
Seznam nalog za učenje doma 3 
 

1. razred 
 

od 6. aprila do 10. aprila 
	
PREDMET: 
SLOVENŠČINA 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE in DODATNE 
NALOGE 

VELIKA TISKANA 
ČRKA V 

Pogledajo sliko na strani 38 v delovnem 
zvezku. Poimenujejo naslikano in označijo 
besede s križcem, v katerih je glas v. 
 
Pogledajo sličice v delovnem zvezku na 
strani 39, kjer Vida vadi violino. Beremo 
sličice in napovemo zapis nove črke. Pred 
zapisovanjem poiščemo črko V  v besedah 
in jo pobarvamo z rdečo barvo. 
Vadimo zapis črke V po že ustaljenem 
postopku: v delovnem zvezku na strani 
39 in v zvezke.  
Rešimo nalogo 3 v delovnem zvezku na 
strani 39, kjer si pri delu pomagamo s 
stavnico. 
 
Prebere (tisti,  ki ne znajo brati, jim 
pomagajte) povedi v delovnem zvezku na 
strani 40. Učenci jih prepišejo v spodnje 
kvadratke. 

delovni zvezek za slovenščino, stran 38- 
41 

IGRA: doma v družini se lahko 
igrate igro – poved kot kača. 
Prvi pove beesdo, nato nekdo 
drug pove še eno besedo in 
tako naprej (poved se daljša 
in je dolga kot kača). Npr. 
MAMA, MAMA KUHA, MAMA  
KUHA KOSILO, MAMA KUHA 
KOSILO IN, MAMA KUHA 
KOSILO IN REŽE … 
 
O violini: 
https://www.youtube.com/watch
?v=n_K9DUEPP1g 
 



 
Nato si pomagajo s stavnico in nastavijo 
povedi, ki jih nato prepišejo v delovni 
zvezek.  
Ko rešijo nalogo, morajo znati odgovoriti 
na vprašanja, kaj ima Val, kaj ima Ivo in 
kaj ima Maja. Namesto pisanja odgovorov 
povežejo ustrezne sličice med seboj 
(delovni zvezek, stran 41). 
 
Učenci, ki so spretnejši in hitrejši, lahko 
rešijo še dodatno nalogo (označena je z 
zvedico) na tej strani, kjer vstavljajo 
manjkajoče besede v povedi. 

VELIKA TISKANA 
ČRKA K 

Povemo uganko: Kdor na njem sedi in 
pedal ne zavrti, na mestu obstoji. (KOLO) 
Kolo vozi tudi Kaja, ki je na sličici v 
delovnem zvezku na strani 42. Berejo 
poved in opazujejo sličico. 
Začnemo z obravnavo zapisa nove črke: 
napišemo jo na list papirja, nato s prstom 
po zraku, na mizi, hrbtu. 
Ko usvojimo poteze pisanja, nadaljujejo z 
zapisom v delovnem zvezku in nato še v 
zvezkih.  
Dodamo besede, ki vsebujejo glas K: kolo, 
kamen, kokoš, rokavica, rak … 
V delovnem zvezku na strani 42 je pri 
prvi nalogi potrebno z različnimi barvami 

delovni zvezek za slovenščino 
(stran: 42–44). 

 



obkrožiti besede, ki imajo K na začetku,  
sredini ali na koncu besede. Nalogo 
rešimo skupaj. 
 
Igrate se  lahko igro Pantomima, kjer z 
gibi predstavimo živali na kmetiji. To je 
predpriprava na reševanje zadnje naloge 
na strani 42.  
 
S pomočjo stavnice dopolnite besede na 
strani 43 zgoraj. Na strani 43 poišče in 
obkroži enake besede. 
 
Naloge z zvezdico so težje. Naredijo jih 
tisti učenci, ki z ostalimi nalogami niso 
imeli težav. 
Rešijo nalogi na strani 44. 
 
Nalogo z zvezdico, rešijo učenci, ki že 
znajo samostojno pisati. 
 
 
 

VELIKA TISKANA 
ČRKA L 

Spoznamo se z Lanom, ki rad pije 
limonado. Preberemo poved pod sličicami 
inspoznamo s črko L. 
 
Po ustaljenem postopku spoznamo zapis 
glasu L: napišite črko L na bel list paprija 

delovni zvezek za slovenščino (stran 45 
–47). 

