
NAVODILA ZA DELO V TEDNU OD  6. 4. DO 10. 4. 2020 

 

 

Spoštovani!  

Pred vami so NOVA navodila za delo doma. V petek bomo izvedli tehniški dan, 

povezan s prihajajočimi velikonočnimi prazniki. Navodila za tehniški dan bodo 

dodana v sredini tedna. 

 

Hvala staršem za sodelovanje, za povratne informacije o delu naših učencev ter 

za potrpljenje. 

 

Tudi v tem tednu smo vam na voljo:  

 

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 12.00-16.00 

Marjetka Rečnik 
Nemanič 

070 831 763 marjetka.recnik-nemanic@guest.arnes.si 8.00-12.00 

 

Redno spremljajte šolsko spletno stran, saj bomo navodila po potrebi 

dopolnjevali. 

 

 

 

Lep pozdrav 

 

Petra, Meri, Ana, Marjetka 

 

 

 

 

 



SLOVENSKI JEZIK 

URA UČNA SNOV 

1. ČRKA R; Naloge v DZ str. 54., zapis črk in besed v zvezek s črtami (kužek) po 
zgledu na fotografiji – črke R in besede: RA, RE, URA, RIMA, ROKA, RJAVA, mali 

tiskani r.  

2. ČRKA R V BESEDAH; DZ str. 55. Pomoč s stavnico (str.11) ni nujno potrebna, saj 
otroci že večinoma zmorejo brez.  
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. 

3. FRAN LEVSTIK: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (Berilo 46, 47 – odlomek). 
Na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=RXIFP28LUUE 

otrok posluša pravljico. Po poslušanju starši otroku preberejo vprašanja v 
okvirčku v berilu str. 47. Otrok ustno odgovarja. 

4. FRAN LEVSTIK: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO Otrok si izmisli krajše 
nadaljevanje zgodbe. Potem ima tri možnosti: 1. nadaljevanje nariše v zvezek 
in ga pripoveduje vam. 2. nadaljevanje zgodbe pripoveduje, vi ga posnamete in 
posredujete posnetek (če bo daljše, predlagam več krajših posnetkov). 3. otrok 
nas pokliče po telefonu ali videoklicu in nam pripoveduje nadaljevanje zgodbe. 
BRANJE BRALNEGA LISTA. 

5. NAREK 1. Otrok sledi navodilom na povezavi in napiše narek. Fotografijo, 
prosim, posredujete učiteljicam. 
https://youtu.be/7VZnxxQTvrM 
 
Če kdo slučajno ne bi mogel dostopati do posnetka, prilagamo še besedilo nareka: 
NA   MI   TO   LE   KO   JE   VU   URA   DIM   VEN   JOK   DAM   LIKA   RANA  VODA  REKA  
MOTOR   NAKIT          TEJA IMA KRILO.   ROK JE V RAKETI.    

 

DODATNI 
POUK 

Za hitrejše učence, ni obvezno! DZ 56. 

 

PRIPOROČILO: Posnemite otroka pri branju ene vrstice na bralnem listu in posredujte učiteljici. 

Otrokov zapis v zvezek fotografirajte in pošljite učiteljici. 

POMOČ: Za pomoč pri pisanju črk poglejte 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RXIFP28LUUE
https://youtu.be/7VZnxxQTvrM
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


ZAPIS V ZVEZEK – ČRKA R 

 

 

 

BRALNI LIST  

 RU        RO       RE        AR         MER        RAR        OR  

NER         KOR        DOR        IRA       TUR         RIK 

REN        RAM        URA        KARI        RIM        RED 

NEKAR         DORA       TUJER         ROKA         REKA 

JOTAR         NIRA         RUTAR      REVA        KUNAR 

REKA         KINOR       LUNAR        NOTA        DEJAR       

KARUNA     MIRONA     KREMA     MRENA     IRENA 

 

 

 

 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

URA UČNA SNOV 

1.  ŽIVA BITJA (ČLOVEK); ČUTILA – Otrok navede čutila, ki jih uporabljamo in kako: 
OČI – VIDIMO, NOS – VONJAMO, UŠESA – SLIŠIMO, JEZIK – OKUŠAMO, KOŽA – 
TIPAMO. Otrok v zvezek (muca) preriše miselni vzorec s fotografije in zraven 
nariše ustrezna čutila. 

