
 

 

 

MAT 

1. Ponovimo seštevanje in odštevanje do 10.  

(Starši: Ker učenci DZ, 3. del nimajo doma, si pomagajte z DZ v elektronski obliki, ki ga 

najdete na Lilibi.si oz. na spodnji povezavi.)  

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1SDZMAT3&pages=6-7 

Str. 6, 7 – ob sličicah naj učenci sestavijo račun in ga izračunajo (ustno), prav tako ustno 

računajo račune, napisane na str. 7 

 

2. RAČUNAMO S TREMI SEŠTEVANCI 

V eni od ur smo poimenovali števila v računu seštevanja. Se spomnite? Ker jih seštevamo, jim 

pravimo SEŠTEVANCI.  

 

KONKRETNO DELO: Pripravi si lego kocke treh različni barv (lahko tudi karkoli drugega) 

Jaz sem si izbrala 3 rumene, 2 modri in 4 rdeče lego kocke. 

Koliko je vseh kock? Kako bi to zapisali z računom? 3 + 2 + 4 = 9 

 

 

 

        

 

         

                             3    +    2      +   4  =   9     

 

 
Naredite še nekaj podobnih primerov. Učenec oblikuje račun in ga izračuna. 

 

DZ, str. 8 

 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1SDZMAT3&pages=8-9 

 

Oglej si sličice, oblikujte račune in jih izračunajte. (ustno) 
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Prerišite sliko (prikaz računanja z lego kockami).  

Pod sliko prepišite račune iz DZ, str. 8 (zadnja naloga) in jih izračunajte. 

 

 

 

GUM 

Pogovarjamo se o pomladi. (Kaj se dogaja v tem letnem času? Kakšna dela opravljajo 

ljudje? Kakšno je vreme, narava? Kaj delajo živali? Kaj se dogaja z drevesi?) 

Prisluhnimo skladbi, ki jo je napisal skladatelj Antonio Vivaldi, z naslovom Pomlad. 

(učenci si ob poslušanju zamislijo motiv, ki bi ga lahko naslikali) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0 

 

(ob poslušanju naslikajo poljubni motiv pomladi, nato vam povedo kaj motiv predstavlja in 

zakaj so se odločili zanj) 

 

Pomlad navdušuje številne umetnike; pesnike, skladatelje, likovnike… 

 

Preberite pesmico, ki jo je napisal pesnik in se pogovorite o vsebini.  

(Govori o ptičkah, ki se pomladi vračajo v naše kraje. Katere so to? (pobrskaj po spletu, 

knjigah, revijah…oglej si njihove sličice)) 

 

 

POMLAD 
 

PRAV VSE DROBNE PTIČICE, 

K NAM SO SPET NAZAJ PRIŠLE. 

 

LASTOVICA, KOS IN VRAN, 

POJEJO VES LJUBI DAN. 

 

V ZRAKU SE ŠKRJANČKI VESELE, 

DA POMLAD JE ŽVRGOLE. 

 

MRAZ IN SNEG STA ZDAJ ODŠLA, 

KONČNO K NAM JE POMLAD PRIŠLA. 

 
 

Pesem je tudi uglasbena. Kako imenujemo umetnika, ki pesem uglasbi? (skladatelj) 

Prisluhnite melodiji pesmice in se jo naučite.  

POMLAD.MP3

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0


Naslov in besedilo pesmi naj vam nekdo zapiše v zvezek, ilustrirajte. (če v revijah ali kjerkoli 

drugje najdete sličice omenjenih ptičk v pesmici, jih lahko nalepite ali celo narišete). 

 

Veliko užitkov v glasbenem ustvarjanju! 

 

 


