
SREDA, 1.4.2020 

 

SLJ: Igramo se z glasom U 

• Poišči besede na glas U: KAJ HOČE SOVA?  

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

 

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

GLAS U: 

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

 

• Klikni na sliko, če slišiš glas U: 

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

 

• V ZVEZEK NAPIŠI NASLOV IGRAMO SE Z GLASOM U: 

• nariši oz. napiši sličice (besede) z glasom U na sredini, koncu in na začetku. 

• LILI IN BINE ZA OPISMENJEVANJE: str. 34, 35  modro polje zgoraj glasovi. 

Poimenujejo sličice. Glaskujejo besedo za posamezno sličico, določijo mesto glasu U v 

besedi. V okencih ob sličici označijo mesto glasu oz. napišejo besedo s svinčnikom – črko 

U poudarijo z rdečo. 

 

SLJ: Velika tiskana črka U 

OGLEJ SI  PRAVILNO POTEZNOST ZAPISA ČRKE U:  

• POTEZNOST PISANJE VELIKE TISKANE ČRKE U: 

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

to-crko 

• KLIKNI – POIŠČI ČRKO U:   

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

 

• KLIKNI NA BESEDO, KI IMA ČRKO U: 

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

besedo 

 
• ZVEZEK: zapis velike črke U – s 5 barvicami, pisanje črke U čez dve vrsti. 

• Napiši nekaj besed, ki imajo črko U. Črko U v besedi napiši z rdečo barvico. 

• LILI IN BINE ZA OPISMENJEVANJE: zapis in branje črke U, str. 34. 

• LILI IN BINE ZA OPISMENJEVANJE: zapis in branje črke U, str. 34. – Obkroži 

besedo, ki jo predstavlja sličica. 
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LUM: PTIČEK - Oblikovanje iz slanega testa 

Sestavine za pripravo slanega testa:  
100 g moke (gladka, bela)                         

100 g soli 

0,5 dl vode oz. po občutku, da je testo gladko 

in čvrsto (ne lepljivo). 

 

Potrebščine za oblikovanje: 
Valjar, mali nožek (brez rezila), modelirka = špila ali zobotrebec, 

                        slamica – za luknjico, vrvica ali volna …. 

 

Postopek oblikovanja: 
- testo razvaljaj z valjarjem 

- z malim nožkom (brez rezila) izreži obliko ptice 

- iz ostankov oblikuj obliko ptičjega krila 

- z modelirko nariši vzorce v perut, dopolni še kljun in oči                      

- s slamico izreži luknjico 

- pusti na ravni površini nekaj dni, da se posuši ali pa postavi v pečico na peki papir in speci 

- če želiš, jo lahko pobarvaš s flomastri, vodenimi ali tempera barvami 

- čez luknjico napelji vrvico ali volno …. 

 

 

ŠPO: Pantomima 
• Tek ob glasbi. 

• GIMNASTIČNE VAJE: ogrej svoje telo in naredi nekaj razgibalnih vaj (vrat, trup, roke, 

noge). 

• PANTOMIMA:  nekaj idej … 

- piščanček, ki se skuša izleči iz jajca, 

- pes teče za mačko, 

- Si mušica, ki leta naokrog. Pomotoma pristaneš na žvečilnem gumiju in se prilepiš. 

- Si gasilec. Zaslišal si alarm, hitro obleči plašč, čelado in škornje. Z gasilskim avtom se  

 odpelješ do požara. Gasiš, plezaš po lestvi, rešiš koga, ki je ujet. 

- Si ribič. Natakni črva na trnek, vrzi trnek v vodo. Ujel si veliko ribo, ki močno vleče, 

 pazi, da ti ne uide. 

- Zima je. Naredi sneženega moža, meči kepe v sošolce in se izmikaj njihovim kepam. 

- Smo v živalskem vrtu. Oponašaj različne živali. 

 


