
Dragi učenci, spoštovani starši! 

 

Upamo, da ste zdravi in da se dobro počutite, saj so pred vami že novi učni izzivi in naloge. Ta teden bomo 

popestrili s športnim dnevom, ki ga boste lahko izvedli v gozdu ali doma skupaj s svojo družino. Športni dan 

bo v sredo, če pa ga na ta dan ne morete izvesti, lahko izberete katerikoli drugi dan v tednu, lahko tudi čez 

vikend. Navodila za športni dan poiščite v zavihku ŠPORTNI DAN. 

Pri slovenščini in matematiki pa boste v tem tednu preverili svoje znanje. V preteklih tednih ste se pridno učili 

ter vadili štetje, pisanje in računanje, zdaj pa boste pokazali, kaj zmorete in znate.  

Želimo vam veliko uspeha. 

Učiteljice 1. razreda 

 

20. – 24. april 2020 

SLOVENŠČINA 

Književnost 

 Saša Vegri: Jure Kvak Kvak 

- Pravljici Jure Kvak Kvak lahko prisluhneš na spletni povezavi ali pa jo poišči v zavihku PPT Jure Kvak 

Kvak in naj ti jo preberejo starši.   

- Pravljico je napisala pisateljica Saša Vegri, ilustracije pa je ustvaril ilustrator Kostja Gatnik. Slikanica bi 

bila brez ilustracij veliko bolj pusta in dolgočasna, se ti ne zdi? Kakšne se ti zdijo ilustracije v slikanici 

Jure Kvak Kvak? Smešne, zabavne, igrive ali resne in žalostne? Katera ilustracija ti je najbolj všeč?  

- Ob ilustracijah obnovi pravljico. 

- Odgovori na vprašanja: https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Jure_K_K/G.htm 
 

Preverjanje znanja: Prepis  

- V pisanko napiši naslov PREPIS. Prepiši spodnje besede in povedi. Pri pisanju upoštevaj črtovje in bodi 

pozoren na pravilen zapis črk. Ne pozabi na presledke med besedami, na koncu povedi pa napiši piko. 

PREPIS 

EVA     MIŠ     SLON     JURE     DEČEK     VOLAN     RAKETA 

JAN  SE  UČI. 

SARA  LOVI  MUCO. 

DANI  RIŠE  SONCE. 

MARKO  IMA  NOVO  KITARO.  

Spoštovani starši, prosimo, da nam otrokov prepis pošljete po elektronski pošti najpozneje do petka, 24. 4. 

2020. 
 

Veliki črtni zvezek za črke: 

 Zapis velikih tiskanih črk P in B: Najprej si oglej prikaz zapisa, potem pa črki poskusi napisati s prstom 

po zraku, po hrbtu mamice ali očka, po mizi in šele nato v zvezek. Potrudi se, da bodo črke lepo in 

natančno napisane. 

 Risanje predmetov oz. bitij s prvim glasom P in B 
 

Delovni zvezek za opismenjevanje (DZO): Rešuj naloge po navodilih in beri. Pri branju naj te starši 

poslušajo in se podpišejo. Zahtevnejše naloge, označene z utežjo, niso obvezne. Reši jih, če zmoreš. 

 Velika tiskana črka P, DZO/48, 49 

 Velika tiskana črka B, DZO/50, 51  
 

Dodatne bralne vaje (neobvezno):  

 Učni listi: Izberi poljuben učni list za bralne vaje (manj zahtevne, srednje zahtevne ali težke naloge). 

 Bralne vaje so na voljo tudi preko spletnih interaktivnih vaj Berem prve besede  in Pišem prve besede. 

https://www.youtube.com/watch?v=C35DK1zZVfE
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Jure_K_K/G.htm
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/01_pisem_prve_besede.html
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/01_pisem_prve_besede_3.html


MATEMATIKA 

Novi prijatelji, Matematika 1 

 Vadim in zbiram sončke, DZ/77, 78, 79: Samostojno rešuj naloge po navodilih, ki ti jih preberejo 

starši. Koliko sončkov ti je uspelo zbrati? 

