
Reši Uganko! 
 

Katera rima recimo se rima na besedo kozarec? 
Rešitev najdeš v POVEDI. Preveriš na koncu lista. 

 

 

Pregled meseca. (samo ustno odgovarjaj) 

 Naštej vse mesece po pravilnem vrstnem redu. 

 Kateri mesec se je včeraj poslovil od nas? 

 Koliko dni ima? (pomagaj si s pestjo) 

 Kateri mesec je bil pred njim? Kateri prihaja? 

 V kateri letni čas ga prištevamo? 

 

 

Ogled koledarja. Doma poišči koledar, najbrž visi kje na steni ali pa je postavljen na kakšni 

mizi… Prelistaj ga in poišči mesec marec. 

 

 Kaj pomembnega se je zgodilo v tem mesecu?  

 Kateri dnevi so označeni z drugo bravo? 

 Je med njimi kakšen državni praznik? 

 Smo praznovali kaj drugega v mesecu marcu? Ne pozabi tudi na praznik, ki je včasih veljal za 

dan zaljubljenih. 

 

 
 Delo v zvezek: 

V zvezek za okolje napiši najprej naslov MESEC MAREC. Pod naslovom pusti nekaj 

prostora za koledar, ki ga bomo prilepili, ko se vrnemo v šolo. Če imaš čas pa ga lahko 

tudi narišeš. 

Nato pod koledar napiši barvno vse datume, ki so v mesecu marcu pomembni. 

Ker je mesec še zimski, mesec obarvamo z modro. 

Državnih praznikov ni. Nedelje pobarvamo z rdečo. 

 

 Ali je imel kdo RD? Seveda (5. 3. Deja, 12. 3. Martin, 22. 3. Žan, 29. 3. Liam, 30. 3. Lea)  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. marec – ROJSTNI DAN DEJA 
8. marec – DAN ŽENA 

10. marec – DAN MUČENIKOV 
12. marec – GREGORJEVO 

12. marec – ROJSTNI DAN MARTIN 
22. marec – ROJSTNI DAN ŽAN 
25. marec – MATERINSKI DAN  

29. marec– ROJSTNI DAN LIAM. 

29. marec– ROJSTNI DAN LIAM. 

30. marec– ROJSTNI DAN LEA. 
 

 

Uganko zapiši v zvezek in pobarvaj rešitev. 

Rešitev:  

Katera rima recimo se rima na besedo kozarec? 
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