
 

NAVODILA ZA STARŠE UČENCEV 1. A IN 1. B RAZREDA   

23. 3. - 27. 3. 2020 

Spoštovani! 

Pred vami so navodila za delo doma za cel teden. Dejavnosti sami po želji razporedite. Za vsa dodatna 

pojasnila smo na voljo na telefonskih številkah in e-pošti vsak delovni dan vsaka po 4 ure po 

spodnjem razporedu. 

 

UČITELJICA TEL. ŠT. E-NASLOV ČAS 

Petra Orož 040 435 043 petra.oroz@ospodzemelj.si 8.00-12.00 

Meri Stipanič 041 348 013 meri.stipanic@gmail.com 12.00-16.00 

Ana Leskovec Durini 040 670 628 ana.durini@ospodzemelj.si 8.00-12.00 

Marjetka Rečnik 
Nemanič 

070 831 763 marjetka.recnik-nemanic@guest.arnes.si 12.00-16.00 

 

Če imate možnost in če želite, nam lahko po e-pošti pošljete tudi fotografirane rešene naloge otrok in 

vam odgovorimo s povratno informacijo. 

Redno spremljajte šolsko spletno stran, saj bomo navodila po potrebi dopolnjevali. 

Tako za nas, kot za vas in za otroke, je pouk na daljavo nova situacija, zato prosimo za strpnost in 

korektno sodelovanje.  

 

Lep pozdrav 

 

Petra, Meri, Ana, Marjetka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

URA UČNA SNOV 

1. RAVNE IN KRIVE ČRTE. 
Naloge v delovnem zvezku, str. 41, 42, 43. 
*Ravne črte naj učenci rišejo z ravnilom.  

2. RIŠEM LIKE 
Naloge v delovnem zvezku, str. 44, 45. 
Like naj učenci tudi poimenujejo. 
*Like naj rišejo s pomočjo šablone. 

3. RIŠEM LIKE 
Delo v matematičnem zvezku (zvezek s kvadratki, ''povodni konj'').  
Zapišite naslov: RAVNE IN KRIVE ČRTE. Pod naslov učenci narišejo poljubno 
risbo iz ravnih in krivih črt.  
Zapišite naslov: LIKI. Pod naslov učenci narišejo poljubno risbo iz likov. 

4. ODŠTEVAM DO 10 
Učencu postavite nekaj računov odštevanja do 10. Dovolite mu, da pri tem 
uporablja konkretna ponazorila (prsti, kocke, barvice…). 
Naloge v delovnem zvezku, str. 46, 47, 48, 49. 
*Dovolite uporabo konkretnih ponazoril tudi pri reševanju nalog. 

5. ODŠTEVAM DO 10 
Naloge v delovnem zvezku, str. 50, 51, 52, 53. 
*Dovolite uporabo konkretnih ponazoril tudi pri reševanju nalog. 

 

SLOVENŠČINA 

URA UČNA SNOV 

1. ČRKA L; Naloge v DZ (delovnem zvezku) str. 45., zapis črk in besed v zvezek s 
črtami (kužek) po zgledu na fotografiji – črke L in besede: LA, LOM, LEV, LINA, 

LIKA, TELE, in mali tiskani l.  

2. ČRKA L V BESEDAH; DZ str. 46, 47, naloga z zvezdicami ni obvezna. Pomoč s 
stavnico (str.11) ni nujno potrebna, saj otroci že večinoma zmorejo brez.  

3. BRANJE BRALNEGA LISTA (pod tabelo). Če nimate možnosti tiskanja, ga naj 
otrok z vašo pomočjo prepiše v zvezek in potem bere. Bere naj na glas, vezano.  

4. IGO GRUDEN: PESEM O ČRIČKU, berilo str. 16. Otroku preberite pesem, kdor 
zmore jo lahko prebere tudi sam. Zastavite mu vprašanja, ki so v modrem 
okvirčku, otrok naj ustno odgovori. Pogovorite se z njim o zapisanem v 
zelenem okvirčku. Branje bralnega lista. 

5. IGO GRUDEN: PESEM O ČRIČKU, berilo str. 16. Še enkrat preberite pesem, 
otrok naj poišče rime. V zvezek s črtami (kužek) zapišite naslov: IGO GRUDEN: 
PESEM O ČRIČKU. Otrok naj pesem ilustrira. Branje bralnega lista. 

6.  VRSTNI RED DOGODKOV; otrok naj skupaj z odraslo osebo pripravi preprosto 
jed, npr. sadno kupo ali palačinke ali mlečni zdrob … V zvezek s črtami napišite 
naslov: ______ (ime jedi). Otrok naj nariše postopek priprave v vsaj treh slikah. 
Postopek nato še enkrat ob slikah opiše staršem. Branje bralnega lista. 

 

 



 

 

 

 

BRALNI LIST 

 

LA      LE      LI      LO         OL       AL       EL         IL     ALI         ILA        

ELI      OLI      OLE      ALA        ILO      LOL       LEL      LAM      LIN       

LAK      LOJ      LOT      LIKA       LOKA       LENA      LIMA     LETA      

LOTA    ALAT      ELAN       OLAJ       ILEK       EKAL      EJAL   KLAJ       

MLAJ     TLON       VLAM      KLEN      MLIN     KLOMA       KLIMA       

TLEJA        VLAKI        NJIVA    MALAKA      MIJAKTA      NEVALJA      

JOMAVKA     MOLOTKA       TOVALNA      VETLOTA      NITLOKTA 

 

 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

URA UČNA SNOV 

1.  OPAZUJEMO VREME; Otroci naj en teden opazujejo vreme in opaženo 
zabeležijo v zvezek (muca)  z vremenskimi znaki, ki mu jih najprej pokažite in 
razložite, kaj pomenijo (glej fotografije spodaj). V zvezek nariše razpredelnico 
kot je primer spodaj. Ni nujno, da začne v ponedeljek, naj le spremlja 7 dni 
zaporedoma.  
 

