
Spoštovani starši, dragi otroci! 

Po praznikih se spet vračamo v »domačo učilnico«. Pred nami je peti teden izobraževanja na daljavo. 

Pošiljam vam navodila za delo (14.4.-17.4.2020). Organizirajte si čas tako kot vam najbolj ustreza. 

Vem, da zmorete. 

SLJ  

 

Velika tiskana črka Č 

 DZ za opismenjevanje str. 40, 41 

 Poimenuj sličice v zgornjem vijoličnem pasu, jih zapiši in okence s črko Č pobarvaj 

rumeno.  

 Zapisuj črko Č 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 pri zvezdi.  

Berem in pišem 

 DZ za opismenjevanje str. 42, 43 

 

Branje – vsak dan glasno vsaj 10 min, izpolnjujte bralni dnevnik in ovrednotite branje (glej kriterije 

vrednotenja). 

Berete lahko karkoli (snopič, DZ, knjige primerne otrokovi stopnji branja, revije CICIDO,  

CICIBAN …). Po branju se z otrokom pogovorite o prebranem besedilu. 

PROSIM ZA POSNETKE BRANJA OTROK (tisti, ki še niste). 

 

Lahkonočnice – Slovenske pravljice  

  poslušajte pravljico:   

 

Bina štampe Žmavc: Deževni kralj (https://www.lahkonocnice.si/pravljice/dezevni-kralj) 

Zapiši v SLJ zvezek (brezčrtni) 

Bina Štampe Žmavc: Deževni kralj 

 Ilustriraj najljubši dogodek iz pravljice. Lahko napišeš tudi kakšno poved. 

 

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 5 

 

https://www.lahkonocnice.si/pravljice/dezevni-kralj


MAT 

 

Števila do 20 – ponavljanje in utrjevanje 

 Ponavljanje in utrjevanje ob številskem traku 

 Reševanje nalog v vadnici str. 74, 75, 76. 

 

DODATNO DELO: dežela LILIBI ( po želji) 

Šolska ulica 1-2/Matematika: Števila od 11 do 20  

Šolska ulica 1-2/Matematika: Sosednja števila od 11 do 20 

 

Števila do 20 - kriteriji uspešnosti (kaj moram vedeti, da bom uspešen): 

- šteje do 20 in nazaj 

- bere števila do 20 

- zapiše števila do 20 

- določi predhodnike in naslednike  

- uredi števila do 20 (od najmanjšega do največjega; od največjega do 

najmanjšega) 

 

SPO 

 

 

Ne pozabi na fižolček! 

Za spodbudo si oglej naslednji posnetek: 

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

 

Onesnaževanje okolja 

Poglej: Lilibi/E-gradiva: učbenik SPO (druga vrstica, tretji učbenik) str. 52, 53, 54 

Pogovor ob sliki: kako ljudje onesnažujemo okolje (lahko natisneš in prilepiš v SPO zvezek) 

                                                            

 

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


    ONESNAŽEVANJE OKOLJA 

 

Poglej spodnjo sliko. Veš, da je potrebno odpadke zbirati ločeno. Dobro preberi zapise spodaj in 

poskusi ugotoviti, kam kaj spada, kateri odpadek ne sodi v nobenega od teh košev in zakaj ne (sliko 

lahko prilepiš ali prerišeš v zvezek).  

 

 

GUM 

 

Ples račke                     Glasba na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=O9IKDNrwXmo 

https://www.youtube.com/watch?v=O9IKDNrwXmo


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. 

ŠPO 

 

Gibaj se na svežem zraku. 

Aktivnostim z žogo in roko dodaj še aktivnosti z žogo in nogo. 

 Podajanje in lovljenje žoge (roka, noga) 

 Vodenje žoge naravnost in s spremembo smeri (roka, noga) 

 Ciljanje z žogo v različne predmete, na koš, v gol (roka, noga) 

 Kolesarjenje (ne pozabi na čelado) 

Vadite, da bo šlo čim bolje.  

 

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 

 

Zvečer se lahko umiriš ob meditaciji in potem sladko zaspiš: 

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

 

KULTURNI DAN 

 

V tem tednu boste nekaj časa namenili tudi kulturnemu izobraževanju. »Obiskali« boste virtualno 

razstavo Prazgodovinski zakladi v Narodnem muzeju Slovenije na povezavi: 

https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-razstave/prazgodovinski-zakladi 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=OBVMpKIXqIw
https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-razstave/prazgodovinski-zakladi


Spodaj in ob strani se nahajajo gumbi s katerimi boste potovali po muzeju (pomik naprej, povečava, 

zmanjšanje, zvočnik – glas …). 

 

  ikonica 

 

V zvezek SPO boste napisali naslov in narisali določene predmete. 

KULTURNI DAN: OGLED MUZEJA 

PRAZGODOVINSKI ZAKLADI  

(virtualno se boste sprehodili po muzeju, si ogledali predmete, prebrali zanimivosti, če boste kliknili 

na ikonico,                           boste izvedeli še več o posameznem predmetu) 

 

Narisali boste tri predmete, ki jih boste videli (zraven risbe zapišite še poimenovanje predmeta): 

 PIŠČAL – NAJSTAREJŠE GLASBILO NA SVETU.  

 BARJANSKI DEBLAK – ČOLN, IZDOLBEN IZ ENEGA HRASTOVEGA DEBLA. 

 ZLATA NAŠIVKA – NAJSTAREJŠA ZLATA PREDMETA Z OBMOČJA SLOVENIJE. 

Če imate voljo, se lahko »odpravite« tudi v virtualno narodno galerijo, na povezavi: 

https://www.ng-slo.si/si/virtualna-galerija/747 

ŠE EVALVACIJA DELA 

 

Po opravljenem delu sledi evalvacija (kratko poročilo, fotografije, posnetki). 

Hvala vam. 

Želim vam uspešno delo in pazite nase.            

                                                                                        Učiteljica Melita                     

i   

i

i 

https://www.ng-slo.si/si/virtualna-galerija/747


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


