
NAVODILA ZA DELO NA DOMU V 1. RAZREDU 

(od 14. 4. do 17. 4. 2020) 

 

Drage učenke, dragi učenci! 

Za vzpodbudo vam namenjamo eno izmed Drobtinic Toneta Pavčka: 

 

Na svetu si, da gledaš SONCE. 

Na svetu si, da greš za SONCEM. 

Na svetu si, da sam SI SONCE 

in da s sveta odganjaš – SENCE. 

 

Pa smo že pripravile naloge za 5. teden. Poskusite čim več nalog narediti brez 

pomoči staršev. V sredo, 15. 4., gremo v gledališče. Seveda vsak zase preko spleta. 

Več navodil za ta dan vas čaka na zadnji strani.  

Želimo vam veliko uspeha pri samostojnem delu, predvsem pa, da ostanete kljub 

vsemu, kar se dogaja okoli vseh nas, optimistični, predvsem pa zdravi! 

Lepo vas pozdravljajo, 

             vaše učiteljice 

 

SLOVENŠČINA 

Torek, 14. 4. 2020 

PRI KOSILU, DZS 2. del, str. 38 

Na spletni strani Dežela Lilibi poišči e-gradiva, poišči delovni zvezek za slovenščino 2. del. 

Prelistaj ga in se ustavi na strani 38. Pod naslovom je narisan v zelenem krogu zvočnik. 

Klikni nanj in poslušaj posnetek. Pred reševanjem nalog si dobro oglej piktograme 

(navodila za reševanje). Označi vrstni red zgodbe tako, da v prazne kvadratke zapišeš 

številke (1., 2., …). Sedaj ob pravilnem vrstnem redu sličic še sam pripoveduj zgodbo 

staršem ali sestri ali bratu.  

Naloge zmoreš reševati sam, starše prosi le za pomoč pri iskanju e-gradiva. 

 

Sreda, 15. 4. 2020 

 Kulturni dan – ogled lutkovne predstave (navodila na zadnji strani) 



Četrtek, 16. 4. 2020 

JURI MURI V AFRIKI, v PowerPoint datoteki je preslikana celotna knjiga. Prosi starše, da 

ti jo preberejo. 

Dejavnosti po poslušanju: 

 V brezčrtni zvezek (1. A v zvezek s črko A – SLJ) napiši naslov  

JURI MURI V AFRIKI in čez celo stran ilustriraj pravljico. 

 

Petek, 17. 4. 2020 

1. A - OBRAVNAVA VELIKE TISKANE Č  -  DZO, str. 40, 41, zapis v zvezek SLJ - A 

Upoštevaj dogovore in navodila obravnave črk, ki jih poznaš še s pouka.  

 V zvezek še prepiši naslednje besede (RAČUN, TARČA, DEČEK, LUČ, ČRV) 

Besede preberi in jih opremi s sliko. 

                              Na primer:             DEČEK                                                        

 

 

 

 

 Samostojno zapiši še 5 besed iz črk, ki smo se jih že učili. Besedam lahko dodaš 

sliko. 

1. B – Branje obravnavanih vsebin v DZO 

Beri glasno in povezuj zloge. Če si že na stopnji gladkega branja in so vse 

obravnavane vsebine v DZO prebrane, potem izberi, kar želiš brati. Udobno se 

namesti v svoj kotiček in uživaj ob branju.   

 

 

 

MATEMATIKA 

Torek, 14. 4. 2020   

V Deželi Lilibi poišči SDZ 3. del, stran 7. Sliko e-gradiva vidiš na naslednji strani. V zvezek 

prepiši račune in jih izračunaj. Pazi, kako zapisuješ račune. V vsak kvadratek zapiši en 

znak.  

Primer:  

3 + 5 = 8 

     

6 - 5 = 1 

 Za         (znak koliko) uporabi malo šablono.  V zvezek napiši naslov: RAČUNAM DO 10 

     Sreda, 15. 4. 2020 

Kulturni dan – ogled lutkovne predstave (navodila na zadnji strani) 

 



 

 

Petek, 17. 4. 2020 

V zvezek za MAT napiši naslov: UTRJEVANJE 

1. NALOGA:  Če zmoreš lahko prepišeš navodilo, sicer ni potrebno. Predalčkov ne riši, ker 

je v zvezku narisana mreža. Napiši toliko števil, kot vidiš predalčkov na spodnjem listu. 