 

 Preverjanje znanja (naloge za preverjanje znanja so v zavihku MAT Preverjanje znanja) 

 

Novi prijatelji, Matematika 1 

 Števila 11, 12, 13, 14 in 15, DZ/80 

- Glasno štej od 1 do 15 in nazaj.  

- Pripravi 10 palčk (slamic, zobotrebcev) in jih z gumico poveži v snopič. Dodaj še 1 palčko. Koliko je 

vseh palčk skupaj? Na kartonček napiši številko 11. Snopiču dodaj 2 palčki. Koliko jih imaš zdaj? Na 

kartonček napiši številko 12. Nadaljuj z dodajanjem palčk do 15 in na kartončke napiši števila do 15. 

- Pripravi različne predmete (barvice, kocke, flomastre, gumbe) in z njimi predstavi števila od 10 do 15. 

- V DZ/80 so oglej 10 rdečih krožcev pri številki 10. Koliko modrih krožcev je dodanih pri številkah 11, 

12, 13, 14 in 15? 

 

 Zapis številk v zvezek: V karirast zvezek napiši naslov ŠTEVILA DO 15 in vadi zapis števil do 15 (po dve 

vrstici vsakega števila). Obe številki morata biti napisani v enem okencu, med števili pa pustimo eno 

prazno okence. 

 
 

 

Novi prijatelji, Matematika 1 

 Števila do 15, DZ/81 – 84. 

 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

Moje telo 

 Ob sliki boš spoznal svoje telo in poimenoval zunanje dele telesa. Glavni deli človeškega telesa so glava, 

trup, roke in noge. Poimenuj še ostale dele telesa in jih pokaži na svojem telesu (UŠESA, OČI, ČELO, 

LICA, NOS, BRADA, VRAT, RAMENA, KOMOLEC, ZAPESTJE, TREBUH, POPEK, HRBET, LOPATICE, 

ZADNJICA, KOLENO, GLEŽENJ, STOPALO, PETA, PRSTI). 

 
 Odgovori na vprašanja: Kaj vse lahko počnejo tvoje roke, noge, oči, usta? Kateri deli telesa so aktivni 

pri plavanju, skakanju, risanju, govorjenju, spanju?  

 Na učnem listu v PRILOGI 2 poveži dele telesa na sliki z ustrezno besedo. 

 V PRILOGI 3 najdeš predloge za zanimive igrice, s katerimi lahko na zabaven način spoznavaš svoje telo. 

Neobvezno:  

https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_moje_telo.html 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo 

 

GLASBENA UMETNOST 

Janez Bitenc: Kukavica 

 Spomladi iz toplih krajev k nam priletijo ptice selivke, med njimi tudi ptica, ki jo vidiš na sliki. Ali jo 

prepoznaš? To je KUKAVICA, ki nas vsako pomlad navdušuje s svojim petjem.  

 Poslušaj pesmico o kukavici in ob posnetku prepevaj: https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8 
 

KUKAVICA (JANEZ BITENC) 
  

KU-KU, KU-KU, IZ GOZDA ODMEVA, 

KU-KU, KU-KU, ŽE KUKAVCE GLAS. 

             KU-KU, KU-KU, ŽE KUKAVCE GLAS. (REFREN) 
 

KU-KU, KU-KU, NAM PTIČKA PREPEVA 

KU-KU, KU-KU, POMLAD JE ŽE TU. 

                           KU-KU, KU-KU, POMLAD JE ŽE TU. (REFREN) 

https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_moje_telo.html
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo
https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8


 Na posnetku slišimo otroški glas, ki poje SOLO, REFREN (del pesmi, ki se ponovi), pa poje OTROŠKI 

PEVSKI ZBOR.  

 Ob poslušanju ali petju spremljaj melodični motiv KU-KU z lastnimi glasbili (ploskanje, tleskanje, trkanje, 

topotanje, udarjanje po kolenih). Lahko pa ustvariš spremljavo k  petju z različnimi predmeti (kuhalnica, 

lonček, žlice, kamenčki, paličice ….). 

