
3. a, sreda, 22. 4. 2020 

NAJPREJ VAS MORAM POHVALITI, KAKO POSREČENI STE BILI 

VČERAJ NA DNEVU DEJAVNOSTI, UŽIVALA SEM OB VAŠIH 

FOTOGRAFIJAH IN IZDELKIH – SEM VEDELA – SUPER STE. 

1. ura: ŠPORT – na spodnji povezavi imaš vaje za jutranje prebujanje. 

Dobro se razmigaj, da boš telo in duha pripravil na nov delovni dan.  

https://www.youtube.com/watch?v=n6qBSC8mDwk     

Po vajah pojdi ven, čakat poštarja. Med tem tekaj okrog hiše, lovi se s 

svojo sestro ali hišnim ljubljenčkom, poskakuj, delaj počepe, igraj se z 

žogo. 

2. ura: SLOVENSKI JEZIK 

Naloge za slovenski jezik in matematiko ti danes prinese poštar. 

Počakaj ga zunaj, ne pozabi ga pozdraviti in se mu zahvaliti.  

Navodila za delo imaš napisana v pismu. V pismu pa je priložena še ena 

prazna kuverta (upam, da sem res dala v vsako kuverto še eno). Na to 

kuverto boš napisal/a moj naslov, ki je tudi zapisan in mi vrnil/a pismo 

preko pošte. Na kuverti ni znamke, prosim, da jo kupiš in prilepiš. Ko se 

vidimo, vam stroške povrnem.  

Torej do konca tega tedna, oziroma najpozneje do torka drugi teden tudi 

jaz čakam poštarja, da mi izroči 18 pisem.  

3. ura: MATEMATIKA 

Matematiko res naredi tako, kot sem ti napisala v pismu. Vedela bom, če 

nisi delal/a sam/a. 

POZOR! ČE POŠTA DANES NE PRIDE DO TEBE, REŠUJ DANES NALOGE, 

KI SO NA SPLETU PRIPRAVLJENE ZA ČETRTEK. V ČETRTEK PA POTEM 

REŠUJ, KAR BO V PISMU. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n6qBSC8mDwk


4. ura: SPOZNAVANJE OKOLJA 

• Na kaj najprej pomisliš, ko slišiš besedo POKLIC. 

• Vsi ljudje, ko odrastemo, imamo nek poklic  - je delo ali dejavnost, 

za katero moramo biti usposobljeni (hoditi v šolo – izbrati si 

poklic). 

• Preberi in poglej spodnji delovni list. Če imaš možnost, ga natisni, 

obkroži poklice, ki so potrebni, da nastane otroška revija Ciciban. 

Če ne, pa prepiši naslov in besedilo v oranžnem pravokotniku, 

spodaj pa naredi miselni vzorec POKLICI PRI NASTANKU CICIBANA 

– zapiši samo poklice. 

• V zvezek pa tudi zapiši in nadaljuj spodnjo poved: Ko bom velik 

bom ______________, ker _______________________________. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ura: GLASBENA UMETNOST – poglej, kaj pričakuje od tebe 

učiteljica Mojca. 


