
URNIK   20. 4. 2020 – 24. 4. 2020 

DAN ŠOLSKO DELO  1. RAZRED   

PONEDELJEK 
20.4.2020 

 
EKO DAN ( Glej navodila)  

TOREK 
21.4.2020 
 

SLJ:  VELIKA TISKANA ČRKA B. 
BALON, BIK, BABI, BILBI, BOJANA, BONNI….Katera črka je prva v besedi? Tudi ti jih nekaj poišči. 
Zapis črke B:  https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/b/poglej-kako-
napisem-to-crko 
Razmigaj prste, pripravi si ošiljen navadni svinčnik in ošiljene barvice. 
Prvo poskusi s prstom napisati črko B na mizo, potem potuj po njej na listu in jo z vsemi barvicami 
spremeni v mavrično. Nato vadi črko B v vrsticah. 
Reši naloge v belem delovnem zvezku str. 50, 51. Označi območje v zvezku in pod oznako PERO prepiši 
5 besed, katere želiš. Vse besede v kvadratku tudi glasno preberi. 
MAT:  Pripravi si navadni svinčnik in zvezek s kvadratki.  
Na prosto stran prepiši račune na listu s tremi seštevanci in izračunaj. 
Ko to narediš poišči list na katerem je narisanih 5 pravokotnikov in poglej, kaj se boš učil/a. 
Reši naloge v modrem delovnem zvezku na strani 9. 
SPO: Opazuj, kaj se dogaja z lončki kamor is posadil/a rastlino. 
 

SREDA 
22.4.2020 

 

SLJ: PRIPOVEDOVANJE OB SLIKI. Slike opazuj in ob njih pripoveduj zgodbo po svoje. 
Otrokom in živalim daj tudi ime.  
Poišči list z mavrično abecedo. Poskusi prebrati vse črke v abecedi. Vzemi navadni svinčnik in obkroži 
črke, ki smo se jih do sedaj naučili. Koliko jih že znamo? Vse jih glasno izgovori. V zvezku si potem 
označi območje in jih po vrsti prepiši. Ne pozabi na presledek med njimi.  
Iz vseh teh črk, ki jih že znamo sam/a sestavi 5 besed in eno poved.  
Komaj čakam, da vidim, kaj vse znaš napisati 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/b/poglej-kako-napisem-to-crko
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/b/poglej-kako-napisem-to-crko
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MAT: RAVNE IN KRIVE ČRTE. Oglej si posnetek. 
https://www.youtube.com/watch?v=5JAsV50092w&fbclid=IwAR3AGrR7C8l-
d7T0_bJu38NJXcAGnKW24DBDZyz7p826sjwH3E0eIxMeOgA 
Po ogledu vzemi moder delovni zvezek in reši na strani 10, 11. 
Ko boš risal/a ob ravnilu ,vleci črto nad ravnilom(šablono) od leve proti desni. 
Preizkusi se v risanju črt. Vzemi zvezek z s kvadratki in čez celo prosto stran nariši 4 ravne črte in 3 
krive črte z različnimi črtami. Črte so lepše, če so barvice ošiljene. 
GUM: ZVOKI V NARAVI: V gozdu poišči nekaj kar ti služi kot glasbilo (storž, kamen, palčke, drevo) in 
zapoj svojo najljubšo pesem, ki smo se jo letos naučili, zraven pa igraj na svoje gozdno glasbilo. 
Lahko te starši tudi posnamejo. 
 

ČETRTEK 
23. 4. 2020 

MAT: LIKI in ČRTE: Reši naloge v delovnem zvezku na strani 12 

SLJ: VELIK TISKANA ČRKA H: HIŠA, HLAČE, HOPKO, HRČEK. Veš katero črko se boš naučil/a napisati? 

Poišči še ti nekaj besed na to črko in potem poglej kako se jo zapiše. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/h/poglej-kako-napisem-to-crko 

Sedaj pa jo s prsti zapiši po mizi, lahko tudi mamici na hrbet in potem jo spremeni v mavrično ter vadi v 

vrstice. Reši naloge v belem delovnem zvezku na strani 52, 53. Označi območje v zvezku in pod oznako 

PERO prepiši 5 besed, katere želiš. Vse besede v kvadratku tudi glasno preberi. 

Povedi ob zimski sliki na strani 53 lahko zapišeš, če želiš. 

SPO: Si že ugotovil kateri lonček z rastlino ti najbolje uspeva? 

Rastline za življenje potrebujejo VODO, SVETLOBO, ZRAK IN PRST. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5JAsV50092w&fbclid=IwAR3AGrR7C8l-d7T0_bJu38NJXcAGnKW24DBDZyz7p826sjwH3E0eIxMeOgA
https://www.youtube.com/watch?v=5JAsV50092w&fbclid=IwAR3AGrR7C8l-d7T0_bJu38NJXcAGnKW24DBDZyz7p826sjwH3E0eIxMeOgA
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/h/poglej-kako-napisem-to-crko
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Lepe prvomajske počitnice ti želim.  Učiteljica Iris 

 

 

 

 

 

 

PETEK 
24. 4. 2020 

ŠPORTNI DAN  (Glej navodila) 

 
SOBOTA  
NEDELJA 

 
UŽIVAJ NA SONCU. 

