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Seznam nalog od 11. maja do 15. maja 
1. razred 

	
PREDMET: 
SLOVENŠČINA 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

Velika tiskana črka 
B 

Odprite delovni zvezk na strani 69. 
Katero črko se boste učili danes? Jo že 
poznate? 
Zapišite jo po zraku, po mizi, nato pa v 
zvezke za slovenščino. 
Nato še rešite naloge v delovnem zvezku 
na strani 69 in 70. Naloge na strani 71 
so dodatne naloge. 

delovni zvezek za slovenščino, stran 69 
in 70, 
zvezek za slovenščino 

dodatne vaje: e-stavnica 
https://www.ucimte.com/?q=i
nteraktivni_ucbenik_prost_do
stop/1000019#/crka_B 
 
ucimte.com 
https://www.ucimte.com/?q=i
nteraktivni_ucbenik_prost_do
stop/1000021#/crka_b 
 
 
 

Velika tiskana črka 
G 

Razmisli in povej, kaj najraje gledaš po 
televiziji. 
Skupaj preberite poved v delovnem 
zvezku na strani 72 (GAL GLEDA 
TELEVIZIJO).  
V zvezku za slovenščino poiščite črko G in 
jo zapišite. 
Nato rešite naloge v delovnem zvezku na 
strani 72, 73 in 74. 
Nalogi, na strani 73 spodaj z zvezdico in 
na strani 74 spodaj z zvezdico, sta 

delovni zvezek za slovenščino, stran 72-
74, 
zvezek za slovenščino 

dodatne vaje: e-stavnica 
https://www.ucimte.com/?q=i
nteraktivni_ucbenik_prost_do
stop/1000019#/crka_G 
 
ucimte.com 
https://www.ucimte.com/?q=i
nteraktivni_ucbenik_prost_do
stop/1000021#/crka_g 
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dodatni nalogi. 
NA KMETIJI – 
neumetnostno 
besedilo 

Na kaj se spomniš, ko slišiš beseda 
kmetija? 
Oglej si posnetek Na kmetiji. 
Po ogledu posnetka ustno odgovori na 
vprašanja: 

- Kam je šla deklica? 
-  Kaj je tam videla? 
- S kom je hodila po kmetiji? 

 

Povezavo do posnetka:  
https://www.ucimte.com/?q=interaktivn
i_ucbenik_prost_dostop/1000020#/na_
kmetiji 
 
(kliknite zgoraj na prvi krog oranžne 
barve) 
 

 

	
PREDMET: 
MATEMATIKA 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

ŠTEVILA OD 10 DO 
15  

Oglejte si PowerPoint števila od 10 do 15. 
Priporočljivo je, da škatli pripravite tudi 
sami in naredite tako, kot prikazujejo 
slike v Power Pointu. Če škatle nimate, 
lahko števila od 1 do 15 napišete na papir 
in predmete, namesto v škatlo polagate 
na papir. 
 
Doma poiščite 15 slamic ali zobotrebcev 
in plastičen lonček ali kozarec. 
Otroci dobijo kupček slamic, ki jih je 
potrebno prešteti. Delo si bomo olajšali 
tako, da jih bomo deset dali v plastičen 
lonček, na katerem piše deset. Nato 

zvezek za matematiko, 
Power point »števila od 10 do 15«, 
slamice oz. zobotrebce 
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otroci preštejejo še preostale slamice, ki 
so ostale zunaj lončka, in določijo skupno 
število slamic. 
 
Vzamite zvezek za matematiko. V 
zvezek  prepiši in preriši tako, kot je to 
narejeno v prilogah spodaj. 

ŠTEVILA OD 10 DO 
15 

Naprej ponovite štetje od 10 do 15 tako 
kot vam je to v posnetku pokazala 
učiteljica Špela. 
Odpremo delovni zvezek na strani 73. 
Preštejte koliko je barvic in koliko je 
jajčk.  
Na strani 74 v vsaki vrstici preštejte 
koliko je jajčk. Nato zapištite s številom 
in nazadnje z besedo. 
Na strani 75 pobarvajte kvadratke za 
vsa števila. 
Rešite še naloge na strani 76 in 77. 

delovni zvezek za matematiko, stran 
73-77 

Dodatne naloge za štetje: 
Otroci dobijo kupček slamic, ki 
jih je potrebno prešteti. Delo 
si bomo olajšali tako, da jih 
bomo deset dali v plastičen 
lonček, na katerem piše deset. 
Nato otroci preštejejo še 
preostale slamice, ki so ostale 
zunaj lončka, in določijo 
skupno število slamic. 
Namesto slamic lahko 
uporabite tudi zobotrebce, 
barvice, flomastre. 
 
