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Seznam nalog – 5. teden učenja doma 
od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020 

	
PREDMET: 
SLOVENŠČINA 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

Velika tiskana črka 
R 

Odprite delovni zvezek na strani 54. 
Poglejte sličice in povejte, katere sličice 
vidite. Z rdečo barvo obrožite sličice, ki 
se začnejo z glasom R. Z modro barvico 
obkrožite sličice, ki imajo glas R v 
sredini. Z zeleno barvico obkrožite 
sličice, ki se končajo na glas R. 
 
Poskusite prebrati poved (Rok Ribari). 
Črke R v tej povedi pobarvajte z zeleno 
barvico. 
 
Nadaljujete z zapisom črke R (v 
delovnem zvezku in v zvezku). 
 
Na strani 55 v delovnem zvezku si 
ogljete sličice. Poimenujte jih, nato jih 
zapišite z besedo (KRAVA, OMARA, 
TORTA, URA). Pri tem si lahko pomagate 
stavnico v delovnem zvezku na strani 11. 
 
Naloga z zvezdico ni obvezna. Rešitev: 
Deklica v ROKAH drži DARILO. Deček ima 
KRONO in steguje ROKE. 

delovni zvezek za slovenščino, stran 54-
56, 
zvezek za slovenščino 

Dodatno (neobvezno):  
 
ucimte – črka R – povezava 
do spletnega delovnega 
zvezka, kjer lahko preverite 
tudi rešitve nalog 
https://www.ucimte.com/?q
=interaktivni_ucbenik_prost
_dostop/1000021#/crka_r 
 
 
povezava so i-stavnice, lahko 
rešite še dodatne naloge 
povezane s črko R 
https://www.ucimte.com/?q=intera
ktivni_ucbenik_prost_dostop/1000
019#/crka_R 
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Pri naslednji nalogi preberite slikopis. Pri 
tem naj otrok  poimenuje tudi sličice. 
Pogosto se zgodi, da preberjo le napisane 
besede. Torej: »Rina rada teče«. Spodaj 
na črte sličice iz prvega dela naloge 
zapišite z besedami. Ponovno si lahko 
pomagate s stavnico, če opazite, da je 
otroku težko. 
 
Na strani 56 (zgornja naloga) besede 
uredite v pravilni vrstni red. Povedi v 
pravilnem vrstnem redu zapišete v 
zvezek na prazno stran (povedi: Erna 
nima kitare. V omari ima krilo. Na 
travniku leta metulj.). 
 
Pri naslednji nalogi poiščite povedi, ki 
sodita skupaj in ju povežite s sliko. 
 
NEOBVEZNO: Povedi prepišite v zvezek 
(lahko naredite za vajo, ni pa nujno). 
Tudi naloga z zvezdico čisto spodaj je 
neobvezna. 

Velika tiskana črka 
C, Č 

Odprite delovni zvezek na strani 57. 
Poimenujte sličice. Prečrtajte vse sličice, 
ki nimajo glasa C in Č (to sta pas in koš 
za smeti). 
 

 Dodatno (neobvezno):  
 
ucimte – črki C in Č – 
povezava do spletnega 
delovnega zvezka, kjer lahko 
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Nato preberite poved: Cene čisti čevlje. 
Črki C in Č pobarvajte  z rdečo barvico. 
 
Nadaljujte z zapisom črke C in Č. 
Zapišite ju tudi z zvezek. 
 
V delovnem zvezku na strani 58 sličice 
zapišite z besedami. LUČ, DEČEK, VRČ, 
DEKLICA, ČUK, OČALA, ČOPIČ, MUCA, 
CEKINI, NOGAVICA, ČAROVNIK. 
Pri tem si lahko pomagate s stavnico na 
strani 11.  
 
Pri spodnji nalogi (na strani 58) preberite 
besede (pazite na povezovanje) in s 
svinčnikom obkrožite živali. 
 
