
Spoštovani starši, dragi otroci! 

Pred nami je šesti teden izobraževanja na daljavo. Pošiljam vam navodila za delo (20.4.-24.4.2020). 

Organizirajte si čas tako kot vam najbolj ustreza. Vem, da zmorete. 

SLJ  

 

Velika tiskana črka S 

 DZ za opismenjevanje str. 44, 45 

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

rumeno.  

 Zapisuj črko S 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. 

 Nariši 5 sličic in zraven zapiši besede s črko S. 

 Iz besed, ki si jih napisal tvori 3 povedi. 

Velika tiskana črka Š 

 DZ za opismenjevanje str. 46, 47 

 Poimenuj sličice v zgornjem roza pasu, jih zapiši in okence s črko Š pobarvaj rumeno.  

 Zapisuj črko Š 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. 

 Nariši 5 sličic in zraven zapiši besede s črko Š. 

 Iz besed, ki si jih napisal tvori 3 povedi. 

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

vrednotenja). 

Lutkovna predstava (Lutkovno gledališče Ljubljana) 

  Oglej si lutkovno predstavo: Sapramiška na povezavi: https://vimeo.com/showcase/6866479 

(prva vrstiva, zadnja predstava) 

Zapiši v SLJ zvezek (brezčrtni) 

                                     LUTKOVNA PREDSTAVA: SAPRAMIŠKA 

 Ilustriraj najljubši dogodek iz predstave. Zraven zapiši poved/povedi. 

 

DODATNO DELO: dežela LILIBI (po želji) 

Šolska ulica 1-2/Slovenščina/Bralne sobe: Bralna soba 6 

 

 

 

https://vimeo.com/showcase/6866479


MAT 

 

Merim dolžino 

Lilibi/E-gradiva/MAT učbenik (druga vrsta, četrti učbenik) str. 57, 58 – vaje rešite ustno 

Vadnica str. 73 

UL – Pokaži svoje znanje! 

Starši preberite samo navodila. Učenci naj naloge na UL rešijo čim bolj samostojno. Rešujejo naj  brez 

številskega traku (če pa ne gre brez, ga naj uporabijo, potem mi zapišite na list, da je otrok reševal 

naloge ob pomoči številskega traku). 

*Če lista ne morete natisniti, naj otrok naloge reši v zvezek (zapiše samo rešitve naloge npr. 1. naloga 

rešitev…). 

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 

 

SPO 

 

POMLAD, VREME, ŽIVI-NEŽIVO, ONESNAŽEVANJE OKOLJA - KRITERIJI USPEŠNOSTI 

- Našteje nekaj značilnosti pomladi (vreme, živali, ljudje, rastline) 

- Našteje, kaj rastline potrebujejo za življenje 

- Zna uporabljati vremenske znake (k slika zapisati ustrezen znak) 

- Loči med živim in neživim 

- Opiše,  kako ljudje onesnažujejo okolje 

- Ve ustrezno ločevati odpadke (ustrezen koš, ustrezen odpadek, nevarni odpadki) 

UL – Pokaži svoje znanje! 

Starši preberite navodila. Otroci samostojno rešujejo naloge. 

*Če lista ne morete natisniti, ga naj otrok reši ustno in mi samo zapišite, kako je bil uspešen pri 

reševanju. 

Moje telo – deli telesa 

Na sebi pokaži in poimenuj označene dele obraza. Vaje izvajaj ustno. 



 

Na sliki/sebi pokaži in poimenuj označene dele telesa. 

 

GUM 

 

PESEM: DIRADI ČINDARA         

SLOVENSKA LJUDSKA: Diradi čindara 

DIRADI ČINDARA, 

DIRADI ČINDARA, 

DIRADI ČINDARA, 

DIRADI ČINDARA. 

 Poslušaj pesem: Lilibi/Šolska ulica/Glasbena umetnost/pesmice 1 (druga vrsta, prva pesem) 

Zapoj in zapleši: v roke vzemi robec in z njim pleši kolo (poskakuj v ritmu in vrti kačo). 

 

 



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 (žoga, kolebnica, kolo …). 

Prosim, če mi lahko pošljete naslednja posnetka : 

 Podajanje in lovljenje žoge z roko (vsaj 6x z eno roko poda  in z obema rokama ulovi) 

                 

Podajanje žoge                                                                                                           Lovljenje žoge 

 Vodenje žoge z roko (naravnost in s spremembo smeri: okrog nastavljenih predmetov, vsaj 3 

predmeti) 

 

                      

   Vodenje žoge naravnost in s spremembo smeri 

 

 



V primeru slabega vremena preizkusi gibčnost svojega telesa z JOGO. Vsak položaj zadrži  10 s. 

Zabavaj se.  

 

 

 

ŠPORTNI DAN: Pohod  

 

V tem tednu boste še nekaj več časa namenili športu.  Odpravili se boste na pohod (vsaj 3 km). 

Upoštevajte pravila varnosti.  Pohod popestrite z dodatnimi nalogami (izvedi jih vsaj nekaj). Po 

opravljenem pohodu si izdelaj  medaljo. Čestitam, prvak! 

 

Zabavaj se! 



ŠE EVALVACIJA DELA 

 

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

Hvala vam. 

Želim vam uspešno delo in pazite nase.            

                                                                                        Učiteljica Melita                    