 



(različne velikosti črke L, večje, manjše), 
s prstom po zraku.  
Dopolnijo dve vrstici L-jev v delovnem 
zvezku na strani 45 in nato še v zvezke.  
V zvezke zapišejo nekaj besed, ki jih 
lahko sestavijo iz že znanih črk: MLEKO, 
VLAK, LIMONA, METLA … 
 
Nadaljujejo z reševanjem nalog v 
delovnem zvezku na strani 46 in 47. 
 
 
 

KNJIŽEVNOST 
lutkovna 
predstava: 
 
ŠTIRI ČRNE 
MRAVLJICE 

Pred ogledom: Danes si boste ogledali 
lukovno predstavo Štiri črne mravljice.  
 
Ste si že kdaj ogledali kakšno lutkovno 
predstavo in bili kdaj v lutkovnem 
gledališču? 
 
Kaj že veš o mravljah? Kako živijo? Kaj 
delajo? Kaj misliš, kako bi bilo, če bi 
mravlje zapustile mravljišče in odšle na 
potep po svetu? Kaj bi si ogledale, 
katere kraje bi obiskale? 
 
Tudi mravljice v lutkovnem gledališču so 
odšle na potep, kaj vse se jim je zgodilo, 
izveš v predstavi. 

Dostop do lutkovne predstave: 
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-
video 
 

Dodatno: 
 
Za radovedne: Zanimiva 
dejstva o mravljah 
http://www.zivalskenovice.si/
zanimiva-dejstva-o-mravljah 
 
Igra 4 črne mravljice: igro 
najdete v priponkah (na 
svojem mailu) ali na spletni 
strani naše šole: http://o-
bicevje.splet.arnes.si/igra-stiri-crne-
mravljice/ 
 



 
Po ogledu predstave: 
Ti je bila predstava všeč? 
Kakšne so bile mravljice? 
Kam so šle? 
Ali so mravljice samo govorile, ali so tudi 
pele? 
Kateri del predstave ti je bil najbolj 
všeč? 
 

 
 
PREDMET: 
MATEMATIKA 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

PONAVLJANJE 
IN UTRJEVANJE 
ŠTEVILA DO 10, 
ŠTETJE, 
RAČUNANJE DO 
10 

V tem tednu sem poiskala nekaj zabavnih 
nalog, kjer boste ponovili, kar ste se do 
sedaj naučili. 
Naloge so zabavne, pri branju navodil pa 
za pomoč poprosite mamice in očke. 
Naloge si razdelite in ne naredite vseh 
naenkrat. 
Med vsako nalogo vstanite in naredite 10 
počepov in 10 poskokov. 
Zelo vas že pogrešam in vam pošiljam en 
velik objem. 

 
 
 
 

Povezave do nalog: 
https://www.digipuzzle.net/minigames/
mathracer/mathracer_count.htm?languag
e=slovenian&linkback=../../education/mat
h-count/index.htm	
	
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/ki
ds/puzzles/linkpuzzle_count.htm?languag
e=slovenian&linkback=../../../education/m
ath-count/index.htm	
	
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/ki
ds/puzzles/linkpuzzle_zero_to_ten.htm?la
nguage=slovenian&linkback=../../../educat
ion/math-till-10/index.htm	
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/ki

 



 
Rešite naloge na učnem listu ŠTEJEMO 
IN ODŠTEJEMO (če ga ne morete 
natisniti, rešite ustno). 

ds/puzzles/tilesmath_zero_to_ten.htm?lan
guage=slovenian&linkback=../../../educati
on/math-till		
 
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/AAOD
STdo10/VAJA1.htm		
 
Učni list: ŠTEJEMO IN ODŠTEJEMO – 
najdete ga v vaši elekronski pošti 
(priponke) ali na spletni strani naše 
šole: http://o-bicevje.splet.arnes.si/ucni-listi-2/ 
 

 
 
PREDMET: 
SPOZNAVANJE 
OKOLJA 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

EKOLOGIJA 
Ločevanje 
odpadkov 

Ogledali si boste risanko, ki govori o 
odpadkih in ločevanju odpadkov. 
 
