
Spoštovani starši, dragi otroci! 

Pred nami je tretji teden izobraževanja na daljavo. Pošiljam vam navodila za delo (30.3.-3.4.2020). 

Organizirajte si čas tako kot vam najbolj ustreza.  

SLJ – svetujem, da črko D usvajate v ponedeljek, črko C pa v četrtek, vmes utrjujte 

Velika tiskana črka D 

 DZ za opismenjevanje str. 36, 37 

- Poimenuj sličice v zgornjem vijoličnem pasu in okence, kjer slišiš glas D pobarvaj rumeno. 

(Kdor že samostojno piše, v okenca zapiše vse besede in črko D pobarva rumeno. Starši 

spodbujajte otroke, da poskusijo napisati čim več besed.) 

- Zapisuj črko D na list – paziti na smer in obliko pisave, ko si pripravljen, zapiši črko v DZ in 

tri vrstice v zvezek za opismenjevanje (piši od črte do črte, za prst razlike). 

- Sledi branje: pero, zvezda, utež (po zmožnostih otroka) in ostale naloge na strani. 

- Prepis: ali besedilo pri peresu ali pri zvezdi (tisti, ki samostojno pišejo – sličico zamenjajo 

z besedo). 

- UL - če je možnost tiska, v kolikor ne, naj  otrok izbere nekaj sličic in nalogo reši v zvezek: 

(nariše – določi glasove ali nariše – zapiše besedo). 

 

Velika tiskana črka C 

 DZ za opismenjevanje str. 38, 39 

- Poimenuj sličice v zgornjem vijoličnem pasu in okence, kjer slišiš glas C pobarvaj rumeno. 

(Kdor že samostojno piše, v okenca zapiše vse besede in črko C pobarva rumeno. Starši 

spodbujajte otroke, da poskusijo napisati čim več besed.) 

- Zapisuj črko C na list – paziti na smer in obliko pisave, ko si pripravljen, zapiši črko v DZ in 

tri vrstice v zvezek za opismenjevanje (piši od črte do črte, za prst razlike). 

- Sledi branje: pero, zvezda, utež (po zmožnostih otroka) in ostale naloge na strani. 

- Prepis: ali besedilo pri peresu ali pri zvezdi (tisti, ki samostojno pišejo – sličico zamenjajo 

z besedo). 

- UL - če je možnost tiska, v kolikor ne, naj  otrok izbere nekaj sličic in nalogo reši v zvezek: 

(nariše – določi glasove ali nariše – zapiše besedo). 

 

Branje – vsak dan glasno vsaj 10 min in izpolnjujte bralni dnevnik (ni potrebo tiskanje, lahko samo 

zapisujete v zvezek). 

Lahkonočnice – Slovenske pravljice  

Poišči na spletu: www.lahkonocnice.si Izberite pravljice in nato poslušajte 

pravljico:   

Drugačna princeska (https://www.lahkonocnice.si/pravljice/drugacna-princeska)   

DODATNO DELO: dežela LILIBI (po želji) 

Šolska ulica 1-2/Slovenščina/Glas in črka: Glas in velika črka, Beseda in slika  

Šolska ulica 1-2/Slovenščina/Bralne sobe: Bralna soba 3, Bralna soba 4 

Šolska ulica 1-2/Kam, kje? 

http://www.lahkonocnice.si/


MAT 

Števila do 15 - utrjevanje 

Reševanje nalog v Vadnici str. 68, 69, 70, 71, 72 

 

DODATNO DELO: dežela LILIBI ( po želji) 

Šolska ulica 1-2 /Matematika: Seštevam od 1 do 10; Odštevam od 1 do 10 

Šolska ulica 1-2/Matematika: Števila od 11 do 20 (sicer gre številski obseg preko 15, ampak nič 

hudega) 

Šolska ulica 1-2/Matematika: Poišči obliko 

 

SPO 

POMLAD, RASTLINE, VREME - Ponovimo, utrdimo svoje znanje 

Dežela LILIBI 

Šolska ulica 1-2/Spoznavanje okolja/Letni časi/Pomlad; Preveri, kaj znaš; Kolo znanja; Spomin; Kaj 

obleči? 

Šolska ulica 1-2/Spoznavanje okolja/Narava/Rastline: dejstva (rastline, cvetlice, jagodičevje); kviz 

rastline 

Šolska ulica1-2/Spoznavanje okolja/Vreme: Vreme, Kaj obleči? 

 

Izvedi poskus  

KAKO RASTE FIŽOL?  

Potrebuješ: steklen kozarček, papirnato brisačko ali vato, seme fižola 

Brisačko/vato namoči in vanjo daj seme (lahko tudi več) fižola. Poskrbi, 

da bo brisačka/vata ves čas vlažna. Kozarček postavi na mestu, kjer je 

dovolj svetlobe in toplote. Opazuj kalitev fižola. Ko bo fižolček dovolj 

velik, ga presadi  v lonček z zemljo ali na vrt. Še naprej ga opazuj in 

neguj. 

 

 

Za spodbudo si oglej naslednji posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=H8_oxcujbo8 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H8_oxcujbo8


GUM 

Pesem: Metuljček cekinček 

Poišči na: https://www.youtube.com/watch?v=VEf1tIPruAU 

Poslušaj pesmico, zraven zapoj, muziciraj, lahko tudi zaplešeš (izmisli si svoje gibe, bodi ustvarjalen). 

Nalepi pesem v zvezek in ilustriraj vsebino pesmi (če to ni mogoče, zapiši samo naslov in jo boš 

prilepil v šoli). 

 

JANEZ BITENC: METULJČEK CEKINČEK 

METULJČEK CEKINČEK, 

TI POTEPINČEK,  

KJE SI PA BIL? 

PRI MAJCENI CVETKI, 

DROBNI MARJETKI, 

MEDEK SEM PIL. 

 

POTEM PA ŽELODČEK, 

POLN KOT SODČEK, 

BIL JE NALIT, 

SEM REKEL MARJETKI, 

DROBCENI CVETKI:  

ZDAJ SEM PA SIT! 

 

 

LUM 

Likovna teorija 

Dežela LILIBI 

Šolska ulica 1-2/Likovna umetnost/Likovna umetnost: Likovni postopki, Likovni umetniki  

Vzgojiteljica Brigita ti pošlje navodila za praktično delo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VEf1tIPruAU


ŠPO 

Gibaj se na svežem zraku: tekalne igre, podajanje in lovljenje žoge, met žoge v cilj (lahko je to koš, 

večja škatla, ali nastaviš različne predmete in jih poskušaš zadeti), vodenje žoge. 

V primeru slabega vremena se gibaj ob posnetkih na Youtube:  

 Telovadba s plišekom 

https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno&t=11s 

 

 Dancercise Kids: Ep.1 - Dancercise Jam (sicer v angleščini, ampak pomembni so gibi) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R4BNW_tveeo&list=PLikxXIVIy3vqqHe0NDD1n6dv1wenIcAsG&i

ndex=1 

 

 

 

 

ŠE EVALVACIJA DELA 

Po opravljenem delu sledi evalvacija (kratko poročilo, slikovni material). 

Hvala vam. 

 

Želim vam uspešno delo in pazite nase.          

 

                                                                            Učiteljica Melita 

https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=R4BNW_tveeo&list=PLikxXIVIy3vqqHe0NDD1n6dv1wenIcAsG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=R4BNW_tveeo&list=PLikxXIVIy3vqqHe0NDD1n6dv1wenIcAsG&index=1

