
Dragi učenci, spoštovani starši! 

 

Pred nami je še en, zadnji teden pouka na daljavo. V tem tednu boste poleg ostalih šolskih nalog opravili 

naravoslovni dan na temo zdravja, v okviru katerega boste lahko skupaj s svojo družino naredili nekaj za svoje 

zdravje in boljše počutje. Navodila za izvedbo poiščite v zavihku NARAVOSLOVNI DAN. 

Naša šola bo 18. maja po dolgem času spet odprla svoja vrata za učence 1., 2. in 3. razreda, kar pomeni, da 

se bomo kmalu srečali in pouk nadaljevali v šolskih prostorih. Prosimo vas, da spremljate obvestila na spletni 

strani naše šole, kjer imate dostop do obrazca Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo. Obrazec izpolnite 

in nam ga pošljite do torka, 12. 5. 2020 do 12. ure, skupaj s sledečimi podatki: 

- kako bo otrok prihajal in odhajal iz šole (peš, s šolskimi prevozi ali starši), 

- ali otrok potrebuje jutranje varstvo/varstvo vozačev/podaljšano bivanje (PB – do katere ure), 

- ali želite otroka prijaviti na kosilo. 

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo ponovnega snidenja. 

 

Učiteljice 1. razreda 

 

11. –15. maj 2020 

SLOVENŠČINA 

Književnost 

 Tatjana Kokalj: Miška zboli  

- Starši naj ti preberejo zgodbico v PRILOGI 1. Po poslušanju odgovori na vprašanja in ob sličicah obnovi 

zgodbo. 

 

Novi prijatelji, Slovenščina 1 

 Zobobol, DZ/42 

- Poslušaj besedilo v zavihku SLJ Poslušanje. Če posnetka ne moreš poslušati, naj ti besedilo spodaj 

preberejo starši, ti pa pozorno poslušaj, da si boš čim več zapomnil. 

Pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke radijske oddaje Novi prijatelji! Danes sem z vami 

pikapolonica Polona. Vas je že kdaj bolel zob? Nič kaj prijetno, kajne? Tudi Jan tako misli. Poslušajmo, 

kaj se mu je zgodilo. 

Jan je ponoči zelo slabo spal. Zgodaj zjutraj se je zbudil, ker ga je bolel zob. Ko je mama zagledala Jana, 

je videla, da ima na obrazu oteklino. Odšla sta k zobozdravniku. V čakalnici sta počakala, da ju je 

medicinska sestra povabila v ambulanto. V ambulanti je zobozdravnica pogledala Janov zob. Zob mu 

je odprla in vanj vstavila zdravilo. Povedala mu je, da za zobe ni dovolj dobro skrbel. Naročila ga je na 

pregled čez teden dni. Jan ji je obljubil, da si bo zobe natančno umival vsak dan.  

- Po poslušanju odgovori na vprašanja: Kako je Jan ponoči spal? Zakaj se je zbudil? Kaj je imel na obrazu? 

Kam ga je peljala mama? Kje sta čakala zobozdravnika? Kaj je zobozdravnica storila z zobom? Ali je Jan 

dovolj dobro skrbel za zobe? Čez koliko časa je zobozdravnica Jana naročila na pregled? Kaj je Jan 

obljubil zobozdravnici? 

- DZ/42: Reši naloge. Pri branju ti lahko pomagajo starši. Če zmoreš, sam preberi in reši naloge.  

 

 Skrb za zobe, DZ/43 

- Preberi naslov v delovnem zvezku. Deklici na slikah izberi ime in si oglej, kako si je umila zobe. Katera 

slika prikazuje začetek in katera konec dogajanja? Vrstni red dogajanja na slikah označi s pikami. 

- Ob vprašanjih opiši dogajanje na slikah:  

1. slika: Kam je šla deklica? Zakaj je šla v kopalnico. 

2. slika: Kaj je vzela v roke? Kaj je dala na zobno ščetko? 

3. slika: Kaj je naredila potem? Kaj misliš, koliko časa si je umivala zobe? 



4. slika: Kaj je nalila v kozarec? Zakaj? 

5. slika: Kaj je naredila, ko je končala z izpiranjem zob? 

6. slika: Kakšne volje je deklica zapustila kopalnico? Kaj meniš, kako se je zgodba nadaljevala? 

- Ob slikah samostojno pripoveduj zgodbo v celoti. 

 

Veliki črtni zvezek za črke: 

 Zapis velike tiskane črke G: Najprej si oglej prikaz zapisa, potem pa črko 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 G 

 

Delovni zvezek za opismenjevanje (DZO) 

 Velika tiskana črka G, DZO/56, 57: 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. 

