
Spoštovani starši, dragi otroci! 

Pred nami je osmi teden – zadnji teden izobraževanja na daljavo. Pošiljam vam navodila za delo 

(11.5.-15.5.2020). Organizirajte si čas tako kot vam najbolj ustreza. Vem, da zmorete. 

 

NOVOST! 

- SPLENA UČILNICA  

- SPLETNA NALOGA 

 

 

SLJ  

 

Velika tiskana črka H 

 DZ za opismenjevanje str. 52, 53 

 Poimenuj sličice v zgornjem rdečem pasu, jih zapiši in okence s črko H pobarvaj rumeno.  

 Zapisuj črko H na list – paziti na smer in obliko pisave, ko si pripravljen, zapiši črko v DZ in 

tri vrstice v zvezek za opismenjevanje (piši od črte de, 

 Iz besed, ki si jih napisal tvori 3 povedi. 

 

Berem in pišem 

 DZ za opismenjevanje str. 54 

 Spletna učilnica: SLJ: PIŠEMO 

 

Branje – vsak dan glasno vsaj 10 min, izpolnjujte bralni dnevnik in ovrednotite branje (glej kriterije 

vrednotenja). 

 

Pravljica: Juri Muri v Afriki 

Poslušaj pravljico na  povezali: https://www.youtube.com/watch?v=lFtgonp5FW4 

Zapiši v SLJ zvezek (brezčrtni) 

                               TONE PAVČEK: JURI MURI V AFRIKI 

Nariši Jurija Murija v Afriki. 

Zapiši tri povedi o dogajanju. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lFtgonp5FW4


 

Berem in pišem – spletni učni list na povezavi: 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1.%20RAZRED&s=SLOVEN%C5%A0%C4%8CINA&t=m4nx

nbetqu&l=mh&i=cztusf&r=td 

Po reševanju: zapiši IME in PRIIMEK in mi ga pošlji 

 

 

 

DODATNO DELO: dežela LILIBI (po želji) 

Šolska ulica 1-2/Slovenščina/Bralne sobe: Bralna soba 7  

 

MAT 

 

Seštevam od 10 do 20 – ustno ponovimo  

10 + 8 =                                              10 + 0  =                                               3 + 10  = 

10 + 10 =                                             2 + 10  =                                              7 + 10 = 

10 + 0 =                                               9 + 10 =                                                6 + 10 = 

Zapis v MAT zvezek: ODŠTEVAM OD 10 DO 20 

12-2= 
Preberi račun (12 minus 2) 
 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1.%20RAZRED&s=SLOVEN%C5%A0%C4%8CINA&t=m4nxnbetqu&l=mh&i=cztusf&r=td
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1.%20RAZRED&s=SLOVEN%C5%A0%C4%8CINA&t=m4nxnbetqu&l=mh&i=cztusf&r=td


Koliko kock moraš nastaviti najprej na dvajsetiček? (12) 
 

       konkretni prikaz 

 
 
Kaj pomeni znak minus? (odvzeti, prečrtati …) 
 
Koliko kock moraš odvzeti, prečrtati? (2) 
 

 
 
Koliko kock ti ostane? (10) 

 

 
 
 

Narišeš v zvezek (grafični prikaz), zapišeš račun (simbolni prikaz) in ga izračunaš (12 - 2 = 

10; 12 minus 2 je 10) 

 

Na enak način reši še naslednje primere, nastavi na dvajsetiček (konkretni prikaz), preriši v 

zvezek (grafični prikaz), zapiši  račun in izračunaj (simbolni prikaz). 

17 – 7 =                    19 - 9 =                             14 – 4 =                     20 – 10 =          

                      



Prepiši še naslednje račune in jih izračunaj. Če nimaš težav, rešuj brez dvajsetička, če pa imaš 

težave, pa ga le uporabi (krožcev ne rabiš risati ). 

 

Poskusi še tole: 

 

Prepiši račune v zvezek in jih izračunaj (pomagaj si z dvajsetičkom, če ne gre brez): 

 

 

Ustno izračunaj in preveri svoje znanje: 

10 + 2 =                                 18 – 8 = 

10 + 8 =                                 13 – 3 = 

9 + 10 =                                 15 – 10 = 

1 + 10 =                                 12 – 10 = 

 

 
DODATNO DELO:  

- Spletna učilnica: MAT: spomin 

 



SPO 

 

Moje telo: deli telesa - PONOVI 

Skrbim za svoje zdravje –  PONOVI 

Hrana – priprava obroka: 

1. poglej si dva izbrana posnetka (če želiš, lahko tudi več) 

 Dežela Lilibi/Šolska ulica 1-2/Hrana in zdravje: TV kuhinja (zajtrk, sadni napitek, 

sadna solata, malica, večerja, kolački – izberi si dva posnetka  in si ju oglej 

 

2. izberi si eno jed in jo pripravi, npr.: napitek, sadna solata …  (pazi na varnost in čistočo) 

3. pošlji mi fotografijo pripravljene jedi  

DODATNO DELO: 

- Spletna učilnica: SPO: spomin, kartice 

 

GUM 

 

Orffova glasbila ponovi v zvezku 

Orffova glasbila – spletna učilnica: GUM:  kviz 

Ponovi plesa: Račke in Diradi čindara 

DODATNO DELO: dežela LILIBI (po želji) 

Poslušaj pesmice in zraven prepevaj: Lilibi/Šolska ulica/Glasbena umetnost/pesmice 1  

 

LUM 

Likovna teorija  - ponovi 

Dežela Lilibi/Šolska ulica 1-2/Likovna umetnost/Likovna umetnost: Likovni postopki, Likovni umetniki  

Likovni umetniki – spletna učilnica: LUM: kviz 

Vzgojiteljica Brigita ti pošlje navodila za praktično delo. 

ŠPO 

 

Gibaj se na svežem zraku. 

Utrjujemo: 



 Podajanje in ustavljanje  žoge z nogo (podaja z notranjo stranjo stopala, žogo ustaviš tako, 

da stopiš nanjo z eno nogo). 

 

 Vodenje žoge z nogo (naravnost in s spremembo smeri: okrog nastavljenih predmetov, vsaj 

3 predmeti). 

 

 Preskakovanje kolebnice (sonožni poskoki vsaj 6 krat zapored). 

 

V primeru slabega vremena preizkusi gibčnost svojega telesa z JOGO. Vsak položaj zadrži  10 s. 

Zabavaj se.  

 

 

ŠE EVALVACIJA 

 

Po opravljenem delu sledi evalvacija (kratko poročilo, fotografije, posnetki). 

Hvala vam. 

Želim vam uspešno delo in pazite nase.            

                                                                                        Učiteljica Melita                    


