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PONEDELJEK 20.4.2020 

SLJ Besede z enakim (ENAKOPOMENKE) 

Na Lilibi.si se poigraj , poudarek na »pomenkah«. 

Reši SDZ str. 68. 

MAT Utrjevanje znanja 

Ponovimo: skladni liki 

Ponovimo: številski izrazi 

Interaktivne besedilne naloge 

SPO Gibanje 

 
GUM Ponovimo 

Vsako pesem, ki smo se jo letos učili 3x zapoj. 

Različne zvrsti glasbe 

https://www.youtube.com/watch?v=RjVZTvTcN1U
https://www.youtube.com/watch?v=9ZiJ5oaM7zU&feature=youtu.be
https://interaktivne-vaje.si/matematika/besedilne_naloge/besedilne_naloge.html
https://www.youtube.com/watch?v=nHmJfO-Yic0&t=93s
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ŠPORT ŠPORTNA ABECEDA 

Na sliki si preberi navodila in prični z vadbo. Ko narediš celotno serijo vseh vaj svojega 

imena, sledi 2-minutni premor. Sestavi vsaj 5 imen. Ne pozabi se pred začetkom vsake 

vadbe ogreti. Po končani vadbi naredi nekaj razteznih vaj. 
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DODATNE VAJE ZA VEDOŽELJNE: 

Na črto napiši besede z nasprotnim pomenom (protipomenke). 

nizek –  umazan –  črn –  

grd –  kratek –  glasen –  

vesel –  ozek –  moker –  

 

Pripiši besede z nasprotnim pomenom (protipomenke).  

Naša hiša je nova, dedkova pa _____. 

Pred večerjo sem lačna, po večerji sem _____. 

Ana je zdrava, Petra pa je _____. 

Podnevi je svetlo, ponoči je ______. 

Poišči besede z nasprotnim pomenom (protipomenke). 

blizu –  spredaj –  lačen –  

kratko –  ozek –  globok –  

počasen –  vroč –  svetel –  
 

Napiši besede z nasprotnim pomenom (protipomenke). 

Naša hiša je nizka, tetina hiša je ______. 

Ponoči je temno, podnevi je ______. 

Mama je jezna, kadar sem umazan, ko pa sem ____, me pohvali. 

Ob gledanju filma se večkrat smejem, včasih pa tudi _____. 

Pri šahu raje igram s črnimi figurami kot z ______. 

Besedam poišči besede z enakim pomenom (sopomenke). 

babica –  izba –  

pes –  inštrument –  

čarovnica –  ati –  
 

 

Rešitve: 

Na črto napiši besede z nasprotnim pomenom (protipomenke). 

nizek – visok umazan – čist črn – bel 

grd – lep kratek – dolg glasen – tih 

vesel – žalosten ozek – širok moker – suh 

 

Pripiši besede z nasprotnim pomenom (protipomenke).  

Naša hiša je nova, dedkova pa stara. 

Pred večerjo sem lačna, po večerji sem sita. 

Ana je zdrava, Petra pa je bolna. 

Podnevi je svetlo, ponoči je temno. 
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Poišči besede z nasprotnim pomenom (protipomenke). 

blizu – daleč spredaj – zadaj lačen – sit 

kratko – dolgo ozek – širok globok – plitev 

počasen – hiter vroč – mrzel svetel – temen 
 

Napiši besede z nasprotnim pomenom (protipomenke). 

Naša hiša je nizka, tetina hiša je visoka. 

Ponoči je temno, podnevi je svetlo. 

Mama je jezna, kadar sem umazan, ko pa sem čist, me pohvali. 

Ob gledanju filma se večkrat smejem, včasih pa tudi jokam. 

Pri šahu raje igram s črnimi figurami kot z belimi. 

Besedam poišči besede z enakim pomenom (sopomenke). 

babica – stara mama, oma, nona izba – soba 

pes – kuža inštrument – glasbilo 

čarovnica – coprnica ati – očka, oči 
 

 

MAT:  
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Rešitve: 
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SPO: 

Koliko je ura? Napiši z besedo in s številko (digitalni način). 

 

 

 
   

    

 

 

 
   

   

 

 

 
   

 

Napiši, koliko je ura. 

   
ZJUTRAJ:  ZVEČER: PONOČI: 
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Koliko je ura? Napiši z besedo in s številko (digitalni način). 

 

 

 
Sedem/devetnajst 

7:00/19:00 
 Štiri in trideset minut/šestnajst in 

trideset minut 
4:30/16:30 

    

 

 

 
Dve in petnajst minut/štirinajst in 

petnajst minut 
2:15/14:15 

 Šest/osemnajst 
6:00/18:00 

 

   

 

 

 
Osem in deset minut/dvajset in deset 

minut 
8:10/20:10 

 Enajst in petinštirideset 
minut/triindvajset in petinštirideset 

minut 
11:45/23:45 

 

Napiši, koliko je ura. 

   
ZJUTRAJ 6.00 ZVEČER 19.00 PONOČI 2.15 

 

 