2. VREME; Razgovor o vremenskih pojavih. Poimenujejo: veter, oblaki, dež, grom, 
strela, megla, sneg, toča. 
Opišejo vreme in vremenska stanja: sončno, oblačno, deževno, vetrovno, 
megleno, toplo, hladno … 

3. VPLIV VREMENA NA ŽIVLJENJE; Povežejo vreme z dejavnostjo. V zvezek (muca) 
narišejo, kaj delajo, ko je sonce, kaj, ko je dež in kaj na snegu.  

 

          

 

LIKOVNA UMETNOST 

URA UČNA SNOV 

1.  Z učencem se pogovorite o njegovi mami, o prvih spominih nanjo, kaj mu/ji je  
pri njej najbolj všeč. 
 
Učenec naj pripoveduje o tem, kaj bi lepega naredil za svojo mamo, kako bi ji 
pokazal, da jo ima rad in jo spoštuje. Kaj ima njegova mamica rada in česa ne 
mara … 
 
Na list papirja (lahko je risalni list ali navaden bel list) naj s flomastri in 
barvicami nariše risbo za mamico ob materinskem dnevu. 
*Bodite pozorni, da bo risba dovolj velika, da bo zapolnjena celotna površina 
ter da učenec ne bo barval s flomastri ampak le z barvicami. 

2. 

DAN PON TOR SRE ČET PET SOB NED 

VREME        

 

OPAZUJEM VREME 



 

 

ŠPORT 

URA UČNA SNOV 

1.  JOGA  

 
PRIPOROČENA GLASBA: https://www.youtube.com/watch?v=5HrkXT5Bc9E 
 

 

2. HOJA IN TEK V NARAVI 
Določite pot v okolici vašega doma, kjer ne boste v stiku z drugimi. Hoja naj bo 
v hitrejšem tempu (pazite, da to ne bo le sprehod), lahko s krajšimi vmesnimi 
postanki (prilagodite se otroku). Vse skupaj naj traja približno od 45 do 60 
minut.  
 
 

3. ROKOVANJE Z ŽOGO 
Podajajte si žogo in sicer: 
-spodnja podaja (od bokov navzgor in naprej proti drugemu z obema rokama); 
-zgornja podaja (s prsnega koša žogo z obema rokama porinemo naprej); 
-podaja z eno roko, izmenično levo in desno (roka z žogo potuje približno 
nekje izza ušesa naprej in navzgor); 
-ciljanje v tarčo z eno roko (tarčo si lahko določite ali narišete na zunanji steni 
hiše/garaže/lope ali ciljate tablo košarkarskega koša, če ga imate).  
-lovljenje oziroma sprejem žoge (učenec naj si sam meče žogo visoko nad 
glavo in jo poskuša čim večkrat ujeti). 
 
*ZABAVNA IGRA: Lahko si podajate balon in pri tem štejete, kolikokrat 
odbijete, ne da bi padel na tla. Pomembno je le, da ga ista oseba ne odbije 
dvakrat zaporedoma ter da se balon ne dotakne tal.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5HrkXT5Bc9E


GLASBENA UMETNOST 

URA UČNA SNOV 

1. POMLAD V GLASBI 
Otrok posluša skladbo Antonia Vivaldija: Pomlad na povezavi:   
https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8 .  
Razgovor o občutkih pri poslušanju. Pove, na kaj ga glasba spominja, kakšne barve bi 
bila ta glasba, če bi jo naslikal. Kaj misli, o čem ta skladba pripoveduje? Katera glasbila 
prepozna? Ob ponovnem poslušanju se sproščeno giba ob glasbi. 

 

2. POMLAD V GLASBI 
Otrok posluša skladbo Antonia Vivaldija: Pomlad na povezavi:   
https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8 .  
V zvezek ''glasbene miške'' (zvezek za SPO – ''muca'' obrni okrog) ob poslušanju 
Vivaldijeve skladbe riše na temo Pomlad. Naj riše po občutku, lahko realistično ali 
abstraktno.  

 

 

Če je kdo spregledal navodilo za 20. 3. 2020, ga še enkrat prilagamo spodaj.  

NAVODILO ZA 20. 3. 2020 1. A IN 1. B RAZRED  

SLOVENSKI JEZIK  

Kdor še ni, naj naredi naloge s črko K v delovnem zvezku str. 42 – 43. Prav tako naj v zvezek s črtami 

(kužek) zapiše črke K, kot smo zapisovali črke pred tem in besede: KA, KOKI, KEN, KIMA, TAKO, KIVI, 

ter mali tiskani k (zadnja vrstica). Primer zapisa na fotografiji. 

 

Pazite na pravilen zapis črk. Prikazan je v DZ. Med besedami naj bo prstek presledka. Kdor pri pisanju 

še potrebuje stavnico, jo ima v DZ na strani 11. Učenci jo znajo uporabljati. Naloge z zvezdico so težje, 

kar pomeni, da bodo učenci verjetno potrebovali nekaj pomoči.  

Lep pozdrav  

Učiteljice 1. a in 1. b 

https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8
https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8