2. NALOGA: Prepiši račune z lista (vsa število, vsak znak napiši v svoj predalček). 

3. NALOGA: Predalčke in črte nariši s šablono. Vpiši ustrezno število. Če se ne spomniš, 

katero število je predhodnik in katero naslednik, poglej v SDZ 2. del in si pomagaj s števili, 

ki so napisana na ravnilu – to je namesto številskega traku v učilnici.  



(TABELSKA SLIKA) 

UTRJEVANJE  

                                                  

       NADALJUJ ZAPOREDJE ŠTEVIL. 

1 2         

 

0 2     

 

10 9         

 

 

         IZRAČUNAJ. (PRI ZAPISU ZNAKA KOLIKO       , UPORABI MALO ŠABLONO.) 

 

1 + 7 =     9 - 2 =  
             

3 + 0 =     10 - 1 =  
             

5 + 5 =     5 - 0 =  
             

8 + 2 =     7 - 4 =  
             

0 + 4 =     6 - 2 =  



_

       VPIŠI PREDHODNIKE IN NASLEDNIKE 

   3      9   
 

   7     5     

1. 

2. 2. 

3.        

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

Ponedeljek in petek  14. 4. -   17. 4. 2020 

Tokrat boš raziskoval svoje telo.  

V zvezek SPO napiši naslov z rdečo: DELI TELESA 

Nariši sebe (čez celo stran), potem označi dele svojega telesa kot prikazuje spodnja slika. 

Če zmoreš in znaš, napiši  še besede, ki sodijo na prazne črte na sliki. 

 

 



POMISLI: 

 KAJ LAHKO NAREDIŠ S SVOJIMI ROKAMI.  

 KAJ PA LAHKO NAREDIŠ S SVOJIMI NOGAMI? 

 IZZIV; POISKUSI Z NOGAMI NARISATI SONCE IN OBLAK. NE POZABI TUDI 

POBARVATI. 

 

IGRA SIMON REČE (igra za celo družino) 

Pravila igre – kadar navodilo začnemo z besedami Simon reče: »Dotakni se svoje noge.« 

Potem ta ukaz upoštevamo. Kadar rečemo samo: »Dotakni se svoje roke,« tega ne 

storimo. Igro nadaljujete po tem načinu in zamenjate vlogi. Naj sedaj navodila dajejo 

učenci. Ali pa izmenjaje govorimo svoje/moje in s tem preverimo ali otroci res pozorno 

poslušajo navodila. Npr. Simon reče: »Dotakni se moje roke.« Simon reče: »Dotakni se 

svojega nosu.« »Dotakni se kolena.« (PAZI! V TEM PRIMERU SE NE DOTAKNEŠ 

NIČESAR, SAJ NISMO IZREKLI BESED SIMON REČE). 

DODATNE IGRE ZA UTRJEVANJE DELOV TELESA: 

– POVLEČI BESEDE K USTREZNI SLIČICI: 
https://www.digipuzzle.net/kids/humanbody/puzzles/wordmap_si.htm 

– OZNAČI DELE TELASA: 
https://www.digipuzzle.net/kids/humanbody/puzzles/sorting_body_parts.htm?language=slovenian&linkback=../../

../education/science/index.htm 

– DOKONČAJ BESEDE: https://www.digipuzzle.net/kids/humanbody/puzzles/typemap_si.htm 

– IZBERI USTREZNO BESEDO: 
https://www.digipuzzle.net/kids/humanbody/puzzles/picmatch_body.htm?language=slovenian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digipuzzle.net/kids/humanbody/puzzles/wordmap_si.htm?fbclid=IwAR2gvIZISLfayAahUfD5XMSvtASWQDY5fZ-DOxcND7u1YqBYaGjzP1JBtJk
https://www.digipuzzle.net/kids/humanbody/puzzles/sorting_body_parts.htm?language=slovenian&linkback=..%2F..%2F..%2Feducation%2Fscience%2Findex.htm&fbclid=IwAR0KGVBDElKGI2zfmJDQo4DRb6YAm-Nix-YcxjjYYGqLU8XugfWzWIpJBA8
https://www.digipuzzle.net/kids/humanbody/puzzles/sorting_body_parts.htm?language=slovenian&linkback=..%2F..%2F..%2Feducation%2Fscience%2Findex.htm&fbclid=IwAR0KGVBDElKGI2zfmJDQo4DRb6YAm-Nix-YcxjjYYGqLU8XugfWzWIpJBA8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.digipuzzle.net%2Fkids%2Fhumanbody%2Fpuzzles%2Ftypemap_si.htm%3Ffbclid%3DIwAR0M1hISiNXQG4MV6x1WMmThke9sbIk6Y8hKw5T8-Z3i4EWIVrCNb8KwRBM&h=AT0FnByUXByxJCAaBcsEgdCFjxJ9dlLFZj0TUPHtqt-LM3GyS8KUB6AC2OFVCYYW1ofLSbwXOPHl7M8VGb9nztJsOTBuwqQhrttBmmE467wT-QZirbXLckb8sMvr5m8UaqpeGaaxryoJGLts9w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.digipuzzle.net%2Fkids%2Fhumanbody%2Fpuzzles%2Fpicmatch_body.htm%3Flanguage%3Dslovenian%26fbclid%3DIwAR1nA6uBkXDMbIuh6hGXwyctbSPa2QJqFKiX5PfIvjbMAD5vx5auiEwq70w&h=AT1ew_FGMPean8sSSoMpdGCuWAdwUNoVvxBqb17EAPuzGDGCOzu5LVK80lSfIcYYPj7JaT3v1Kvz9Gw_WLdaMKuhvqKG2yicgVomW0XvZj649uTTJRcg2-K5JpY1oHERNjnQaUHQ73dDb_LHHw


