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DAN 
ŠOLSKO DELO  1. RAZRED   

PONEDELJEK 
13.4.2020 

VELIKONOČNI PONEDELJEK 
 

TOREK 
14.4.2020 
 

SLJ:  Skupaj s starši preberi pesem pesnika OTONA ŽUPANČIČA z naslovom ZVONOVI. 
Najdeš jo v deželi Lili in Bine v berilu (stran 42) na spodnji povezavi 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1BER&pages=42-43 
O čem govori pesem? 
Koliko kitic ima? 
Kako bi se pa vaš zvonec oglašal? 
Pripravi si barvice ter zvezek s črtami. Poišči prosto stran v zvezku in na vrhu na sredini z modro 
barvico napiši OTON ŽUPANČIČ ter z rdečo ZVONOVI. Spodaj nariši o čem govori pesem. 
MAT: V mapi poišči gosenico s števili do 10. Starši ti naj narekujejo števila ti pa jih kaži na gosenici. 
Povadi številske predstave. Starši ti narekujejo števila ti pa jih brez štetja pokaži s prsti. 
Naloge v  spletni matematični vadnici MOJA MATEMATIKA. 
ŠPO: Vaje za športno vzgojni karton. Izberi si vaje in jih naredi. 

SREDA 
15.4.2020 

 

SLJ:   PIPA, POR, POLICA……Velika tiskana črka P.  Poišči še več besed, ki se začnejo na to črko in potem 
povadi, kako se jo zapiše in to v takem vrstnem redu kot to delamo v šoli. 
Kako se črka zapiše: 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/p 
Delovni zvezek Lili In Bine str. 48, 49. (beli delovni zvezek).  
Prepiši v zvezek tudi 5 besed iz kvadratka, kjer je oznaka pero. Označi si območje čez dve vrstici. 
Pazi na lepopisje in ošiljen navadni svinčnik. Ne radiraj. 
MAT: Preverim svoje znanje. Učenci čisto sami rešujejo naloge. (Starši samo preberejo navodilo) 
Na mizi je pripravljen samo navadni svinčnik. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/p
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 Rešene naloge starši poslikate in pošljete učiteljici. 
 
SPO:  Starši sprašujejo, učenci odgovarjajo. 
Človeško telo 

 S katerim delom telesa vohaš? 

 Pokaži dlan. 

 Naštej dele telesa, ki so na glavi? 

 S katerim delom telesa tipaš? 

 Pokaži uho. 

 Kateri del telesa je med obrazom in ramo? 

 S katerim delom telesa ti učiteljica pokaže, da govori tišje? 

 Vreme 

 Kakšno je vreme danes? 

 Kako imenujemo osebo, ki napove vreme? 

 Katere letne čase poznaš? 

 Kateri letni čas je sedaj? 

 Naštej vsaj tri znanilce pomladi. 

 

ŠPO: Vaje za športno vzgojni karton. Izberi si vaje in jih naredi. 
 

ČETRTEK 
16. 4. 2020 

KULTURNI DAN ( glej navodila) 

PETEK 
17. 4. 2020 

SLJ: Branje in reševanje bralnega lista. 
MAT: Računam s tremi seštevanci. 
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 Reši naloge v delovnem zvezku na strani 8. 
 
LUM: Pripravi sadno – zelenjavno malico in pri tem ustvarjaj.Začni z večjimi deli in dodajaj manjše. 
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GUM:  Poslušaj posnetek ANTONI VIVALDI: POMLAD 
https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8 

 Takole pa izgleda skladatelj ANTONIO VIVALDI. 
Si prepoznal/a katera glasbila? 
Je bila glasba mirna, tiha, glasna? 

 
SOBOTA  
NEDELJA 

 
UŽIVAJ NA SONCU. 

VADI BRANJE ( BRALNI LIST) 

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

Četrtek, 16. 4. 2020 

1., 2., 3., 4. razred POŠ Laze 

Danes je pred vami kulturni dan. 

Med spodnjim gledališkimi predstavami, v katerih nastopajo otroci, si izberite eno ter si jo poglejte ( lahko si jih ogledate 

tudi več). 

Ne pozabite na kulturno obnašanje. 

Lahko se tudi kulturno oblečete in uredite frizuro 

RDEČA KAPICA  (Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj) 

https://www.youtube.com/watch?v=iwJXKKkp6Ds 

SNEGULJČICA IN 7 PALČKOV (Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj) 

https://www.youtube.com/watch?v=WduvR7hO16I 

ŽOGICA NOGICA (Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj) 

https://www.youtube.com/watch?v=xJx7hdvplWs 

KEKEC (Osnovna šola Preserje pri Radomljah) 

https://www.youtube.com/watch?v=l0iWAuLUut8 

Lep kulturni dan, Iris in Mitja 

https://www.youtube.com/watch?v=iwJXKKkp6Ds
https://www.youtube.com/watch?v=WduvR7hO16I
https://www.youtube.com/watch?v=xJx7hdvplWs
https://www.youtube.com/watch?v=l0iWAuLUut8

