
 

 

 

 

SLJ 

UVOD 

Kratek narek za ogrevanje 

https://drive.google.com/open?id=1Gc1NHFQS5bzhgBoXhXsuwNNlyAyeWyL1 

(Za starše: učenci v zvezek za SLJ zapišejo naslov NAREK. Prisluhnejo posnetku in pričnejo s pisanjem 

- črk 

- besed 

- povedi, 

pri čemer upoštevajo obliko zapisa (črke v eni vrstici, nato v novi vrstici besede in v novi vrstici 

zapišejo poved).  

Opozorite jih na pravilno poteznost zapisa in na pisanje v DVEH VRSTICAH. Med predvajanjem nareka 

prilagodite tempo pisanja. Posnetek ustavite, če je to potrebno, da bo lahko učenec sledil zapisu. 

Dovolite, da piše sam. 

NALOGA: izdelek mi pošljite do večera na mojo elektronsko pošto. Hvala. 

 

 

OBRAVNAVA VELIKE TISKANE ČRKE D 

- Učenci iščejo besede, ki se začnejo, končajo in imajo na sredini glas D.  

(za popestritev naloge kliknite na povezavo in razvrstite besede glede na mesto, kjer glas 

slišite)  

- https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/d/kje-v-besedi 

 

- V DZ, str. 36, 37 na modri podlagi, poimenujte sličice in pobarvajte mesto, kjer se 

nahaja glas D v besedi. 

 

- Pogledate postopek zapisa črke D.  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/d/poglej-kako-

napisem-to-crko 

 

- Poiščite črko D v besedi 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/d/poisci-crko 

- Vadite pravilen zapis v zvezku (po že ustaljenem postopku). Zapišite 5 besed s črko D. 

(Tisti učenci, ki že pišete, lahko napišete še dve povedi. (ne pozabite zapisati ločilo na 

konec povedi). 

1. D (8. 4. 2020) 
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LUM 

VELIKONOČNI ZAJČEK – Izdelovanje iz papirja 

Potrebščine za izdelovanje: 

Bel papir oz. beli listi (lahko tudi barvni), škarje, lepilo, tanka vrvica ali sukanec, svinčnik, 

barvice ali flomastri, papirnati tulci (od kuhinjskih brisačk ali toaletnega papirja).                        

Postopek izdelovanja: 

• Poglej vse predlagane možnosti 

• Pripravi si ustrezen material  

• Sledi postopku prikaza na povezavi …. 

  

 

 

https://youtu.be/4jSEUTgCVfM  

 

 

 

 

https://youtu.be/Ah5WYKluU5w 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1mb0WpZz2mk 
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ŠPO 

UVOD: Ta teden se boš ogreval/a s pomočjo igralne kocke. Vrzi kocko in kolikor ti pokaže, 

tisto vajo opravi. Vsako vajo naredi 10-krat. 

 

                             
POČEPI                                   DVIGOVANJE TRUPA          DVIGOVANJE ZADNJICE 

                                 

 

 

                    
IZMENIČNO Z               DVIGOVANJE TRUPA                     IZMENIČNO NA                                                

LEVO IN DESNO NOGO                                                          LEVO IN DESNO STRAN 

 

 

GLAVNI DEL: danes se bomo igrali z žogo malo drugače. Metali jo bomo. Rabiš naslednje 

pripomočke: koš ali kartonasto škatlo, plastenke, žogo ali žogico. 

1. Na tla postaviš koš ali kartonasto škatlo. Nato stopiš 2 koraka stran. Tekmujete, kdo v 

10 poskusih največkrat zadane koš. Naslednjič lahko poskusite z večje razdalje.  

2. Na mizo ali stol postaviš 3 plastenke. S čim manj meti jih poskusi zbiti na tla.  

3. Mama ali oče naj sklene pred seboj roki, tako da naredi obroč 

 . Nato poskušaj čim večkrat zadeti ta »koš«. Vlogi lahko zamenjata. 

 

ZAKLJUČEK: zopet malo sprostitve. Ulezi se na tla, si zavrti glasbo in se sprosti. 

https://www.youtube.com/watch?v=sblky_qeQb8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sblky_qeQb8