 

Dodatne bralne vaje (neobvezno):  

 Učni listi: Izberi poljuben učni list za bralne vaje. Izbereš lahko manj zahtevne, srednje zahtevne in 

težke naloge.  

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

 

 

MATEMATIKA 

Igra Ugani moje število 

- Igraj se z nekom iz družine. Soigralec na listič napiše poljubno številko od 1 do 20, ti pa moraš uganiti, 

katero številko je napisal. Ugibaš tako, da predlagaš poljubno število, soigralec pa te usmerja tako, da ti 

pove: »Moje število je večje« ali Moje število je manjše«. Ko uganeš skrito število, vlogi zamenjajta. 

 

Novi prijatelji, Matematika 1 

 Števila do 20, DZ/13, 14, 15, 16, 17 

 

Utrjevanje številskih predstav do 20 (neobvezno): 

 Vaje za  utrjevanje številskih predstav do 20 najdeš na tej povezavi. 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Preverjanje znanja 

 V PRILOGI 3 te čakajo vprašanja, s pomočjo katerih boš ponovil in preveril svoje znanje. Starši naj ti 

preberejo vprašanja, ti pa odgovori nanje. Če znaš odgovoriti na vsa vprašanja v posameznem sklopu, 

lahko pobarvaš smeška v okencu na koncu vrstice. Če se ti pri kakšnem vprašanju zatakne, moraš snov 

še ponoviti, in lahko pozneje poskusiš še enkrat. 

 Če lista ne moreš natisniti, smeške nariši v brezčrtni zvezek. Koliko smeškov ti bo uspelo zbrati? 

 

 

 

 

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
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_20/racunam_do_20_stevilske_predstave.html


GLASBENA UMETNOST 

Janez Bitenc: Metuljček cekinček 

 Poslušaj pesmico Metuljček cekinček in ob posnetku prepevaj.  
 

METULJČEK CEKINČEK (JANEZ BITENC) 
 

METULJČEK CEKINČEK,  

TI POTEPINČEK, KJE SI PA BIL? 

PRI MAJCENI CVETKI,  

DROBNI MARJETKI, MEDEK SEM PIL. (REFREN) 
 

POTEM KO ŽELODČEK,  

POLN KOT SODČEK, BIL JE NALIT,  

SEM REKEL MARJETKI,  

DROBCENI CVETKI: ZDAJ SEM PA SIT! (REFREN) 
 

 Na posnetku slišimo otroški glas, ki poje SOLO, del pesmi, ki se ponovi, pa poje OTROŠKI PEVSKI ZBOR. 

Ali še veš, kako rečemo tistemu delu pesmi, ki se ponovi? REFREN. 

 

 Pesem na posnetku spremlja ORKESTER, ki ga vodi DIRIGENT. 
 

 
ORKESTER je skupina glasbenikov, ki igrajo na instrumente. 

 

 
DIRIGENT vodi in usmerja orkester. V rokah ima DIRIGENTSKO PALICO. 

 

 Ustvari glasbeno spremljavo in zapoj pesmico. Pobrskaj med svojimi igračami. Ali se med njimi skriva 

kakšno glasbilo? Če ne, lahko ustvariš spremljavo k  petju z različnimi predmeti iz kuhinje (kuhalnica, 

lonček, pokrovka, žlice …). 

                
 

 

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


LIKOVNA UMETNOST  

Metulj 

 Si že kdaj opazoval metulje, ki so letali po cvetočem travniku? Pozornost pritegnejo živopisane barve in 

vzorčki njihovih kril.  

 Oglej si metulje na slikah ter primerjaj barve in vzorce na levi in desni strani metuljevih kril. Kaj opaziš? 

Barve in vzorci na obeh straneh so enaki – pravimo, da so simetrični. 
 

 
 

 Ta teden boš ustvaril svojega pisanega metulja. 
 

1. List papirja prepogni. Nariši obliko polovice metulja in jo izreži.  

                   
 

2. Papir razgrni in na obe polovici nariši vzorčke tako, da bodo na obeh straneh enaki (simetrični). Nato 

vzorčke na obeh straneh pobarvaj. Tudi pri barvanju bodi pozoren na simetrijo. 

     
 

3. Na koncu prilepi še tipalke iz papirja, žice ali paličic. 

 
 

4. Svojega metulja prinesi v šolo. Skupaj z ostalimi metulji tvojih sošolk in sošolcev bo krasil našo učilnico. 



ŠPORT 

Vaje za ogrevanje: 

 Nekajkrat kroži z glavo. 

