
NAVODILA ZA DELO NA DOMU V 1. RAZREDU 

(od 4. 5.  do 8. 5. 2020) 

 

Drage učenke, dragi učenci!    

Zopet smo skupaj. Začel se je mesec maj in na našem koledarju v učilnici bi ponovno 

obrnili nov list. Ker poteka pouk na daljavo, kaže naš koledar v razredu še vedno 

mesec … Ali veste kateri mesec?  (Seveda veste, pravilen odgovor je mesec marec.) 

 

Da boste po počitnicah lažje  začeli z delom, bomo tudi v tem tednu izvedli športni 

dan. Športni dan je planiran za sredo, v družini ga lahko izvedite  katerikoli  drug 

dan,  dogovorite se s starši.  Pomembno je, da ste v naravi, se gibljete in vam je 

lepo. Natančna navodila sledijo na zadnji strani. 

Torej, akcija in veliko uspehov pri delu. 

                                                                         Vaše učiteljice 

 

SLOVENŠČINA 

Ponedeljek, 4. 5. 2020 

OBLIKE OKOLI NAS, SDZ 2. del, str. 39 

Dobro si oglej sliko. Starši naj ti preberejo navodilo, ki je pod sliko. Ustno odgovori na 

vprašanja. V zvezek za slovenščino napiši naslov OBLIKE OKOLI NAS, nariši štiri predmete 

in z besedo zapiši, če zmoreš, lahko namesto besede, k sliki napišeš poved.  

TABELSKA SLIKA:                 OBLIKE OKOLI NAS 

 

 

                                                      SONCE 

                                                   

                                                 Dodaj še tri slike. 

Torek, 5. 5. 2020 

SPOZNALI SMO, SDZ 2. del, str. 40 

 Spoznal/spoznala si napis in obvestilo. Poskusi med sprehodom, s starši v svoji 

okolici, prepoznati kakšen napis (pred trgovino, banko, lekarno …) in ga prebrati. 

 V svoji sobi poglej, kateri predmeti so okrogle in kateri pravokotne oblike. 

 Preberi, kaj sta se naučila še Lili in Bine. 

Čestitamo, uspelo ti je ponoviti. 



Sreda, 6. 5. 2020 

Športni dan – IGRE, navodila na zadnji strani. 

 

Četrtek, 7. 5. 2020 

VELIKA TISKANA ČRKA P – DZO, str. 48, 49 

 

 

 

Začneš na zgornji črti. (Bine je malo zgrešil.) 

Povleči navpično navzdol na spodnjo modro črto. 

V drugi potezi začneš ponovno na zgornji črti, povlečeš 

v desno in narediš trebušček, ki ga zaključiš na sredini 

navpične črte. 

 

Na strani lilibi.si, e-gradiva, odpri DZO 1. del, str. 49 in desno zgoraj klikni na znak   

 Vadi zapis črke s prstkom po zraku (5x), s prstom po mizi (5x), s prstkom po hrbtu 

tistega, ki je ob tebi (5x).  

 Preveri, če imaš ošiljen svinčnik in barvice. 

 Pazi na natančen zapis črke (od črte do črte), na ustrezen presledek (en prstek) in 

čim manj radiranja. 

 Sledi zapis v DZO in v zvezek A, kjer upoštevaš  dogovore in navodila še iz 

obravnave črk v šoli. Prosi starše, da ti napišejo črko P na začetku vrstice in nato 

zapiši tri velike in tri male vrstice P-jev.  

 Nato, tako kot pri pouku,  imaš več možnosti branja iz DZO  -   ali  ali  .  

 Zadnjo nalogo PEK PETER prepiši v zvezek. Pri prepisovanju bodi pozoren na 

pravilen zapis in na presledke med besedami. 

 

Petek, 8. 5. 2020 

Pesem: KOTIČEK – B/48 

Preberi pesem, če še ne zmoreš, prosi starše. 

V zvezek za slovenščino napiši naslov pesmi. Nariši kje in kakšen je tvoj kotiček, kjer bi 

se lahko skril in kaj bi tam počel. 

TABELSKA SLIKA:   

  

FERI LAINŠČEK 

                                                                  KOTIČEK 

 

 



 

 

MATEMATIKA 
 

Ponedeljek, 4. 5. 2020 

ŠTEVILA OD 10 DO 15   

 

Učiteljice vemo, da ti štetje do števila 15 ne dela težav, zato lahko kar začnemo.  V eno 

škatlo gre 10 jajčk. Do števila 10 znaš zanesljivo računati in pred počitnicami si uspešno  

rešil/rešila preverjanje znanja.     

  
 

OPAZUJ SLIKE IN PROSI NEKOGA OD ODRASLIH, DA TI BERE BESEDILO. 