Ovčke – števila od 10 do 15 
https://www.ucimse.com/razr
ed1/naloga/stevila/1438 
 
Za ponavljanje seštevanja in 
odštevanja 
https://www.ucimse.com/razred1/
naloga/racunanje/300 
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Ujemi 10 – seštevanje do 10 
https://www.ucimse.com/razred1/
naloga/racunanje/2875 
 

	
	
	
PREDMET: GLASBA KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 
Poslušanje 
Camille Saint-
Saëns: Kokošje 
dvorišče 
 

Pozorno poslušaj skladbo Kokošje 
dvorišče. 
Na kaj te skladba spominja? Katere 
instrumetne slišiš? 
Zamisli si domačo žival, ki si jo najbolje 
predstavljaš ob poslušanju skladbe. 
Vzami zvezek za glasbo (notka), napiši 
naslov z rdečo barvico »KOKOŠJE 
DVORIŠČE« in nariši žival, ki si si jo 
zamislil/zamislila. 

zvezek za glasbo (notka), 
povezava do posnetka skladbe:  
https://www.ucimte.com/?q=interaktivn
i_ucbenik_prost_dostop/1000024#/stra
n40 
 

 

	
	
	
PREDMET: 
LIKOVNA 
UMETNOST 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

 Postani arhitekt/arhitekta in oblikuj hišo 
po zgledu arhitekta Plečnika ali po lastni 
ideji. 

papir, barvice, odpadno embalažo, 
domišljijo 

*Vesela bom, če izdelek 
fotografirate in mi pošljete 
sliko. 
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DAN DEJAVNOSTI:  
NARAVOSLOVNI 
DAN 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

 Sledite navodilom, poslušajte posnetek, 
odgovorite na vprašanja, virtualno se 
sprehodite po Plečnikovi Ljubljani in 
igrajte igrico – postavite Plečnikove 
zgradbe. 
 

Dostop do spleta 
https://mgml.si/sl/programi/programi-
sole/ucno-gradivo-plecnik-za-
najmlajse/ 

 

	
	
DAN DEJAVNOSTI:  
ŠPORTNI DAN 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

 V teh dneh, če bi normalno hodili v šolo, 
se bi udeležili pohoda Pot ob žici. Ker to 
ni mogoče, se boste na pohod odpravili 
sami s svojimi starši. Kam boste odšli na 
pohod ali na daljši sprehod, si izberete 
sami. 
 
Pred pohodom 
Pred pohodom oz. sprehodom se najprej 
ogrejte. 
S starši lahko ogrevanje izpeljete tudi 
tako, da tekmujete, kdo naredi največ 
ponovitev vaj v 1 minuti. 

1. vaja - kroženje z rokami naprej 
(čas izvajanja: 1 minuta), 

primerno obutev in športna oblačila,  
plastenko z vodo ter kakšno žitno 
ploščico za energijo J 
žogo* 

 



	 6	

2. vaja - sonožni poskoki na mestu 
(čas izvajanja: 1 minuta), 

3. vaja - počepi (čas izvajanja: 1 
minuta), 

4. vaja – bočni poskoki (čas 
izvajanja: 1 minuta). 

 
Pohod 
Zdaj se lahko pohod začne. Vmes med 
pohodom oz. daljšim sprehodom, si 
vzamite čas za počitek.  
Lahko pa se igrate še nekaj iger z žogo. 
 
1. Kdo meče žogo 
 Eden je tarča, obrnjen vstran, da ostalih 
ne vidi. Nekdo vrže žogo vanj. Če ga ne 
zadane, gre za tarčo tisti, ki je žogo 
vrgel. Če pa ga zadane, mora »tarča« 
ugotoviti, kdo mu je vrgel žogo. Če 
ugane, zamenjata vlogi, če ne ugane, 
ostane za tarčo še naprej. 
 
2. Lov na zajčke 
Pohodniki stojijo za neko črto, ki je 
lahko iz vej ali zarisana v zemljo, travo. 
Pred njimi je žoga. Starš pokliče enega 
igralca, ta je lovec. Lovec hitro steče k 
žogi, ostali so zajčki in se razbeže. Ko 
lovec prime eno žogo v roko, zakliče:  
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“Stoj!” Vsi zajci se morajo ustaviti. 
Lovec meče žogo v zajce. Kogar zadane, 
je izločen iz igre. Igro večkrat ponovimo. 
 
3. Ujemi žogo 
Pohodniki se postavijo v krog. Eden vrže 
žogo visoko v zrak in pokliče nekoga. 
Poklicani steče in ujame žogo ter zakliče 
“stoj!”, ostali se medtem razbežijo, na 
klic pa obstanejo na mestu. Nato poskuša 
enega izmed njih zadeti. Kdor je zadet, 
dobi kazensko točko ter žogo in nadaljuje 
igro. 
 
Na koncu pohoda 
Po koncu pohoda naredite še nekaj 
razteznih vaj. 
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PRERIŠI	V	KARO	ZVEZEK.	NAMESTO	KROGOV	BARVAJ	KVADRATKE	
	
	
				
	
	

																																						10	+	1	=	11	
	
	
	
	
	
	
	

	 10	+	2	=	12	
	
	
				
	

																										
																																																	10	+	3	=	13	
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NA	ENAK	NAČIN	POBARVAJ	ZA	ŠTEVILI	14	IN	15	
	 				
ZAPIŠI	ŠE	RAČUNE	
	
SPUŠČAJ	ENO	VRSTO	
	

10	+	1	=	11	
10	+	2	=	12	
10	+	3	=	13	

10	+	4	=	14	
10	+	5	=	15		
	
	