Nato boste v brezčrtni zvezek (zvezek 
drevo) napisali naslov z rdečo barvico 
LOČEVANJE ODPADKOV in narisali: 
moder krog, rumen krog, zelen krog, črn 
krog in rjav krog. 
Krogi ponazarjajo smetnjake, v katere 
ljudje mečemo svoje odpadke. V vsak 
krog nariši, katere odpadke si danes 
vrgel/vrgla v smeti. Pazi na pravilno 

Povezava do risanke o odpadkih: 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/lepsi-
svet/174625338?fbclid=IwAR3xvZxAtIy9Ql
IX7RAhq_56_yA5Djva2FrKWr8lfOd8sGvH9S
p7GF0aToQ 
 
 
zvezek drevo (brezčrtni zvezek), 
barvice in svinčnik 

 



ločevanje odpadkov. 
Za pomoč (čisto spodaj) prilagam primer. 

 
 
PREDMET: GLASBA KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 
VREMENSKA 
POROČILA 

- Poslušati pesem Vremenska poročila, 
- ob poslušanju se naučiti zapeti pesem, 
- besedilo pesmi prilepite v zvezek za 
glasbo. 
- Narišejo vsebino pesmice v zvezek za 
glasbo. 

Dostop do i-učbenika za glasbo 
https://www.ucimte.com/?q=interaktivn
i_ucbenik_prost_dostop/1000024#/stra
n14, 
besedilo pesmi vremenska poročila, 
zvezek za glasbo. 

 

 
 
PREDMET: ŠPORT KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 
Sprehod in 
gibanje na 
svežem zraku 

Pojdite na sprehod v naravo (izogibajte 
se krajem, kjer je veliko ljudi). Med 
sprehodom lahko opazuješ naravo in kaj 
se dogaja v naravi v tem letnem času. 

  

ŠPORT MALO 
DRUGAČE 

Danes vas čaka malo drugačna telovadba. 
Oglejte si posnetka in se razmigajte  J  
 
Posnetke si lahko zavrtite tudi večkrat. 
  

povezavo do posnetkov: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uzx9ft
WVY5g 
https://www.youtube.com/watch?v=fxeSt2
maSRI 
 

 

TELOVADBA S 
PLIŠKETOM 

Danes boste telovadili s svojo najljubšo 
plišaso igračo. K telovadbi lahko povabite 
tudi svoje bratce, sestrice, mamice, očke 
... 
 

svojo najljubšo plišasto igračo, 
povezavo do posnetka: 
https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIk
GmXno 
 

 



 
 
PREDMET: 
LIKOVNA 
UMETNOST 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

Oblikovanje v 3d 
prostoru – 
naprstna lutka 
mravljica 

Iz paprija boste izdelali naprstno lutko – 
mravljico. Lahko jo izdelate čisto po 
svoje ali pa skušate narediti takšno, kot 
prikazujejo spodnje slike. Mravljico boš 
nato prinesla/prinesel v šolo in jo 
pokazal oz. pokazala svojim sošolcem in 
sošolkam. 
 

papir ali karton (lahko tudi od kosmičev, 
čajev), 
barvice, svinčnik, škarje,  
lepilo ali lepilni trak, 
elastiko. 

POVEZAVA S SLOVENŠČINO 
– 4 ČRNE MRAVLJICE. 

	
Priloge: Slikovni prikaz izdelave mravljice 

 Kaj potrebujete za izdelavo. 
Mravljico lahko izdelate na 2 načina. Prvi primer je narejen iz papirja. Mravljico narišete na papir, jo pobarvate, izrežete in nato na 
prstek pritrdite s pomočjo elastike. 
 



  
 
 
 
 
 
Mravljico pa lahko napredite tudi iz kartona. Na karton narišete kroge in jih izrežete. Kroge zlepite skupaj z lepilom ali lepilnim trakom. 
Tako nastane mravljica. Dodate še noge ter narišete oči in usta. Na koncu iz kartona izrežete še tipalki in ju prilepite. Mravljico na prst 
pritrdite z elastiko, ki jo ponavadi uporabljamo v gospodinjstvu, lahko pa vzamete tudi elastiko za lase ali kakšno drugo stvar podobno 
elastiki.  
 



   
 
 
 
 
 
 
 
Primer “zapisa” v zvezek: Ločevanje odpadkov 
 



 
 
Upam, da boš tudi ta teden izvedel/izvedela veliko novega. Zelo vas že pogrešamo in vam pošiljamo en velik objem. 
 


