
NAVODILA ZA DELO V TEDNU OD  30. 3. DO 3. 4. 2020 

 

 

Spoštovani!  

Pred vami so NOVA navodila za delo doma za cel teden. Dejavnosti tudi tokrat 

sami po želji razporedite.  

Za lažje komuniciranje smo učiteljice že uporabile tudi druga sredstva 

komuniciranja.  

V preteklem tednu, ste starši že dobili približen vpogled v to, kako bo potekalo 

nadaljnje izobraževanje otrok na domu. Da bi lahko njihovo delo spremljale tudi 

učiteljice, vas v tem tednu naprošamo, da nam preko sredstev komunikacije vsaj 

občasno podate kakšno povratno informacijo, bodisi v obliki teksta, video 

pogovora, fotografij ali krajših posnetkov. 

 

Tudi v tem tednu smo vam na voljo:  

 

UČITELJICA TEL. ŠT. E-NASLOV ČAS 

Petra Orož 040 435 043 petra.oroz@ospodzemelj.si 12.00-16.00 

Meri Stipanič 041 348 013 meri.stipanic@gmail.com 8.00-12.00 

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 D; Naloge v DZ (delovnem zvezku) str. 48., zapis črk in besed v zvezek s 
črtami (kužek) po zgledu na fotografiji – črke D in besede: DA, DIM, DAN, DOTA, 

DELO, DEDEK, mali tiskani d.  

2. ČRKA D V BESEDAH; DZ str. 49, 50. Pomoč s stavnico (str.11) ni nujno potrebna, 
saj otroci že večinoma zmorejo brez. Zadnja naloga je namenjena hitrejšim 
učencem in ni obvezna.   
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. LJUDSKA: O POVODNEM MOŽU (Berilo 30, 31 – odlomek). Na povezavi  
https://www.youtube.com/watch?v=h-ihkpnDWhQ 
otrok posluša pravljico. Po poslušanju starši otroku preberejo vprašanja v 
zelenem okvirčku v berilu str. 31. Otrok ustno odgovarja. 

4. Zapis v zvezek s črtami (kužek): LJUDSKA: O POVODNEM MOŽU 
Otrok izbere stekleno ali srebrno ali pa zlato sobo in jo nariše v zvezek. V sobi 
naj bosta tudi deček in povodni mož. 
BRANJE BRALNEGA LISTA. 

5. ČRKA U; Naloge v DZ str. 51., zapis črk in besed v zvezek s črtami (kužek) po 
zgledu na fotografiji – črke U in besede: UM, ULA, UKI, DUDA, MULA, VULKAN, 

mali tiskani u. 

6.  ČRKA U V BESEDAH; DZ str. 52, 53. Pomoč s stavnico (str.11) ni nujno potrebna, 
saj otroci večinoma že zmorejo brez. Naloge z zvezdico so težje in niso obvezne. 
Če uspejo, jih naj rešujejo otroci, ki obiskujejo dodatni pouk (otroci, ki ga 
obiskujejo, to vedo). 
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. 

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 

ZAPIS V ZVEZEK – ČRKA D 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h-ihkpnDWhQ
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


 

BRALNI LIST 1 

DA      DE     DI     DO      OD    AD     ID     ED     ADA    

EDA     IDA     ODA     ODI     IDE     EDI     ADO   DAN   

DOM     DIM     DEDI    KODA     KAD     LED     DOM    

DINA     VODA    JEDA     TADEJ     NODEL     LEDEN 

 

ZAPIS V ZVEZEK – ČRKA U 

 

 

BRALNI LIST 2 

 

UM        UL        NU        VU        DU          KU      LU     UNA       

UKI       UVE       UTA       ULA      UJO     MUN       LUM       TUM        

DUME       KILU      DIVU     KULA      MULA     NETU     JENU      

NULA      KUTA      MUVAT     NULAT       DULEK      VUTAJ       

KILUN    MNUKA        LJUKI     MNUJE        

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

URA UČNA SNOV 

1.  O PREDMETIH IN SNOVEH: SNOVI IN LASTNOSTI; Pokažete predmete iz različnih 
snovi in vodite razgovor: Iz katerih snovi so lahko predmeti? Les, plastika, kovina, 
steklo, papir, blago … Otrok poišče še več predmetov doma , ki so iz teh snovi.  

2. O PREDMETIH IN SNOVEH: SNOVI IN LASTNOSTI; V zvezek za SPO (muca) 
napišete naslov: SNOVI IN PREDMETI. S črto po sredini vsako stran razdelite na 
pol, tako da nastanejo 4 prostorčki (glej fotografijo). V vsak prostor napišite eno 
snov: LES, PLASTIKA, KOVINA, BLAGO. V reklamah ali starih revijah naj otrok 
poišče fotografije predmetov ter jih izreže in prilepi pod pravo snov v zvezku. V 
kolikor ne prejemate reklam in nimate starih revij, lahko otrok predmete nariše.  