Danes dodamo še drugo škatlo za jajčka. Prva škatla je vedno polna. V drugo škatlo 

damo eno jajce. Zdaj je v obeh škatlah skupaj  11 jajčk.  To število zapišemo tako, da 

najprej napišemo enko, ki je rdeče barve in potem enko, ki je modre barve. Število 11 je 

ponazorjeno še s kvadrati. Rdečih je 10, moder je samo 1. Skupaj je kvadratov 11. 

 



Prva škatla je polna. V drugo škatlo damo 2 jajčki.   

 

Zdaj je v obeh škatlah skupaj  12 jajčk.  To število zapišemo tako, da najprej napišemo 

enko in potem dvojko. Število 12 je ponazorjeno še s kvadrati. Rdečih je 10, modra sta 2. 

Skupaj je kvadratov 12. 

 

 

Prva škatla je polna. V drugo škatlo damo 3 jajca.  Zdaj je v obeh škatlah skupaj  13 jajčk.  

To število zapišemo tako, da najprej napišemo enko in potem trojko. Število 13 je 

ponazorjeno s kvadrati. Rdečih je 10, modri so 3. Skupaj je kvadratov 13. 

 

Zdaj ti je popolnoma jasno, koliko jajčk je v obeh škatlah?        (Odg.: V obeh škatlah je 14 jajčk.) 

Povej, kako zapišeš število 14?                                 (Odg.: Najprej napišem število 1, nato število 4.) 

 

 

Koliko jajčk je v obeh škatlah?                                                (Odg.: V obeh škatlah je 15 jajčk.) 

Povej, kako zapišeš število 15?                              (Odg.: Najprej napišem število 1, nato število 5.)                               

 

 

Seveda moramo poudariti, da med številkama ni presledka. 

Števila do 15 lahko ponazorimo z različnim materialom. 



 

 

Zdaj si na vrsti ti, da se malo poigraš s preštevanjem predmetov.  

 Potrebuješ10 zobotrebcev povezanih  skupaj z elastiko, 5 dodatnih zobotrebcev, 5 

manjših lističev papirja in pisalo za pisanje. 

 Na mizo položi 10 zobotrebcev povezanih z elastiko. Dodaj en zobotrebec. Na 

manjši list napiši število 11.  

 Nato ponovno uporabi 10 zobotrebcev, priloži 2. Koliko zobotrebcev imaš sedaj? 

Na manjši listič napiši število 12.  POMEMBNO: najprej  moraš napisati 1, nato število 2. 

 Položi 10 zobotrebcev, dodaj 3. Koliko imaš zobotrebcev skupaj?  Napiši na 

manjši list število 13.   POMEMBNO: najprej  moraš napisati 1, nato število 3. 

 Položi 10 zobotrebcev, dodaj  4. Zdaj na manjši list napiši število14. POMEMBNO: 

najprej  moraš napisati 1, nato število 4. 

 Ponovno potrebuješ snopič zobotrebcev. Pripravi 10 zobotrebcev, dodaj jih 5. 

Katero število moraš zapisati? Napisati moraš število 15. POMEMBNO: najprej  moraš 

napisati 1, nato število 5. 

Za ponazoritev števil uporabi material, ki ga imate doma. Če ne najdete zobotrebcev, 

lahko uporabiš barvice, kocke, zamaške … Tudi ščipalke so zanimive, lahko jih pritrdiš  

na vrvici, ki sta enako dolgi (prva ima vedno 10 ščipalk, na drugo vrvico daješ od 1 do 5 

ščipalk). 

 

 

 



Torek, 5. 5. 2020  

ZAPIS V ZVEZEK - naredite vsi učenci, tudi tisti, ki ste si priskrbeli dodatni delovni zvezek. 

Upoštevaj narisane predalčke v zvezku. Za risanje črt uporabi ravnilo.  

1. TABELSKA SLIKA: 

ŠTEVILA  OD  10  DO  15 

 

              10 
          

 

              11 
          

  

              12 
          

 

              13 
          

 

              14 
          

 

              15 
          

 



Petek, 8. 5. 2020  

2. TABELSKA SLIKA:                  VAJA 

                POBARVAJ USTREZO ŠTEVILO KVADRATKOV V STOLPCU. 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

14 6 9 11 1 12 4 15 8 3 13 2 7 5 10 

 

VADI ZAPIS ŠTEVIL V ZVEZEK. PROSI ODRASLEGA V DRUŽINI, DA TI NA ZAČETKU 

VRSTE NAPIŠE ŠTEVILO Z RDEČO BARVO, TI NADALJUJ S SVINČNIKOM. 