ŠPORT  

Naravne oblike gibanja (če je možno v naravi). Gibanje ob glasbi. 

Še nekaj nalog, ki jih lahko opraviš v svoji sobi. 

 



LIKOVNA UMETNOST  

Tokrat boš izdelal metulja. 

Potrebuješ: bel list, svinčnik, škarje, flomastre in lepilo. 

1. KORAK 

Papir prepognemo. Nanj narišemo obliko polovice metulja in izrežemo.  

    

                         

2. KORAK 

Papir razgrnemo in na obeh straneh in okrasimo metulja.  

    



Da bosta krili res enaki/simetrični, si pomagaj tako, kot kaže slika 

(prepogni in položi na okno), s svinčnikom  prevleci črte na prazno stran. 

                                               

3. KORAK    

Prilepimo tipalke. Tipalke lahko izrežeš iz papirja in jih prilepiš na metulja. 

                                              

 

 

4. KORAK 

Metulja pritrdimo na okno, kjer ga bodo videli vsi.   

Metulj na tvojem oknu ali balkonu bo pozdravil in razveselil 

tvoje prijatelje, znance, sošolce, učitelje in cel svet! 

 



GLASBENA UMETNOST  

POJOČI  KOZARCI 

Potrebuješ: 

 kozarce, najbolje, da so vsi enaki 

 voda 

 žlička 

 

 

 

 

Navodilo: 

 V kozarce nalij različne količine vode. 

 Pri kozarec napolni do roba, nato v vsakega naslednjega manj. 

 Z žličko rahlo udarjaj po kozarcih. Si dobil zvok? Ali vsi kozarci zvenijo enako? 

 

 

 

                         

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



KUŽA  PAZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KU- ŽA  PA –  ZI,    Z RE-   PKOM  MI-  GA    VSTA- NE,  LE –  ZE,    TA – ČKO  DA.  
HI – ŠO ČU – VA,   JE - ZNO          LA –  JA,    ČE   NI -    KO – GAR NI   DO -    MA.  



Dragi učenci, 

verjamemo, da vam je zdaj že kar pošteno dolgčas in da pogrešate šolske hodnike, 

jedilnico, telovadnico, šolsko igrišče in seveda 

predvsem svoje sošolce in morda celo vaše  

učiteljice.  

Upamo, da ste zdravi in da svoj prosti čas preganjate 

tudi s pomočjo predlogov, ki jih pripravljamo za vas. 

Verjamemo, da se kmalu vidimo. Mi vas že vse 

skupaj ZEEELLLLOOOOOOO POGREŠAMO. 

Pošiljamo vam en velik objem. 

                                                                                                           Učiteljice 1. razreda 

 
 
Namesto, da gremo v gledališče, pride tokrat gledališče k tebi.  

Ogledal si boš lutkovno predstavo z naslovom ŽOGICA MAROGICA. 

Tukaj pa je povezava: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lutkovne-predstave-lutkovnega-gledalisca-maribor/174679129 

                   

 

 

Žogica Marogica 

 

Dejavnosti po ogledu: 

 V zvezek za SLJ (1. b brezčrtni) napiši naslov z rdečo barvico  

GLEDALIŠKA PREDSTAVA 

ŽOGICA MAROGICA  

 Čez celo stran ilustriraj žogico in zmaja.  

 Lahko tudi kar sam želiš. 

 Če želiš, lahko zapišeš kakšno poved o predstavi. 

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lutkovne-predstave-tv-maribor/174679129
https://4d.rtvslo.si/arhiv/lutkovne-predstave-lutkovnega-gledalisca-maribor/174679129

