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DAN ŠOLSKO DELO  1. RAZRED   

PONEDELJEK 
11.5.2020 

ŠPO: Razmigaj se ob glasbi  
MIGAJ IN ZMRZNI IN VADI ŠE MALO ANGLEŠČINE 
https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE 
SLJ: BESEDNI ZAKLAD IN ISKANJE BESED NA DOLOČEN GLAS 
Poišči list z mavrično abecedo. Glasno preberi vse črke, ki smo se jih naučili do sedaj. 
Za vsako črko poišči tudi tri besede, ki se začnejo na ta glas (A – AVTO, ANANAS, ANTENA) 
SAM/A PIŠEM BESEDE IN POVEDI 
Pripravi si zvezek s črtami in ošiljen navadni svinčnik, označi si območje in iz vseh teh črk, ki jih poznaš 
sam/a sestavi šest besed in eno poved. 
MAT:  ŠTEJEM DO 15 
Oglej si posnetek in sodeluj ter štej. 
https://www.youtube.com/watch?v=F-
cKW2w9j3o&fbclid=IwAR1RS8hK0kWjLvOyf85dZc38FS5bPbuYF4VaDdvXoihlYbnP3oy2pB2MgHM 
Še enkrat preštej do 15. 
Pripravi modri delovni zvezek in odpri na strani 16.  
Štej do 15 in poveži pikice od 1 do 15 ter pripelji deklico do cilja. 

TOREK 
12.5.2020 
 

SLJ:  PESEM: FERI LAINŠČEK: KOTIČEK 
Preberi pesem na spodnji povezavi na strani 48 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1BER&pages=48-49 
Starši ti naj preberejo tudi vprašana, ki so spodaj v kvadratku pod pesmico. 
Pripravi si zvezek s črtami: Z modro barvico napiši ime pisatelja FERI LAINŠČEK  in z rdečo barvico 
naslov pesmi KOTIČEK. 
Izberi si eno izmed nalog v kvadratku pod pesmico in nariši spodaj. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE
https://www.youtube.com/watch?v=F-cKW2w9j3o&fbclid=IwAR1RS8hK0kWjLvOyf85dZc38FS5bPbuYF4VaDdvXoihlYbnP3oy2pB2MgHM
https://www.youtube.com/watch?v=F-cKW2w9j3o&fbclid=IwAR1RS8hK0kWjLvOyf85dZc38FS5bPbuYF4VaDdvXoihlYbnP3oy2pB2MgHM
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1BER&pages=48-49
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GUM: UTRJEVANJE IN PONAVLJANJE PESMIC 
Poišče vse pesmice v zvezku ptiček, ki smo se jih letos naučili. Zapoj jih in zapleši. 
Pomagaš si lahko tudi s posnetki, ki jih najdeš na spodnji povezavi. 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1 
MAT:  ŠTEVILA DO 15 
Pripravi si zvezek s kvadratki in prepiši števila od 1 do 15 v svoj zvezek tako kot vidiš v mojem zvezku. 
Zvezek obrni ležeče in pripravi si modro ter rdečo barvico. 
Ko jih boš prepisal/ prepisala potuj s prstom po njih in štej od 1 do 15 in nazaj od 15 do 1. 
 

 
Odpri delovni zvezek na strani 15 in poveži pike. 
 

SREDA 
13.5.2020 

 

SLJ:  GOBA, GOS, GASILEC, GAL, GRAD………kateri glas slišiš na začetku? Glas G 
VELIKA TISKANA ČRKA  G 
Še sam/a poišči čim več besed na črko G. 
Oglej si, kako se črka G zapiše: 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/g/poglej-kako-napisem-to-crko 
Razmigaj zapestja in prste ter jo s prstom napiši po mizi, po zvezku, mamici na hrbet. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/g/poglej-kako-napisem-to-crko
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Starši ti jo naj čez celo stran zapišejo in jo spremeni v mavrično (z vsemi barvicami jo prevleci). 
Potem vadi tudi v vrsticah. (starši naj ti jih zapišejo v 4 vrstice, tako kot smo to delali do sedaj). 
MAT: ŠTEVILA DO 15 
Štej od 1 do 15 naprej in nazaj. 
Odpri delovni zvezek na strani 13 in si poglej sličice. 
Skupaj s starši reši naloge na strani 14. 
Reši naloge v spletni vadnici MOJA MATEMATIKA. 
SPO: SILE IN GIBANJA 
OPAZUJ SLIKO. KAKO SE GIBLJEJO OTROCI? KAJ POČNEJO? OPIŠI NJIHOVO GIBANJE. 
KATERE PRIPOMOČKE ZA GIBANJE UPORABLJAJO? 
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ČETRTEK 
14. 5. 2020 

SLJ: PIŠEM IN BEREM 

Pripravi si beli delovni zvezek in odpri na strani 56. 

Vadi zapis črke G in na katerem mestu se skriva glas G. 

Reši naloge. 

Pripravi si zvezek s črtami, označi območje in vse besede pod oznako PERO prepiši v zvezek. 

Pazi na čitljivost zapisa. Črk ne debeli in ne radiraj. 

Besede tudi glasno preberi. 

ŠPO: SPRETNOSTI Z ŽOGO 

Danes za vaje potrebuješ žogo.  

Ogrevanje (vaje izvedi z žogo v roki): 

10 poskokov, 

10 počepov, 

10 poskokov po eni nogi, nato zamenjaj nogo, 

žogo daj med kolena in poskakuj. 

Vodenje žoge.  

Bodi pozoren, da ne “tepeš” žoge, ampak položiš celo dlan na žogo in jo tudi s pomočjo prstov močno 

potisneš proti tlem.  

Kotaljenje žoge 

Postavi si ovire (lahko napolniš plastenke z vodo do polovice in jih postaviš namesto stožcev). 

Žogo kotali okrog ovir: (z nogo, z roko, s palico, z metlo) 
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PETEK 
15. 5. 2020 

SLJ:  BRANJE 
Pripravi si list in BERI MEDVEDKU. 
Preberi trikrat. Branje vadi tudi med vikendom. 
MAT: ŠTEVILA DO 15 
Utrjevanje števil od 10 do 15.  
Na kartončke ali manjše listke naj ti starši zapišejo števila od 10 do 15. 
Starši povedo število, ti dvigni kartonček z napisanim številom. 
Reši naloge v delovnem zvezku na strani  17. 
Ne pozabi, kaj smo se naučili: Ko barvaš stolpce, jih barvamo od spodaj navzgor. 
Barvaj natančno. 
ŠPO: IGRE V NARAVI 
Hoja po klancu navzgor, navzdol in prečno. (Poišči primerno strm klanec.) 

- hodi najprej v počasnem tempu navzgor. 

- Z vrha vzpetine se spusti po strmini navzdol. Ne teči, ampak hodi. 

Met lahkega predmeta v daljino in čez oviro. 

- vrzi lahek predmet (kamen, storž) v daljino. 

- Lahek predmet vrzi čez oviro (čez nižje drevo, grmovje). 

LUM:  LIKOVNA UMETNOST PO TVOJE 
Pripravi si barvice in prazen bel lista. 
Nariši karkoli želiš. Pomembno je samo, da je list zapolnjen in da je vse natančno pobarvano. 
Ko bo tvoja risba dokončana, se z navadnim svinčnikom podpiši desno spodaj.  
Sliko fotografiraj in mi pošlji. Komaj čakam, da vidimo, kaj si narisal/narisala 
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 Še malo pa se bomo skupaj učili.  Učiteljica Iris  

 
SOBOTA  
NEDELJA 

 
VADI BRANJE. 


