
PONEDELJEK, 30. 3. 2020 
 

SLJ 

Pomagaj staršem pri pripravi jedi. Bodi čim bolj samostojen. Na koncu pripravi 

tudi mizo. Predlagam ti, da pripraviš palačinke. Lahko pa tudi kakšno drugo 

okusno jed. 

Nato v zvezek zapiši recept in postopek priprave. Ne pozabi napisati katere 

sestavine in koliko jih potrebuješ. 

Primer: PALAČINKE (recept za 4 osebe) 

Sestavine: 

 

Postopek priprave:  

 

Pa dober tek! 

 

ŠPO 

Zelo pomembno je, da si telesno aktiven. Glede na zmožnosti, ki jih imaš z 

družino izberi tisto aktivnost, ki vam najbolje ustreza in je tudi najbolj varna. 

Predlogi: namizni tenis, igra z žogo, igra z balonom, skakanje kolebnice, 

sprehod, hitra hoja ali tek v naravi, skok v daljino z mesta, ples, plezanje po 

drevesu, vožnja s skirojem ali kolesom, sobno kolo, …  

Zagotovo imaš tudi ti še kakšno zamisel? Lahko mi sporočiš tvoj izbor vadbe, da 

bom tudi jaz malo potelovadila. 

 

SPO  

Ponovimo kar smo se naučili prejšnji teden. Poglej si power point, ki sem ga 

poslala po e-pošti. Dobro si poglej, preberi in natančno poslušaj. V zvezek za 

SPO si zapiši vse informacije, ki se ti zdijo pomembne (besede ali povedi). Ni 

treba pisati naslova, saj ga imaš že od prejšnjega tedna. Lahko si pomembne 

podatke narediš v obliki miselnega vzorca, v tem primeru napiši naslov OD 

SKICE DO ZEMLJEVIDA. 

 

 

 



MAT 

V zvezek napiši naslov Vaja, nato prepiši spodnje račune in jih reši: 

_____  :  4 = 5 49  :  _____ = 7     91 : 9 = _____ 

_____  :  8 = 8   24  :  _____ = 6     63 : 7 = _____ 

_____  :  6 = 7   72  :  _____ = 9    32 : 9 = _____ 

_____  :  9 = 2  12  :  _____ = 3     40 : 10 = ____ 

_____  :  7 = 5 100 : _____ = 10    25 : 5 = _____ 

 

GUM 

Izberi si glasbo, ki jo rad poslušaš in si izmisli koreografijo (svoj ples).  

 