Na strani 59 v delovnem zvezku 
preberite povedi. Sličice zamenjajte z 
besedami. Besedilo prepišite v zvezek. 
Pri tem lahko naredite na dva načina: 
Lažji način (za tiste, ki imajo pri pisanju 
težave): prepišite besede, sličice pa 
narišite, tako kot je v delovnem zvezku. 
Malo težji način: prepišite besede in 
sličice zamenjate z besedami ter jih 
zapišite v zvezek (Čarovnica Cica čara. V 
roki ima (čarovniško) palico. Na rami ima 
čuka. In tako naprej). 

preverite tudi rešitve nalog 
https://www.ucimte.com/?q
=interaktivni_ucbenik_prost
_dostop/1000021#/crka_c 
 
 
povezava do i-stavnice, črka Č 
https://www.ucimte.com/?q=intera
ktivni_ucbenik_prost_dostop/1000
019#/crka_CH 
 
povezava do i-stavnice, črka C 
https://www.ucimte.com/?q=intera
ktivni_ucbenik_prost_dostop/1000
019#/crka_C 
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Naloga čisto spodaj (z zvezdico) je 
neobvezna. 
Naloge na strani 60 lahko rešite za vajo, 
ni pa obvezno. 

Prepis S to nalogo boste ponovili črke, ki ste se 
jih naučili do sedaj. 
 
Nalogo rešujtete v zvezek. 
Naprej z rdečo barvico napišite naslov 
PREPIS. 
Prepišite besede. (TETA, TONA, TEMA, 
VODA, OKO, OKNO, AVTO, VEJA) 
 
Nato prepišite povedi.  
MIJA IMA KOLO. 
JAN NE JOKA. 
TETA ANA JE DOMA. 
Pri tem bodite pozorni, da prvo črko 
zapišite z rdečo barvico (to je pomembno 
zato, da otroke navajamo, da se prva 
črka v povedi piše z veliko začetnico, 
prav tako imena oseb. Ko bomo spoznali 
še male pisane črke, jim bo to že prišlo v 
navado in ne bodo imeli težav z rabo 
velike začetnice na začetku povedi in v 
osebnih imenih). Prav tako zapišite piko z 
rdečo barvico. 
 
Nalogi označeni z zvezdico rešite, če 

zvezek za slovenščino, 
prepis, ki ga najdete čisto na dnu tega 
seznama 
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želite oz. za vajo.  
 
Ko s prepisom končate, ga 
fotografirajte in fotografijo pošljete 
učiteljici Maruši po elektronski pošti.  
 
Takšen podoben prepis, bo tudi kasneje 
za ocenjevanje. Pri tem bomo upoštevali 
pravilen in natančen zapis črk. Torej od 
črte do črte, pravilna poteza. 
 

	
PREDMET: 
MATEMATIKA 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

Seštevanje in 
odštevanje do 10 

Delovni zvezek stran: 68/1. naloga 
Ogledamo si sličico, učenec pogleda in 
ugotovi, da je pri seštevanju predmetov 
na koncu več kot na začetku, pri 
odštevanju pa manj. Prešteje, pogleda 
račun, prebere račun. 
Delovni zvezek stran 68/2., 3.naloga 
Reši naloge, pomagamo pri branju. Drugi 
del tretje naloge ubesedi sličico in napiše 
račun na črto.  
Npr .Na igrišču so trije otroci. Pridejo še 
štirje otroci. Koliko je vseh otrok na 
igrišču? Potem zapiše 3 + 4 = 7  
       Na igrišču je sedem otrok. Štirje 
otroci odidejo. Koliko otrok je ostalo na 

Delovni zvezek za matematiko str. 68, 
69, 70 

Vaje za utrjevanje 
Učenec v zvezek za 
matematiko na prvo prosto 
stran zapiše VAJA, spusti dve 
vrsti in zapiše ter izračuna 
račune. Preden pove rezultat, 
nastavi na mizo predse 
potrebno število predmetov, 
da bo račun veljal. 
 
5 + 2 = 
4 + 2 = 
3 + 3 = 
6 + 2 = 
7 + 3 =  
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igrišču?  
Zapiše račun 7 – 4 = 3 
Pomembno je , da poudarimo besedi 
PRIDEJO IN ODIDEJO, ker ti dve 
določata vrsto računske operacije. 
Enako naredimo tudi z dominami. 
 
Delovni zvezek stran 70/4., 5. naloga 
Učenec ob sličici ali računu vedno pove 
zgodbico.         

