
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 1. RAZRED (23. 3. 2020 – 27. 3. 2020) 

Tudi v tem tednu prosi starše, da ti preberejo navodila za delo doma. 

Vaje pisanja, risanja in računanja zapisuj v zvezek ali na liste.   

Vaje pisanja lahko zapisuješ v zvezek za bralno značko. 

 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI PO PREDMETIH 
 

SLJ  Nariši vsaj 5 predmetov, kjer pri poimenovanju slišiš v besedi glas V. Če znaš, 

besede zapiši. 

Pri pisanju upoštevaj smer pisanja črk, pravilno sedi in pazi na pravilno držo 

pisala. 

 

 Nauči se pravilno zapisati črko V. 
 

               V                             
 
 
 
            Vsako besedo posebej preberi, si jo zapomni in jo zapiši.   
 
             EVA    VAM    NEVA   VATA    VEJA    IMAVA   
 
 
 

 Na spletni strani www.IRokus.si poišči učbenik Lili in Bine, zvezek za 

opismenjevanje – 1. del.  

Na strani 18 in 19 preberi povedi. Izberi si tri povedi in jih prepiši. Če znaš, 

namesto sličice v slikopisu zapiši besedo. 

 

          Dodatna naloga: Lahko si izmisliš in zapišeš slikopis.  

 
 

 Na spletni strani www.IRokus.si poišči učbenik Lili in Bine, zvezek za 

http://www.irokus.si/
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opismenjevanje – 1. del.  

Na strani 20 in 21 beri po navodilih. Vadi branje v smeri puščic, loti se naloge 

pero, zvezda ali utež. Izberi nalogo, ki se ti zdi glede na tvojo tehniko branja 

dovolj zahtevna zate.  

 

 Vsak dan se potrudi nekaj prebrati, da boš izboljšal/izboljšala svojo tehniko 

branja. Lahko si besedila izbereš sam/sama, lahko pa vadiš s pomočjo bralnih 

listov ali bereš besedila v delovnem zvezku za opismenjevanje – 1. del, ob 

katerih smo se že učili.  

 

 

BRALNI LIST 1: PREBERI. 
 
TIMETEJ     VEJA     VAJA     NJIVA      VATA 
 
VANJA    NIMA    TETE. 
 
TIMEJA    JE    V    JAMI.  
 
NA    NJIVI    JE     VEJA. 
 
NEVA     NIMA     AVTA. 
 
 
 
 
BRALNI LIST 2: PREBERI. 
 
TINA   JE  NA   NJIVI.       MAJA,    NE! 
 
NINA    NIMA    VEJE.    JANJA   IMA   MAMO. 
 
VANJA    JE    TEMNA.    TAM    JE    JAMA. 
 
NA     VEJI    JE    VATA.    TAM    NI    JANJE. 
 
 
 
 
 
 

 Ponovno poslušaj radijsko igro Kdo je napravil Vidku srajčico. 



              https://www.youtube.com/watch?v=M4b0dL1sryM   
 

1.  Ustno  odgovori na vprašanja. 

                  Kako si se počutil/počutila med poslušanjem radijske igre? 

                  Zakaj si se tako počutil/a? 

                  Ti  je bila radijska igra všeč? Zakaj? 

                  Kaj je značilno za radijsko igro? (glasba, zvoki, govor) 

 

2. Starš naj ti prebere uganke. Reši jih. 

         Mrežo napel,                                         Kdo se brani na vse viže,                                       

         muho ujel                                              kadar kmet ji volno striže?    

         lovec vesel.                                                             (ovca) 

                  (pajek) 

 

                                                     Je rdeč krojač,  

                                                     urezal mi je dvoje hlač.  

                                                     Ker mi hlače niso prav,  

                                                     sem mu jih nazaj poslal.   (rak) 

 

 3. Ustno  odgovori na vprašanja. 

             Naštej književne osebe  v radijski igri Kdo je napravil Vidku srajčico. 

Opiši Vidka: Koliko je star? Kakšen je po srcu? Razloži, zakaj tako misliš.  Kaj 

rad počne? 

Pripoveduj, kaj se je zgodilo, ko je Videk srečal jagnje, grm, pajka, raka in 

ptičko. 

                                                                          

MAT  Na spletni strani www.IRokus.si poišči delovni zvezek Lili in Bine1, samostojni 
delovni zvezek za matematiko – 2. del.  
 
1. Na strani 48 si oglej spodnjo preglednico. Povej, katera telesa imajo Tom, 

Ema, Ana in Jan. 

2. Na strani 49, 50 in 51 si oglej prikaz z vrsticami, figurni prikaz in prikaz s 

stolpci. Pri vsakem prikazu ustno odgovori na vprašanja. 

https://www.youtube.com/watch?v=M4b0dL1sryM
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3. Na strani 54 in 55 si oglej sličice, ob katerih boš sestavil računske zgodbe. 

