
TOREK, 31. 3. 2020 

Za dobro jutro malo smeha: 

 KOMAR 

Komarček se vrne domov po svojem prvem samostojnem letu. Mama ga vpraša: 

»Sine, kako je bilo?« 

»Fantastično, vsi so mi ploskali.« 
 

 BOKS 

Mali Tim vpraša očeta: 
»Oči, kajne, da je boks najbolj naporen šport?« 
»Zakaj?« 
»Ker so zmagovalci na koncu vedno tako izmučeni, da jim mora sodnik dvigniti  
roko ...« 

 

Sedaj pa veselo na delo…. 

 

SLJ – Današnje branje bo prav posebno. Ne boš potreboval/a pisala, niti zvezka za 

slovenščino, nič ne bo prepisovanja, risanja ali mučnega odgovarjanja na vprašanja. 

Vse kar potrebuješ je, da klikneš na spodnjo povezavo, si izbereš knjigo, ki ti je všeč 

in slediš navodilom. 

ttps://eknjige-junior.si/seznam-knjig/ 

Pa veliko užitkov pri branju ti želiva. 

 

LUM – Danes boš ustvarjal/a iz naravnih materialov. Da se malo razgibaš, se odpravi 

v naravo. Na sprehod povabi tudi starše. Ustvarjate lahko kar v gozdu, travniku, 

potki, jasi ali doma. Potrebujete samo stvari, ki ste jih opazili oziroma našli med 

sprehodom in nekaj domišljije. 

  
 

Prihodnji teden bomo pri likovni prostorsko oblikovali, zato boš že danes pričel/a z 

zbiranjem praznih škatel. Vse si boš shranjeval/a v kotičku svoje sobe, tako, da ne 

bodo škatle razmetane po celem stanovanju. V poštev pridejo manjše, srednje in 

velike škatle. Lahko so škatle od čajev, šibic, riža, soli, testenin, čevljev, piškotov, ipd.  

 

https://eknjige-junior.si/seznam-knjig/


SPO – Prejšnji teden si veliko novega izvedel/a o naseljih, mestih in vaseh. Danes 

boš svoje znanje utrdil/a in v zvezek za spoznavanje okolja ustvaril/a miselni vzorec. 

Na sredino zvezka napiši naslov NASELJA in si pri ustvarjanju pomagaj s spodnjo 

sliko. Nekaj stvari samo prepiši, na vprašanja pa odgovori. 

 

MAT – Četudi danes ni matematike na urniku ti pošiljava rešitve za včerajšnji učni 

list. Spet se oceni in si pri naslovu nariši obrazek.  

 

 

Upava, da si bil/a uspešen/a.



 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

NASTANEK NASELIJ 

Kje so ljudje postavljali 

prva naselja? 

 

NASELJA NA PODEŽELJU SO: 

 samotne kmetije 

 zaselki 

 gručaste in obcestne 
vasi 
 

- Kaj so ZASELKI? 
- Nariši gručasto in obcestno 
vas. 

ŽIVLJENJE NA PODEŽELJU 

- S čim se ukvarjajo prebivalci na 
podeželju? 
- Kako se imenujejo ljudje, ki živijo 
na vasi? 
 - Katere stavbe prevladujejo na 
podeželju? 
 

 

ŽIVLJENJE V MESTU 

- S čim se ukvarjajo prebivalci v 
mestu? 
- Kako se imenujejo ljudje, ki živijo v 
mestu? 
- Katere stavbe – ustanove najdemo v 
mestih? 
 

KJE BI TI RAJE ŽIVEL/A IN ZAKAJ? 

 

RAZLIČNA MESTA: 

 manjša mesta 

 večja mesta 

 velemesta 
 

- Kje živijo ljudje v mestih? 
- Katero mesto ima vsaka država? 
- Katero je glavno mesto Slovenije? 
 
 
 