 
10 – 4 = 
6 – 1 = 
8 – 3 = 
5 – 4 = 
7 – 5 = 
 
Zapis mora biti ličen in 
urejen. 

NEOBVEZNO – 
Reševanje 
preverjanja znanja 

Neobvezno lahko rešite učni list – 
preverjanje znanja. Takšno preverjanje 
bi pisali, če bi bili zdaj v šoli. Tisti, ki se 
boste za reševanje odločili, lahko učni list 
natisnete ali pa naloge rešujete tako, da 
jih prepišete v zvezek za matematiko. 

učni list – preverjanje znanja  

	
PREDMET: 
SPOZNAVANJE 
OKOLJA 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

SKRB ZA OKOLJE Po ogledu predstave prosite mamico ali 
očka za pomoč. 
V vaši kuhinji poglejte, če se v njej 
mogoče »skrivajo« kakšna zelišča. 
Verjetno jih boste najlažje našli tam, 
kjer so shranjeni čaji.  
Vzemite si »prgišče«; sedaj veste kaj to 
pomeni, si ga dobro oglejte, poduhajte, 
otipajte. 

Nalogo lahko opravite po ogledu 
gledališke predstave »ZELIščA MALE 
čAROVNICE«	
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S pomočjo staršev si pripravite čaj, in ga 
popijte. Morda vam star�i tudi povedo, 
pri kateri »nadlogi«, vam popit čaj 
pomaga. 

 
	
PREDMET: ŠPORT KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 
Domači oviratlon Doma (na dvorišču, terasi ali v 

stanovanju) postavite podoben poligon, 
kot ga vidite na posnetku. 
Za pomoč pri postavitvi prilagam tudi 
organizacijski karton (skico).  

Različne pripomočke, ki jih najdete 
doma (škatle, polena, pručko, vrv, žogo, 
telovadno blazino), 
pri tem lahko uporabite tudi druge 
stvari. Na primer namesto polen lahko 
uporabite plastenke, steklenico, rolice 
wc papirja (če izvajate v stanovanju), 
namesto telovadne blazine blazino za 
na plažo, namesto pručke manjši stol. 

 

	
PREDMET: GLASBA KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 
Ponovimo Zapojte pesmice, ki smo se jih učili v 

zadnjih tednih (Sijaj, sijaj, sončece, 
Vremenska poročila in Sovico Oko). 
Pesmice lahko zapojete ob klavirski 
spremljavi. 

Klavirske spremlave pesmic: Sijaj, sijaj 
sončece, Vremenska poročila in Sovica 
Oka. 

 
 

	
Dan dejavnosti: 
KULTURNI DAN 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

Ogled predstave 
ZELIŠČA MALE 
ČAROVNICE 

Oglejte si lutkovno predstavo Zelišča 
male čarovnice. 
Po ogledu predstave povej s čim se 
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ukvarja čarovnica in naredi nalogo, ki je 
opisana pri spoznavanju okolja. 

	
 
 
DOMAČI OVIRATLON: organizacijski karton 
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Slovenščina: PREPIS 
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MATEMATIKA		Vaje za utrjevanje V	ZVEZEK		
	
Predse	postavi	predmete	
	

																			 	
	
(				5																											+															2		)	
			
	In	pove	glasno:	pet	plus	dve	je	sedem															
	
Zapis	v	zvezek:	
	
5	+	2	=	7	
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NEOBVEZNA NALOGA 
 Kaj je potrebno narediti  
Moje sporočilo za sošolce in 
sošolke 

Napiši (pri pisanju ti lahko pomagajo tudi starši) ali nariši 
kratko sporočilo, risbico  za svoje sošolce in sošolke. Ker 
se nismo videli že dolgo, gotovo imaš za njih kakšno 
sporočilo. Razmisli, kaj bi jim rada/rad povedal in to 
napiši ali nariši. Prosi starše, da tvoj izdelek pošljejo 
učiteljici Maruši na njen elektronski naslov. Učiteljica bo 
vse izdelke in sporočila zbrala in jih poslala vašim staršem 
po elektronski pošti. Tako boste vsi učenci  in učenke 
našega razreda videli, kaj  vam sporočajo vaši sošolci in 
sošolke. 

 

	