Spomni se: opiši, kaj se dogaja na sliki, postavi vprašanje, zapiši račun in v 

celi povedi ustno odgovori.  

 

4. Še vedno lahko na spletni strani Moja matematika (https://moja-

matematika.si/) rešuješ matematične izzive. Bodi pozoren/na: kmalu ti 

bom poslala v to aplikacijo novo domačo nalogo. 

 

SPO Vreme 

 Na spletni strani www.IRokus.si  poišči učbenik Lili in Bine za spoznavanje 

okolja. Na strani 56 si oglej sličice, ki prikazujejo vreme in vremenske znake. 

 Preriši preglednico (glej sliko spodaj). Vsak dan opazuj vreme in nariši 

             zanj ustrezen znak/e. 

VREMENSKI KOLEDAR 

 

DAN V TEDNU 

 

VREMENSKI ZNAK 

 

PONEDELJEK 

 

 

TOREK 

 

 

SREDA 

 

 

ČETRTEK 

 

 

PETEK 

 

 

SOBOTA 

 

 

NEDELJA 

 

 

https://moja-matematika.si/
https://moja-matematika.si/
http://www.irokus.si/


Vremenski koledar hrani, ker ga boš še potreboval. 

 V učbeniku na strani 57 (www.IRokus.si, učbenik Lili in Bine za spoznavanje 

okolja) si oglej, katere živali opazimo v naravi ob sončnem vremenu in katere 

ob dežju.  

 Kaj pa ljudje in vreme? List razdeli na polovico in nariši, kaj počnemo ob 

lepem vremenu in kaj, kadar dežuje (glej sliko spodaj). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Razmisli, kje lahko pogledamo ali slišimo vremensko napoved. 

 Oglej si vremensko napoved po televiziji, na spletu ali v časopisu. Primerjaj 

vremenske znake. 

 Igraj se vremenoslovca. Nariši vremensko napoved in jo predstavi nekomu v 

družini.  

Pomlad 

 Opazuj, kaj delajo ljudje spomladi na vrtu in v okolici doma. Poimenuj 

orodja, ki jih pri delu uporabljajo.  Pomagaj pri teh opravilih. 

Če imaš možnost, prosi starše, da ti pokažejo različna semena. Lahko si 

ogledaš tudi semena v jabolku, pomaranči in drugem sadju. 

Primerjaj jih ter poišči podobnosti in razlike med njimi (barva, oblika, 

velikost). 

 Ali opaziš razlike med njimi? Kakšne? Poimenuj orodja, ki jih starši 

http://www.irokus.si/


uporabljajo. 

Zdravo živim 

 Na spletni strani www.IRokus.si klikni na Deželo Lilibi/šolska 

ulica/spoznavanje okolja/telo/moj obraz in moje telo. Tukaj se lahko 

preizkusiš v poznavanju nekaterih delov telesa.  

 V tem tednu spremljaj, kaj se pri vas zgodi s hrano, ki je ne pojeste pri 

kosilu. Preglednico preriši na list (namenjen za poročanje v šoli in za 

razstavo) in z X označi, ali ste hrano pojedli, oziroma, kaj ste naredili z 

ostanki.  

 

 
   

PONEDELJEK     

TOREK     

SREDA     

ČETRTEK     

PETEK     

SOBOTA     

NEDELJA     

 

Legenda: 

  POJEDLI SMO VSO HRANO. 

HRANO SMO ODVRGLI V KOŠ ZA ODPADKE. 

     HRANO SMO ODLOŽILI NA KOMPOST. 

   S HRANO SMO NAHRANILI ŽIVALI. 

http://www.irokus.si/


 

 

 Skrbi za svoje zdravje.  Redno in pravilno si umivaj roke in telo, kihaj ali kašljaj 

v rokav, po brisanju nosu si umij roke, gibaj se na svežem zraku, pomagaj 

večkrat prezračiti stanovanje, pogosto pij vodo in nesladkane pijače, jej zdravo 

in raznoliko hrano, pojdi pravočasno spat.  

 

 
TJA 
 
 
 

 Gradivo najdeš v spletni učilnici 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17394 

 Poglej poglavje IN THE PAST. 

- Poglej  risanko in reši nalogo. 

- Poslušaj pesmice, jih zapoj in pokaži. 

- Zapoj pesmico MY HOME. 

- Reši naloge v PPT (Power Point predstavitev) .  

- Ponovi pozdravno pesmico, štej do 10 (lahko starše naučite, kako štejemo v šoli), 

vreme. 

- Ponovi, kaj si oblečeš glede na mrzlo vreme. 

 

 Pregledaš lahko tudi ostala poglavja. 

 

 

Bodi dobre volje!  Kmalu se ti spet oglasimo! 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17394

