pobarvan kvadratek. 

Preberi vprašanja. Zapiši kratke odgovore in račune ter ne pozabi na zapis merske 

enote  liter (mala pisana črka l). 

 

 

 

 

Torek, 12. 5. 2020 



  

  



GLASBENA UMETNOST – Huda mravljica 

 

 
Če dobro opazuješ, ko se odpraviš na sprehod po travniku, vidiš, da se pod tvojimi 

nogami nahaja čisto drugačen majhen svet. Svet, kjer živijo drobcena bitja. Med njimi 

so tudi mravljice. Čeprav so majhne, znajo biti tudi hude. Mi ne verjameš? No, kar 

poslušaj . Klikni na spodnjo povezavo in izberi pesem Huda mravljica. 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 

 

No, vidiš, da sem imela prav .   

Preberi še besedilo pesmi.  

 

Bila je huda mravljica, 
šest črnih nog je imela, 
je migala, je vohala, 
je čisto ponorela. 
  
Bila je huda mravljica, 
po trgu je hodila, 
lončarju je čez piskre šla, 
pa vse mu je pobila. 
  
In kamorkoli je prišla, 
so vsi pred njo bežali, 
je pokalo, je stokalo, 
pod njenimi stopali. 
  
Oj, mravljica požrešnica, 
le kaj je naredila! 
Še bika je pohrustala, 
samo roge pustila. 
  
Seveda to je čisto res, 
le kaj se bik šopiri, 
šest črnih nog ‘ma mravljica, 
a bik ima le štiri. 
  
Če slišiš hudo mravljico 
po svetu godrnjati. 
Obrni se in zbeži proč, 
kar zmorejo podplati 
 

Pesem ponovno poslušaj. Če dobro poslušaš, opaziš, da se dve kitici zapojeta drugače 
od ostalih.  Pojemo ju tako, da bolj pripovedujemo. Ju najdeš? 
 
Pesem se dobro nauči!  
 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2


SPOZNAVANJE OKOLJA - Vetrnica 

 

 
Pri likovni umetnosti si izdelal/a vetrnico. Sedaj pa jo je potrebno še preizkusiti.  

 

Preberi spodnja vprašanja ter se odpravi ven in opravi naloge.  

Ko prideš nazaj, ustno odgovori na vprašanja.  

 
se vetrnica vrti, če miruješ? Obkroži 
 

1. Ali se vetrnica vrti, če miruješ?  
 

DA         NE 
 
 
2. Z vetrnico v roki hodi in opazuj, kaj se z njo dogaja.  
 
A  Vetrnica se ne vrti. 
B  Vetrnica se vrti počasi. 
C  Vetrnica se vrti hitro. 
 
 
3. Kaj moraš narediti, da se bo vetrnica vrtela (še) hitreje?  
 
A  Mirovati. 
B  Teči. 
C  Skakati. 
 
 
4. Kaj je treba storiti, da se vetrnica začne vrteti, če si pri miru in je 
brezvetrje. 
 
 

5. Gibanje vetrnice preizkusi še v vetrovnem vremenu. Dopolni. 
 
 
Kadar veter močno piha, se vetrnica vrti ____________. 
Kadar veter šibko piha, se vetrnica vrti _____________. 
 
 

 

 

 