2. O PREDMETIH IN SNOVEH: TRDNE SNOVI IN TEKOČINE; oglej si posnetek na 
povezavi:  
https://youtu.be/Dv_1C-VR81M .  
Razlaga za tiste, ki ne morete pogledati: les, plastika, kovina, papir, blago, steklo so 
trdne snovi. Na otip so lahko trde ali mehke, lahko jih primemo. Druga skupina snovi 
so tekočine (voda, mleko, kis, olje, bencin…). Tekočine tečejo, tvorijo kapljice in 
nimajo svoje oblike. Dobijo obliko posode, v kateri so.  

3. O PREDMETIH IN SNOVEH: TRDNE SNOVI IN TEKOČINE; Eno stran v zvezku 
razdeli s črto na pol (glej fotografijo) in v en prostor zapiši: TRDNE SNOVI, v 
drugi pa TEKOČINE. V reklamah najdi fotografije teh snovi in jih prilepi v pravi 
prostor. 

 

PRIMER ZAPISA V ZVEZEK 

 

https://youtu.be/Dv_1C-VR81M


 

GLASBENA UMETNOST 

URA UČNA SNOV 

1. Sledi ritmični vaji na povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=mZY_GF88X5k&t=3s .  
Opozorilo: na posnetku proti koncu malo zaostaja slika, sledi glasu. 
Svojo izvedbo lahko posnameš in jo pošlješ učiteljicam. 

2. Sledi ritmičnemu zapisu spodaj in zaigraj ritem na lastna glasbila kot je 
prikazano. Svojo izvedbo lahko posnameš in jo pošlješ učiteljicam. 

 

RITMIČNE VAJE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZY_GF88X5k&t=3s


MATEMATIKA 

URA UČNA SNOV 

1. ZAMENJAM ŠTEVILI: Vaje v delovnem zvezku, stran 54, 55, ter na strani 56 samo 
4. naloga.  
 
*Dovolite računanje s konkretnimi ponazorili (prsti). 

2. PLUS IN MINUS: Vaje v delovnem zvezku, stran 68, 69. 
 
*Dovolite računanje s konkretnimi ponazorili (prsti). 

3. MERIM DOLŽINO: Vaje v delovnem zvezku, stran 71,72 
 
Primerjajte stvari doma po višini in dolžini (primer: Je višja omara ali postelja? 
Je daljša miza ali okenska polica?) 
 
Učenec in starš (lahko tudi brat, sestra) izmeri širino vrat s stopali.  
 
Pri nalogah na strani 72 je POMEMBNO, da učenec pred merjenjem OCENI 
dolžino predmeta ter šele nato izmeri.  
Učenec naj razmišlja, zakaj meritev s prsti da drugačne rezultate kot pa meritev 
s kovanci ali sponkami. Če sponk nimate, lahko opravite meritev le s prsti in 
kovanci. Pazite le, da bodo kovanci vsi enaki (vsi za 1 cent, vsi za 1 euro …). 

 

ŠPORTNA VZGOJA 

URA UČNA SNOV 

1. GIMNASTIČNE VAJE: https://www.youtube.com/watch?v=pizI7eNVSg8 
Vodena vadba preko posnetka. V kolikor nimate možnosti naredite nekaj vaj raztezanja, 
nekaj za moč in gibljivost (počepi, sklece, kroženje z rameni, kroženje z glavo, predklon 
… 

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. ŽOGA (mini nogomet) – žogo potiskajo z notranjim delom stopala, ne s prsti 
-podaja žoge z nogo izmenično z levo in desno roko, 
-vodenje žoge izmenično z levo in desno nogo okrog ovire in nazaj  
-vodenje žoge okoli ovir (postavite ovire npr. stole, kantice, polena, kamenje … 
hodijo in z nogo potiskajo žogo ter vijugajo med ovirami. Žogo vodijo izmenično 
z levo in desno nogo. 
-strel v tarčo (postavite gol ali pa ga označite z dvema kamnoma, polenoma 
…učenec naj poskuša zadeti gol. Ob vsakem zadetku naj se pomika malo dlje od 
gola). 

IZBIRA: Lahko vodite mini dnevnik športnih aktivnosti med tednom, ga opremite s 
fotografijami in vse skupaj ob koncu tedna posredujete učiteljici. Ni nujno, da so aktivnosti 
iste, kot so zgoraj napisane. Če se odločite za to obliko dela, ne rabite izvajati zgoraj navedenih 
ur. 

       

https://www.youtube.com/watch?v=pizI7eNVSg8


 

 


