
NAVODILA ZA DELO V TEDNU OD  14. 4. DO 17. 4. 2020 

 

 

Spoštovani!  

Pred vami so NOVA navodila za delo doma. Upamo, da ste preživeli lepe 

praznike. 

 

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 8.00-12.00 

Marjetka Rečnik 
Nemanič 

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

 

Redno spremljajte šolsko spletno stran, saj bomo navodila po potrebi 

dopolnjevali. 

 

 

 

Lep pozdrav 

 

Petra, Meri, Ana, Marjetka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKI JEZIK 

URA UČNA SNOV 

1. ČRKI C IN Č; Naloge v DZ str. 57., zapis črk in besed v zvezek s črtami (kužek) po 
zgledu na fotografiji – črke C in Č in besede: CA, ČE, ČOKO, CAPA, ČEP, MUCA, 

mala tiskana c č.  

2. MARJAN MANČEK: PIŠČANČEK PIK; Na povezavi otrok prisluhne pravljici in si 
ogleda uprizoritev v kamišibaj gledališču: 
https://www.youtube.com/watch?v=gvaKHiqHFwI . Če to ni mogoče, prilagamo 
besedilo pravljice in jo otroku preberite. 

3. MARJAN MANČEK: PIŠČANČEK PIK; Razgovor z otrokom o pravljici: Kdo 
nastopa v pravljici? Koga je iskal piščanček? Koga vse je srečal? Kako je našel 
mamo? Kdaj je tebe strah? Pokaži izraz na obrazu, ko te je strah. Kako se 
pomiriš? Kdaj si jezen? Pokaži izraz na obrazu. Kako se takrat pomiriš? Kdaj si 
vesel? Pokaži izraz na obrazu. Vse nas je kdaj strah, smo jezni ali pa veseli. 
Poznaš še kakšno drugo počutje/čustvo? Zdaj pa nekaj časa nameni dejavnosti, 
ki te razveseli .  

4. ČRKI C IN Č V BESEDAH; DZ str. 58. 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. 

5.  ČRKI C IN Č V BESEDAH; DZ str. 59 – Preberi povedi s slikami. V zvezek prepiši 
vsaj dve povedi. (Naloga z zvezdicami je za hitrejše učence in ni obvezna.) 
BRANJE BRALNEGA LISTA  

DOD 
POUK 

Naloga z zvezdicami je za hitrejše učence, ki obiskujejo dodatni pouk. 

 

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


ZAPIS V ZVEZEK – ČRKI C IN Č 

 

 

BRALNI LIST  

 

CU        ČO       CE        AC         ČA         UČ        KOC   

NEM         KOT        COL        ICA       ČUJ         LEK 

DUČ         UTA       DAČ          KAL        CIM        VED 

NECA         DOTA       ČUJE         JOKA         ČEKA 

JOTA         NIČA           LUCA         DECA         KUNA 

VEČA         KINO         LUMAC         NETAČ         DAJEC   

 JAKEC     ČOLET      LIDAVE      VOCADI      TUDIČE 

 

 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

URA UČNA SNOV 

1. NEVARNE SNOVI; Razgovor z otrokom: Obstajajo tudi nevarne snovi, ki so 
lahko eksplozivne, vnetljive, jedke (razžirajo), strupene, zdravju škodljive, 
dražljive, okolju nevarne, oksidativne (oddajajo kisik in se vnamejo), plin pod 
tlakom ... Te snovi nam zaradi svojih lastnosti pomagajo pri kakšnem delu, z 
njimi pa moramo ravnati zelo previdno in strogo po navodilih, saj lahko 
drugače škodimo sebi, drugim, rastlinam ali živalim. Pomembno je, da s temi 
snovmi delajo samo odrasli, otroci jih pustijo pri miru.  
Nevarne snovi prepoznamo po znakih na embalaži. Ogledate si znake spodaj in 
jih razložite otroku. 
S pomočjo staršev naj otrok doma poišče dve nevarni snovi (čistila, 
delavnice…). Pogleda znake na embalaži in jih preriše v zvezek (naslov: 
NEVARNE SNOVI).  
Potem starši pospravite te snovi na varno mesto. 
 