 V zvezek za glasbeno umetnost napiši naslov KUKAVICA in ptico nariši. V oblaček napiši, kako se 

kukavica oglaša. 

 

LIKOVNA UMETNOST  

Slika iz naravnih materialov 

 Na športnem dnevu si vzemi čas za počitek in ga izkoristi za likovno ustvarjanje. V gozdu naberi 

različne naravne materiale (vejice, liste, plodove, odpadlo lubje, storže, suho travo, kamenčke) 

in ustvari svojo sliko. Pusti domišljiji prosto pot in izdelaj veliko gozdno sliko. Sodelujejo lahko 

vsi člani družine. 

 Upoštevaj pravilo, da v gozdu ne uničujemo rastlin.  

 

     
 

                          
 

 

 

 

 

 



ŠPORT 

Živalska telovadba 

 
 

ŠVK: Predklon na klopci (kazalnik gibljivosti nog in spodnjega dela hrbtenice) 

- Nalogo izvajaš bos. Z iztegnjenimi nogami naredi globok predklon, tako da se z dlanmi dotakneš tal. 

Oceni, kako dobro ti gre: 

1. (slabo) V predklonu z rokami sežem le do kolen. 

2. (solidno) V predklonu z rokami sežem do sredine golenice. 

3. (dobro) V predklonu z rokami sežem do gležnjev. 

4. (boljše) V predklonu se s prsti dotaknem tal. 

5. (odlično) V predklonu se s celimi dlanmi z lahkoto dotaknem tal. 

Nekaj dni vadi in spremljaj, kako napreduješ. 

 

 

 

Elektronski naslovi učiteljic: 

1. a:  

Mirjana Malenšek:  mirikasi@yahoo.com 

Branka Matkovič: branka.matkovic@guest.arnes.si 

1. b: 

Mirjana Bahorić: mirjana.bahoric@gmail.com 

Vlatka Maček: vlatkamacek@gmail.com 

1. c: 

Katja Banovec: katja.banovec@gmail.com 

Mojca Kobe: kobetova@gmail.com 

1. d:  

Tanja Cvelbar: cvelbar.tanja@gmail.com 

Špela Slanc: spela.slanc@gmail.com 
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PRILOGA 1: Zapis črk P in B 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



PRILOGA 2: POVEŽI DELE TELESA Z USTREZNO BESEDO.  
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MOJE TELO 
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PRILOGA 3: Igre za spoznavanje telesa 

 

 

 

ROBOTEK 

Predstavljaj si, da si robot. Ob glasbi kot robot premikaj tisti del 

telesa, ki ga izkliče eden od staršev (npr. Mahaj z levo roko. Dvigni 

in spusti desno koleno. Pokimaj z glavo. Zapri in odpri oči. Skači 

po levi nogi. Dvigni in spusti obe roki. Migaj z boki. Spusti in dvigni 

ramena. Odpri in zapri dlani. Iztegni in pokrči roke.) 

 

 

 

OGLEDALO 

V paru se dogovorita, kdo bo ogledalo in kdo se bo v ogledalu 

ogledoval. Tisti, ki se »gleda« v ogledalu, izvaja gibe z različnimi 

deli telesa, »ogledalo« pa ponavlja gibe za njim. 

 

 

 

OBLIŽ 

1. Nekdo iz družine »prilepi obliž« (položi dlan) na določen del 

tvojega telesa, ti pa ga moraš pravilno poimenovati.  

2. Nekdo iz družine izkliče določen del telesa, ti pa čim hitreje 

»prilepi obliž« na izklicani del svojega telesa. 

3. Igrica je še bolj zabavna v dvojicah, tako da drug drugemu hkrati 

»prilepita obliž« na izklicani del telesa ali pa se drug drugega 

dotakneta z izklicanim delom telesa. Poskusi, če se lahko pri tem 

premikata po prostoru. 

 

 

 

 

 

 