 Razgibaj roki in ramena. 

 Kroži z boki, s koleni in gležnji. 

 Naredi 10 predklonov in 10 počepov. 

 

Met žoge: Žogo meči z eno roko, pri metu naj bo nasprotna noga naprej. Žogo poskusi ujeti pred seboj z 

obema rokama. 

 Meči žogo v zrak in jo ujemi. Preden jo ujameš, zaploskaj. 

 Meči žogo v steno in jo ujemi. Lahko jo ujameš tudi po odboju od tal. 

 Poišči si soigralca in si podajajta žogo.  

 

 

ŠVK: Tek na 60 metrov (kazalnik šprinterske hitrosti) 

- Označi štartno linijo in na znak začni teči z viskokega štarta. 

Teci hitro, hitreje, najhitreje. 

- V teku tekmuj s soigralcem. Kdo prej priteče do ciljne črte? 

 

 

ŠVK Tek na 600 metrov (kazalnik aerobne moči) 

- V družini priredite tekaško druženje z lahkotnim tekom. 

- Hitrost teka lahko izboljšaš z igro lovljenja na travniku, s tekom v hrib 

in po hribu navzdol, s tekanjem po gozdu ali okrog hiše, z izmenjavo 

hoje in teka na daljše razdalje … 

 

 

 

 

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: Miška zboli 

 

 

 



PRILOGA 2: Zapis črke G 

 

 



PRILOGA 3: SPO Preverjanje znanja 
 

TO SEM JAZ 

Predstavi se:  

Povej svoje ime, priimek in naslov. 

Predstavi se:  

Koliko si star in kdaj imaš rojstni dan? 
 

MOJA DRUŽINA 

Koliko članov je v tvoji ožji 

družini?  

Kako jim je ime? 

Koliko je v družini odraslih 

in koliko otrok?  

Kdo je najstarejši in kdo 

najmlajši? 

Očkova žena je tvoja 

____________. 

Mamin očka je tvoj 

_____________.  
 

 

V ŠOLI 

V katerem šolskem prostoru 

so police s knjigami, ki si jih 

lahko izposodiš in prebereš? 

V katerem prostoru so 

blazine, žoge, letveniki in 

ostala športna oprema? 

Kje so klopi in stene z 

obešalniki, kamor lahko odložiš 

svoje čevlje in oblačila? 

 
Kdo pripravi malico in kosilo 

za učence? 

Kdo zjutraj učence iz vasi 

pripelje v šolo in jih po 

pouku odpelje domov? 

Kdo v šoli popravi polomljen 

stol ali mizo, pokosi travo in 

zamenja žarnice? 

VARNO V PROMETU 

Pri kateri luči na semaforju 

ne smeš prečkati ceste? 

Kako varno prečkaš cesto, 

kjer ni semaforja? 

Katere tri stvari ti pomagajo, 

da si v prometu bolj viden? 

 
 

V vozilu se moraš pripeti z ______________.  
 

Pri vožnji s kolesom moraš nositi _________. 
 

PREDMETI IN SNOVI 

Naštej 3 predmete, 

narejene iz plastike. 

Naštej 3 predmete, 

narejene iz kovine. 

Naštej 3 predmete, narejene iz 

lesa. 

 
Katera snov je trdna, a se 

lahko razbije? 

Katero snov lahko 

zmečkamo in raztrgamo? 

Iz katere snovi so narejene 

lego kocke? 

ČAS 

Koliko dni ima teden?  

Naštej dneve v tednu.  

Katere dneve greš v šolo?  

Kateri dnevi so prosti? 

Kateri dan je danes?  

Kateri dan je bil včeraj? 

Kateri dan bo jutri?   

LETNI ČASI 

Naštej 4 letne čase. 

Kateri letni čas je 

najhladnejši in kateri 

najtoplejši? 

V katerem letnem času 

drevesni listi spremenijo 

barvo in odpadejo?  

Naštej 4 gozdne plodove. 

V katerem letnem času se sneg 

stali, narava pa se prebuja? 

Naštej 4 pomladanske cvetlice. 
 

VAROVANJE OKOLJA 

Kako skrbiš za čisto okolje? Med katere odpadke sodijo 

bananin olupek, jajčna 

lupina, suho listje? 

Naštej tri odpadke, ki jih 

vržemo  v koš za embalažo. 

 

 

                                                                                                                  Koliko smeškov si pobarval?  