2. Najprej naredite dejavnosti za LIKOVNO UMETNOST – oblikovanje kipa iz 
poljubnega gnetljivega materiala.  
OBLIKOVANJE SNOVI; Po oblikovanju kipa pri LUM razgovor z otrokom: Iz česa 
si naredil kip? Kakšna je bila ta snov na otip? (mehka, gnetljiva … ) S katerimi 
pripomočki si jo oblikoval? (valjar, nož, žlica, vilica, lopatka, modelčki …) Na 
kakšen način si oblikoval kip? (gnetenje, valjanje, rezanje, odrezovanje, 
vtiskanje, gladenje …) 
 

3. Najprej naredite dejavnosti za LIKOVNO UMETNOST – oblikovanje kipa iz 
poljubnega gnetljivega materiala.  
OBLIKOVANJE SNOVI; Po izdelavi kipa v zvezek za SPO napišejo naslov: 
OBLIKOVANJE SNOVI in narišejo snov ter pripomočke, ki so jih uporabili za 
izdelavo kipa. 

 

GLASBENA UMETNOST 

URA UČNA SNOV 

1. Poslušaj pesem na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=54qTtQukbvQ .  
Zraven zapoj in zapleši po svoje. 

 

MATEMATIKA 

URA UČNA SNOV 

1. ŠTEVILA OD 11 DO 15: Vaje v delovnem zvezku na straneh 74 in 75. 

2. ŠTEVILA OD 11 DO 15: Vaje v delovnem zvezku na straneh 76 in 77. 

3. NAREK ŠTEVIL: V zvezek za matematiko napišite naslov NAREK. Otrok naj nato 
zapisuje števila po nareku, med števili naj spušča po en kvadratek. Prav tako naj 
bo spuščena po ena vrstica (ne zapisuje takoj v naslednjo vrstico ampak eno 
spusti). 
 
ŠTEVILA ZA NAREK: 0, 14, 5, 8, 11, 2, 10, 4, 9, 13, 1, 7, 12, 3, 15, 6. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=54qTtQukbvQ


ŠPORTNA VZGOJA 

URA UČNA SNOV 

1. in 
2. 
ura 

PLES 
 
Oglej si posnetek (drži gumb CTRL na tipkovnici in klikni na povezavo).  
 
 
https://padlet-
uploads.storage.googleapis.com/516860576/b679934a06b44d94d1393a7df50c31c8/PLES_1__DEL.webm 

2.  PLES  
 
Zapleši z nami. Za posnetek drži gumb CTRL in klikni na povezavo. 
 
https://padlet-
uploads.storage.googleapis.com/516860576/c3090ecb6f2cc5b1173e4417dca61c75/PLES_2__DEL.webm 

       

LIKOVNA VZGOJA 

URA UČNA SNOV 

1. in 2.  KIPARJENJE 
 
Izberite si eno od naštetih možnosti: 

1. PLASTELIN ali 
2. SLANO TESTO (recept je dodan spodaj) ali 
3. PIŠKOTNO TESTO (po lastnem receptu) ali 
4. ZMES Z MIVKO/BLATOM. 

 
Otrok naj oblikuje katerokoli žival. V primeru, da izberete piškotno testo, žival 
oblikujete kot debelejši piškot, ali pa otrok v testo odtiskuje modelčke v obliki 
živali.  
 
Ko dokončate izdelek, vodite razgovor. Glejte SPOZNAVANJE OKOLJA, 2. ura. 

 

 

 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/516860576/b679934a06b44d94d1393a7df50c31c8/PLES_1__DEL.webm
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/516860576/b679934a06b44d94d1393a7df50c31c8/PLES_1__DEL.webm
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/516860576/c3090ecb6f2cc5b1173e4417dca61c75/PLES_2__DEL.webm
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/516860576/c3090ecb6f2cc5b1173e4417dca61c75/PLES_2__DEL.webm