3. Otrok poišče predmete iz različnih snovi. Starši vodijo razgovor: Kakšni so ti 
predmeti na videz? Kakšni na otip? Kako zvenijo, če na njih potrkamo? Kakšen 
vonj imajo? Kakšen okus (kjer je to mogoče)? Starš otroku pove, da so to 
LASTNOSTI snovi. Otrok naj pove, s čim je ugotovil posamezno lastnost. (Z očmi, 
kožo, ušesi, nosom in jezikom.)  

 

PRIMER ZAPISA V ZVEZEK 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

URA UČNA SNOV 

1. POMLAD V GLASBI; JANEZ BITENC: KUKAVICA – otrok posluša pesem na 
povezavi https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8  in se jo uči s 
pripevanjem. V pomoč je lahko besedilo pesmi pod tabelo.  
V zvezek (miške) napišete naslov: JANEZ BITENC: KUKAVICA, na spletu skupaj z 
otrokom najdete fotografijo kukavice, ki jo otrok potem nariše v zvezek. 

2. POMLAD V GLASBI; JANEZ BITENC: KUKAVICA - otrok posluša pesem na povezavi 
https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8  in se jo uči s pripevanjem. Petje 
spremlja z lastnimi glasbili (ploskanje, tleskanje, topotanje, udarjanje po kolenih 
…).  

PRIPOROČILO: Če otrok želi, lahko pokliče učiteljico in ji zapoje pesem (video ali audio). 

 

MATEMATIKA 

URA UČNA SNOV 

1. VAJA DELA MOJSTRA: Vaje v delovnem zvezku na straneh 54, 55, 56. 
Pri 1. nalogi, naj namesto nalepk učenci kar s svinčnikom dorišejo pravilno 
število jabolk na drevesu. 
*Dovolite računanje s konkretnimi ponazorili (prsti). 

2. VAJA DELA MOJSTRA: Vaje v delovnem zvezku na straneh 57, 58. 
Didaktična igra na strani 59 je izbirna, jo pa kljub temu priporočamo, saj je 
namenjena učenju preko igre in zabave.  
*Dovolite računanje s konkretnimi ponazorili (prsti). 
*Kdor izgubi pri didaktični igri, naj naredi 8+2-4 počepe/ 2-1+5 poskokov/4+5-1 
žabjih poskokov … 

3. REŠUJEM PROBLEME: Vaje v delovnem zvezku na straneh 60, 61. 
Pri 2. nalogi naj namesto nalepk učenci sami narišejo risbo, ki ustreza 
zapisanemu računu. 
*Dovolite računanje s konkretnimi ponazorili (prsti). 

4. REŠUJEM PROBLEME: Vaje v delovnem zvezku na straneh 62,63. 
Pri 3. nalogi naj učenci račune zapišejo v zvezek (kužek) pod naslov VAJA. Prav 
tako v zvezek narišejo svojo zgodbo, ki ustreza računu pri 4. nalogi. Ni potrebno, 
da se njihova zgodba navezuje na zajčka, korenje in zelje. 
5. naloga je izbirna, jo pa priporočamo. Če se odločite za igranje, lahko igralne 
karte izdelate sami. 
*Dovolite računanje s konkretnimi ponazorili (prsti). 

 

ŠPORTNA VZGOJA 

URA UČNA SNOV 

1. GIMNASTIČNE VAJE: https://www.youtube.com/watch?v=7W2N-Xcw17U 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8
https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8
https://www.youtube.com/watch?v=7W2N-Xcw17U


vmesnimi postanki (prilagodite se otroku). Vse skupaj naj traja približno od 45 do 60 
minut. 

3. ŽOGA (ODBIJANJE, VODENJE IN MET V TARČO): 
-odbijanje žoge na mestu izmenično z levo in desno roko, 
-vodenje žoge izmenično z levo in desno roko (žogo učenec potiska proti tlom 
ob sebi, približno od višine pasu navzdol, med tem hodi. 
-vodenje žoge okoli ovir (postavite ovire npr. stole, kantice, polena, kamenje … 
hodijo in ob sebi vodijo žogo ter vijugajo med ovirami. Žogo vodijo izmenično z 
levo in desno roko. 
-met v tarčo (postavite lonec, koš za smeti …učenec naj poskuša zadeti tarčo. 
Ob vsakem zadetku naj se pomika malo dlje od tarče). 

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. 

LIKOVNA VZGOJA 

URA UČNA SNOV 

1. Iz različnega materiala oblikujte preprosto mandalo (glejte slike primerov 
spodaj). Mandalo poslikajte in pošljite na mail ali preko drugih sredstev 
komunikacije (MSN, MMS, Viber ipd.) 
 
Nekaj naštetih primerov materiala, ki ga lahko uporabite: 
*kamenčki, listi, veje, rožice, zemlja, pesek… 
*koščki blaga, zamaški, zrna, barvice, flomastri, testenine, bonboni, ščipalke za 
perilo, špange za lase … 
 

2. 

      

 



 