VADI BRANJE. (Bralni list. Beri tudi med počitnicami, VSAK DAN 10 MINUT) 
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EKO DAN 

Ponedeljek, 20. 4. 2020 

Razred: 1., 2., 3., 4. razred POŠ Laze 

22. APRIL – SVETOVNI DAN ZEMLJE 

 

 

Naš planet je lep, a njegovo gostoljubnost izkoriščamo, ga izčrpavamo in uničujemo. Tako nas svetovni dan Zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila, 

opominja, da si moramo VSI vsak dan prizadevati za trajnostno naravnan razvoj, za zdravo okolje, za okoljsko in podnebno ravnanje, bolj 

prijazno planetu. 

Danes se boš posvetil/a dnevu Zemlje.  

Udobno se namesti in si poglej nekaj kratkih filmčkov o čudovitih lepotah našega planeta: 

 https://www.youtube.com/watch?v=c8aFcHFu8QM 
 https://www.youtube.com/watch?v=kAphgHhlteM 
 https://www.youtube.com/watch?v=6v2L2UGZJAM 

https://www.youtube.com/watch?v=c8aFcHFu8QM
https://www.youtube.com/watch?v=kAphgHhlteM
https://www.youtube.com/watch?v=6v2L2UGZJAM
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Kaj pa vse pa vse lahko delamo, da bo naši Zemlji lepo, si poglej v miselnem vzorcu. 

 

Oglej si tudi, kaj o tem pravijo učenci: 

https://www.youtube.com/watch?v=d3B-TgHzBRw 

https://www.youtube.com/watch?v=d3B-TgHzBRw
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Po ogledu posnetkov si pripravi barvice in zvezek čebelico oziroma zvezek za spoznavanje okolja.  

Čez celo stran naredi svoj barvit miselni vzorec, kako pa ti skrbiš za našo Zemljo.  Nariši in napiši. 

Naslov napiši tako kot vidiš spodaj.  

Pobarvaj tudi našo Zemljo, jo izreži in prilepi v zvezek zraven miselnega vzorca ali na drugi strani zvezka.  

Lahko jo tudi sam/a narišeš. Bodi pozoren/a kakšne barve je Zemlja. 

Miselni vzorec poslikaj in pošlji učiteljici Iris ali učitelju Mitju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.APRIL  

Dan zemlje 
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Ko zaključiš delo v zvezku, si privošči kratek odmor za pitje vode, malico ter si potem poglej še kratko RISANKO. 

https://youtu.be/1-g73ty9v04 

 Za konec odidite na sprehod in na poti poberite odpadke, ki jih najdete na poti. 

S svojim ekološko osveščenim ravnanjem bomo pripomogli k temu, da bo naša Zemlja še naprej najlepši modri planet.    

                                                                                                                                                         Lep EKO DAN, Iris in Mitja 

POBARVANKA ZEMLJA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://youtu.be/1-g73ty9v04
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Športni dan – pohod  

Petek, 24. 4. 2020 

Čas je, da si nekoliko oddahneš od matematike, slovenščine ... Danes boš po svojih možnostih izvedel/la 

športni dan. Opravil/a ga boš tudi za Zlati sonček. 

Kako se pripraviš na pohod: 

- primerna obutev, ki te ne tišči, je varna in hkrati udobna (na 

pohod ne greš v opankah, kroksih, škornjih…), 

- s seboj imej rezervno oblačilo, da se po potrebi preoblečeš 

(prepotena majica, če med pohodom padeš v lužo, te ujame naliv…), 

- vsekakor imaš v nahrbtniku dovolj vode ali druge pijače, 

- če je pohod dolg, si vanj pripraviš tudi malico. 

Možnosti v domačem kraju imaš dovolj (Grčarevec, Ravnik, Putikove štirne … in še veliko drugih poti, ki jih 

tvoji starši zagotovo dobro poznajo). Želim pa, da hodiš vsaj eno uro in pol. Seveda boš za pohod 

potreboval/a spremstvo ostalih članov družine (vsaj enega), zato si čas (tudi dan) in kraj lahko prilagodite 

svojim možnostim. 
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Oglej si tudi sliko z gozdnimi olimpijskimi igrami. Na pohodu se lahko občasno tudi malo ustavite in opravite 

katero od nalog. Poskusi opraviti vse. 
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Ko opraviš s pohodom, nama lahko pošlješ sporočilo, kje si bil/a in koliko časa si hodil/a. Če želiš, pa lahko 

prilepiš tudi kakšno fotografijo.                                                                          Lepo se imej, Iris in Mitja 


