
                 Pripravi si prostor za šolsko delo. Pazi na držo telesa med delom. Med dejavnostmi                       in pij           .       

 
SREDA, 

25. 3. 2020 

 
NAVODILO ZA DELO 1. razred  

(danes najprej objemi mamico) 

 
KAJ SO IZDELKI UČENCA? 

OVREDNOTIM 
SVOJE DELO 

 

RIŠEM 

 
 

GOVORIM 

Zapoj kakšno pesmico, da boš razgibal govorne organe. Postal boš 
dobre volje in se z veseljem lotil dela. Odrasli ti bodo prebrali 
uganke. Kaj imajo skupnega rešitve/besede? Seveda, glas P (slika). 
Loti se dela. Napiši z rdečo barvico naslov GLAS P (zvezek črke). 
Potem pa z ravnilom razdeli stran na tri dele in označi s črto in 
križcem mesto glasu (glej sliko spodaj). Poišči po pet besed v vsak 
stolpec, ki imajo glas P na začetku, sredini in na koncu ter jih 
nariši/nalepi. 

-Slike besed z glasom P. 
-Samovrednoti svoje delo 
 
 

(nariši si smejka za 
vsako dejavnost) 

 

ŠTEJEM 

 

Razgibaj telo. Naredi deset počepov, deset poskokov, desetkrat 
zaploskaj, petkrat se zavrti. Zdaj si pripravljen na delo. Sedi za 
računalnik, poišči povezavo in vadi štetje: 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/stevila-od-11-do-
20/nauci-se-stevila-do-20 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/sosednja-stevila-od-
11-do-20  
Nareži si 20 lističev/kartončkov in nanje napiši števila od 1 do 20. 
Vaja, uredi jih: od 1 do 20, od 9 do 13, od 18 do 13, 2 do 12, od 16 
do 6 … zdaj si pa še sam izmisli naloge in vadi. 

-Vaja (številske predstave do 20) 
-Kartončki 
-Samovrednoti svoje delo 

 
 
 
 
 

RAZISKUJEM  

 

Uganka: Učenci 1. e razreda in učiteljici Helena  in  Tinka smo se 
sprehajali v času, ko so se ravno končali hladni zimski dnevi. Med 
sprehodom smo na jasi opazili skupaj oglje, lonec in korenček. 
Začudili smo se, kaj delajo te stvari sredi parka? Uganeš ti, zakaj 
smo našli te stvari na istem mestu?    
Predstavljaj si, kako bi svojemu vrstniku/prijatelju, ki se še ni učil o 
pomladi, razložil vse o pomladi. Pomagaj si s vprašanji (spodaj). 

-Odgovori oz. pripovedovanje 
-Samovrednoti svoje delo 

 

USTVARJAM

 
Medpredmetna 

povezava LUM in SPO 

Danes boš na list pričaral pomlad. Vzemi zvezek SPO in upoštevaj, kaj 
mora slika prikazati: 
- naj bo v ospredju cvetoče pomladno drevo, na njem nariši ptičje gnezdo 
in ptico, ki opazuje jajce,  
- nariši sebe pri kakšnem pomladnem opravilu  
- na sliki prikaži vreme, ki je značilno za pomlad 
- dodaj še kaj, kar meniš, da mora biti na sliki 
 

-Slika o pomladi 
-Samovrednoti svoje delo 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/stevila-od-11-do-20/nauci-se-stevila-do-20
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/stevila-od-11-do-20/nauci-se-stevila-do-20
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/sosednja-stevila-od-11-do-20
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/sosednja-stevila-od-11-do-20


 

VPRAŠANJA ZA VREDNOTENJE: Kaj sem se danes učil? Kaj mi je šlo dobro? Kaj moram popraviti? Kako sem se počutil  v šoli doma? Bi kaj želel 

predlagati? Kaj bi sporočil svoji učiteljici/učitelju in sošolcem? 

Po delu očisti svoje potrebščine                         in jih pripravi za naslednji dan.  

 

ZA ZAČETEK POIŠČI REŠITVE UGANK:                                                                                                               OGLEJ SI SLIČICO IN IZGOVARJAJ: 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

KAKO UREDIM ZVEZEK?                                                    VPRAŠANJA SPO 

  

 

 

  

 

Kdo miške pušča v 
miru, mačke pa podi, 
za torto se ne meni, 
pač pa za kosti? 
PES  
 

Lepega jutra znanilka 
živa je kmečka budilka.  
PETELIN 
 

Štirje rožički, ves je od 
sline, s hišo na hrbtu 
po travniku rine. POLŽ  
 

Ta pa težka ni uganka, 
saj je tvoja stara 
znanka: v rdečem 
krilcu gospodična, 
sedem pik, da je bolj 
lična, kadar pa zleti v 
nebo, gledaš žalosten 
za njo.PIKAPOLONICA 

 
 
 
PPPPPPPPPP 
 

ODGOVARJAJ NA VPRAŠANJA: 
KAJ POMENI, DA POMLAD PREBUDI NARAVO? 
ZAKAJ NEKATERIM RASTLINAM PRAVIMO ZNANILKE 
POMLADI? 
RAZLOŽI, KAJ SE SPOMLADI DOGAJA Z DREVESI TOREJ Z 
RASTLINAMI? 
KATERE ŽIVALI SO SPOMLADI NAJGLASNEJŠE IN ZAKAJ? 
ZAKAJ STA MEDVED IN JEŽ SPOMLADI SHUJŠANA? 
KAKŠNO MOČ IMA SONCE SPOMLADI? 
KAJ VSE POČNEJO PA LJUDJE SPOMLADI? 
KAJ POMENI, DA JE VREME SPOMLADI MUHASTO? KAKŠNO 
JE TOREJ VREME?  
KATERI DEL DNEVA JE SPOMLADI KRAJŠI? 


