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➢ Glas in črka B 
• Poišči besede na glas B: KAJ HOČE MEDVED? 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/b/kaj-hoce-medved 

 

• Razvrsti besede, ki imajo glas B na začetku, koncu in na sredini: KJE V BESEDI JE GLAS B: 

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

 

• Klikni na sliko, če slišiš glas B: 

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

 

• LILI IN BINE ZA OPISMENJEVANJE: str.50., 51. rdeče polje zgoraj ( glasovi). 

Poimenujejo sličice. Glaskujejo besedo za posamezno sličico, določijo mesto glasu B (str. 50., 51)  v besedi. V 

okencih ob sličici označijo mesto glasu B z rumeno oz. napišejo besedo s svinčnikom – črko B poudarijo z rdečo. 

 

OGLEJ SI  PRAVILNO POTEZNOST ZAPISA ČRKE B:  

• POTEZNOST PISANJE VELIKE TISKANE ČRKE B: 

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

 

• KLIKNI – POIŠČI ČRKO B:   

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

 

• KLIKNI NA BESEDO, KI IMA ČRKO B: 

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

 

 

 

V ZVEZEK NAPIŠI NASLOV GLAS IN ČRKA B 

 

B                                                           
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•  zapis velike črke B – s 5 barvicami,  

• pisanje črke B čez dve vrsti. 

• Napiši nekaj besed, ki imajo črko B (na začetku, sredini, na koncu) . Črko B v besedi napiši z rdečo 

barvico. 

• LILI IN BINE ZA OPISMENJEVANJE: zapis  črke B, str. 50. Pod sličico napiši besedo. 

 

➢ Beremo in pišemo B 

• LILI IN BINE ZA OPISMENJEVANJE: zapis  črke B, str. 50. Naloga s peresom – beri. 

• LILI IN BINE ZA OPISMENJEVANJE: branje črke B, str. 51. – Pri nalogi z zvezdico berejo povedi. V ZVEZEK 

PREPIŠI 2 POVEDI. 

• NALOGA Z UTEŽJO – po zmožnostih otrok. 

 

 

LUM - 2 URI 

IZDELAVA VRTAVKE 

Vir: https://www.erudio.si/blog/vrtavka-kako-jo-izdelam/ 

Vrtavka je ena najstarejših prepoznanih igrač. Še danes v poplavi igralnih pripomočkov jih otroci pogosto 

izberejo za igro, jih vrtijo, opazujejo, z njimi tekmujejo. Vrtavka je zanimiva in primerna za vse predšolske 

otroke. Še odrasli smo očarani nad tem, kako se barve na njej med seboj pomešajo, ko jo zavrtimo. Poznamo 

različne vrste vrtavk in načinov izdelave.  

Tukaj si lahko preberete in ogledate, kako izdelamo vrtavko in obenem recikliramo staro zgoščenko (CD). 

Poleg zgoščenke potrebujete še:  

• leseno paličico – debelina 14 mm (oz. debelejšo barvico),

 
• papir, 

• dve navadni elastiki, 

• škarje, 

• flomastre, 

• tekoče lepilo, 

• lepilni trak. 



Risanje/barvanje vrtavke. 

Pri prvem koraku pustite otrokom čim več samostojnosti in ustvarjalnosti. Vzamete list papirja, obrišete 

zgoščenko in izrežete krog, ki ga nato okrasite in pobarvate, kot želite. 

 

Največkrat so na vrtavkah narisane spirale ali kakšni drugi barvni vzorčki. Zanimive so tudi črno-bele 

kombinacije. V pomoč so vam lahko različne pobarvanke. 

Sestavljanje vrtavke. 

Pri tem koraku je potrebna pomoč odraslega. Zgoščenko pritrdite na palčko tako, da uporabite elastiki. 

 

Vsaka elastika jo bo držala z ene strani. Elastike večkrat navijete okrog palčke in na koncu močno potisnete 

skupaj, da se nič ne premika. 

 

Kdor je za os vrtavke uporabil barvico, bo moral mesto, kjer bo zgoščenka, najprej malo polepiti z lepilnim 

ali izolirnim trakom, saj je barvica pretanka. 

Pobarvan krog nalepite na zgoščenko. Kdor želi menjati vzorce, naj uporabi lepilni trak, in sicer lahko na 

vsako stran nalepite en vzorec. 



        

        

Vrtite, opazujte, igrajte se.  Želimo vam veliko lepih ustvarjalnih trenutkov. 

Vir: https://www.erudio.si/blog/vrtavka-kako-jo-izdelam/ 

 

 

 

ŠPORT 

PRIPRAVA NA TESTIRANJE ZA ŠPORTNO VZGOJNI KARTON (doma) 

https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI 

 

V prilogi – na povezavi (za otroke, za starše in otroke) poiščite vaje, ki so podobne tistim, ki se 

izvajajo pri meritvah za športno-vzgojni karton, in jih opravite med družinskimi sprehodi ali v 

notranjosti doma.  

 

Pri športno-vzgojnem kartonu se torej testirajo naslednje gibalne vaje, vi pa jih lahko izboljšate s 

predlaganimi nalogami ob vajah. 

 

Vesa v zgibi 

 
 

Naloge: 

-plezanje po drevesih ob prisotnosti/nadzoru       
staršev 

-plazenje po trebuhu (vlečemo se samo z rokama) 
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Skok v daljino z mesta 

 

 

Naloge:  

-sonožno preskakovanje črt na tleh  

-preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih 

-žabji poskoki 

-igra »Ristanc« 

-skakanje s kolebnico 

-skakanje z mesta, ki je označeno s palico in           
označitev doskočišča s kredo 

 

Dotikanje plošče z roko/taping 
 

 
 

 
 

Naloga; 

-umikanje rok/dlani (igra dvojic, oseba 1 v paru 

drži dlani obrnjeni proti tlom pred sabo, oseba 2 ga 
»žgečka« po spodnji strani dlani. Ko se oseba 2 

odloči, osebo 1 nežno udari po hrbtni strani dlani. 
Naloga osebe 2 pa je, da dlani prej umakne.) 

 
 

Za otroke: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn 

 

Za starše in otroke: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLznna3ayPz-JfARSiMDjRR09Jh7rK9DjT 
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