11  11  11  11  11  11  11  11 
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SPOZNAVANJE OKOLJA in ŠPORT 

Pri SPO boš spoznal/spoznala, da se ljudje različno gibamo. Pripravili smo nekaj 

zabavni halog zate: 

 Najprej moraš posnemati živali (mačko, ki se preteguje, medveda, ki sega po 

slastni hruški visoko na drevesu, lisico, ki se tiho plazi proti kokošnjaku in kačo, ki 

se vije po puščavi). 

 Sledi malo težja naloga. Pripravil si boš pravi poligon doma. 

POTREBUJEŠ: 

- VRVICO 

- 2 ROLICI TOALETNEGA PAPIRJA 

- METLO 

- 2 STOLA 

- KUHINJSKO KRPO 

- IGRAČO 

 

1. POSTAVITEV 
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NAVODILO: 

1. HODI PO VRVICI. 

2. PRESKOČI ROLICI TOALETNEGA PAPIRJA. 

3. SPLAZI SE POD METLO. 

4. S POTISKANJEM IN VLEČENJEM PREMIKAJ KUHINJSKO KRPO PO TLEH. 

5. DVIGNI IGRAČO S TAL. 



JE BILO ZABAVNO? KAJ SI SE NAUČIL/NAUČILA? 

Naučil/naučila si se, da je tvoje gibanje drugačno od gibanja živali in da lahko gibanje 

spreminjaš. 

Na spodnjih slikah poglej, kako se gibajo otroci. V predalčke ne rabiš pisati  manjkajočih 

črk. Le preveri, če  veš, kaj moraš napisati. Če zmoreš, lahko dopolniš v zvezek za SPO 

miselni vzorec. 

                                                                HODIM 

                                                                                              TEČEM      

 

 

 

 

 

GIBAM SE 



LIKOVNA UMETNOST 

Torek, 5. 5. 2020 

JAZ, MODNI OBLIKOVALEC 

POTREBUJEŠ: 

- BEL LIST PAPIRJA (A4) 

- SVINČNIK 

- BARVICE 

LIST PAPIRJA POSTAVI POKONČNO. S SVINČNIKOM NARIŠI MAJICO. IZGLEDA NAJ 

NEKAKO TAKOLE. NARIŠI JO ČEZ CEL LIST. 

 

 

MAJICO BOŠ SEDAJ OKRASIL/OKRASILA. UPOŠTEVAJ TRI PRAVILA: 

1. RIŠEŠ LAHKO SAMO VZORCE. 

2. TI VZORCI NAJ BODO SESTAVLJENI IZ ČRT (RAVNIH, KRIVIH). 

3. NIČESAR NE SMEŠ BARVATI. 

RIŠI Z BARVICAMI. DA BO MAJICA ČIM LEPŠA, UPORABI VEČ RAZLIČNIH BARV. 

 

V POMOČ PRI RISANJU VZORCEV TI JE LAHKO NASLEDNJA SLIKA: 



 

SPOMNI SE ŠE KAKŠNEGA VZORCA.  

 

GLASBENA UMETNOST 

Naučil/naučila se boš pesem z naslovom Kukavica. V pomoč pri učenju ti je naslednji 

posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8 

V zvezek za GUM zapiši naslov in pesem ilustriraj. 

 

KUKAVICA 
                         J. BITENC 

 
KU-KU, KU-KU, 

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

ŽE KUKAVCE GLAS. 
 

KU-KU, KU-KU, 
NAM PTIČKA PREPEVA, 

KU-KU, KU-KU, 
POMLAD JE ŽE TU. 

 
Bravo, uspelo ti je. Sedaj še zapoj vsaj tri pesmice, ki smo se jih učili in so ti posebej 
všeč. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8


ŠPORTNI DAN - IGRE 
 

Sreda, 6. 5. 2020        
 
   

 

 
 

DRAGI UČENCI  IN DRAGE UČENKE. 
 
Današnji športni dan boste izvedli v okolju, ki si ga boste izbrali 

v krogu družine. 

Lahko je domača zelenica, gozd, dvorišče, za začetek pa 

stanovanjski prostor. 

Seveda, tudi tokrat upoštevajte navodila in priporočila staršev. 

                                

 

Pripravi  si vodo in se športno obleci. 

 
              OGREVANJE  

Najprej izvedi VAJE ZA TELO  -  20 minutni trening.  

https://www.youtube.com/watch?v=o0nCfo9Akrw 

                           
 

GIBANJE NA ZUNANJIH POVRŠINAH 
 

Po ogrevanju se pripravi za aktivnosti na zunanjih površinah (kdaj bo nastopil čas vadbe 

zunaj, ti povedo starši). Za gibanje zunaj izbereš športni pripomoček, ki ga imaš doma 

na razpolago, mogoče je to žoga,  badmintom, elastika za gumitvist, 

 kolebnica, skiro, kolo ...  

Uživaj in poskrbi za lastno varnost. 

 

 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=o0nCfo9Akrw

