
UČNA GRADIVA IN NALOGE 1. RAZRED (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020) 

Glede na to, da se šele učimo brati, prosite starše, da vam preberejo navodila.  

Vse dejavnosti narediš v zvezek ali na liste, ki jih boš nato prinesel v šolo.  

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ  Iz revij izreži in v zvezek nalepi sličice tistih predmetov, kjer pri poimenovanju 
slišiš v besedi glas  E ali J.  

 

 Nauči se pravilno zapisati črki E in J. 
             Zapiši nekaj besed s črkami, ki jih poznaš. 
 

     E         J 
 

 Bereš lahko po svoji izbiri, lahko pa vadiš s pomočjo bralnega lista.   

 
BRALNI LIST 1: PREBERI, USTNO DOPOLNI POVEDI. 
 
META      TEMA     EMA      ENA       NENA 
 
ANTENA       TETA      NE      MET        ANITA 
 
META     IMA   _________________. 
 
TETA NIMA   __________________ . 
 
 
BRALNI LIST 2: PREBERI, USTNO DOPOLNI POVEDI. 
 
TINE    ENA     TEMA    TINA    NENA    IMA 
 
MAMI    TIM    MENI    EMA    NANA    ATI  
 
TINE  IMA __________________. 
 
META  IN  EMA  IMATA _______________. 
 
ATI  NIMA ____________________. 



 
BRALNI LIST 3: PREBERI, USTNO DOPOLNI POVEDI. 
 
NE!     NE!     NE! 
 
MATEJ,  NE!          MAJA,  NE! 
 
TAM JE ______________. 
 
MATEJ     IMA     ________________. 
 
MAJA       IMA     ________________. 
 
TAM   JE    TINA.        TINA   IMA ____________. 
 
ANE   NI   TAM.             TAM   JE   MATEJ. 
 
 
BRALNI LIST 4: PREBERI. 
 
JA    JE     JI    NA    NE    NI     MA     ME      MI 
 
TA   TE    TI     IN    AN     EN     AJ    EJ     AM     
 
MATEJA    NEJA     JANA     NAJ     JEM     JANI 
 
TEJA     META    ANETA     MATEJ    JAN     TAT  
 
 

 Uživaj v poslušanju radijske igre Kdo je napravil Vidku srajčico. 
              https://www.youtube.com/watch?v=M4b0dL1sryM                                                                                   
 

MAT  Preizkusi se v matematičnih izzivih.  
Na spletni strani Moja matematika (https://moja-matematika.si/) poišči spodaj 
zapisane naloge in dokaži, da zmoreš.  
 

1. Klikni na:  
Naloge/ druge vsebine/ obdelava podatkov/ figurni in vrstični prikaz, prikaz s 
stolpci 
 
Klikni na: 

2. Naloge/ aritmetika in algebra/ naravna števila do 10 
 

SPO Pomlad 

 Pojdi na travnik in v gozd. Uživaj v raziskovanju žive narave.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=M4b0dL1sryM
https://moja-matematika.si/


1. Opazuj, poimenuj in primerjaj znanilce pomladi. V pomoč so ti lahko sličice 
(glej spodaj). 
 

2. Poimenuj dele rastlin (koreninice, čebulica/gomolj/korenika, steblo, listi, 
cvet). 
 

3. Izberi nekaj znanilcev pomladi in jih čim bolj natančno nariši. Zbirko izdelkov 
boš prinesel/prinesla v šolo. 

 

FORZICIJA 

 

 

JETRNIK 

 

 

MARJETICA 

 

 

TELOH 



 

PLJUČNIK 

 

TULIPAN 

 

PODLESNA VETRNICA 

 

LAPUH 

 

ŽAFRAN 

 

MALI ZVONČEK 



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

okolja. Na strani 50 in 51 si oglej sliko in pripoveduj o spremembah v naravi. 

            (Postopek prijave/registracije je opisan na spletni strani šole v Obvestilu o  

              organizaciji dela v času začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v  

 

TROBENTICA 

 

VIJOLICA 

 

MAGNOLIJA 
NARCISA 

 

VELIKI ZVONČEK, NORICA 

 

ZIMZELEN 

http://www.irokus.si/


            vzgojno-izobraževalnih zavodih). 

 

Zdravo živim 

 Da boš poskrbel za svoje zdravje, si redno in pravilno 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.  

 

 Naštej obroke v dnevu (zajtrk, malica, kosilo, malica, večerja). Vsak dan 

pomagaj pripraviti zdrav obrok. 

 

 Postavi se pred ogledalo in se opazuj. Pokaži in poimenuj naslednje dele 

telesa: lasje, čelo, obrvi, oči, trepalnice, nos, lice, brada, uhelj, vrat, rama, 

komolec, zapestje, dlan, imena prstov, prsi, bok, koleno, gleženj, stopalo, 

podplat.  

 

 Za zdravje vaše družine lahko pomagaš poskrbeti tako, da povabiš družinske 

člane k igranju družabnih iger, petju pesmi, skupnemu gibanju v naravi.  

 

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

okolja. Na strani 46 in 47 si oglej sliko in povej, kako otroci skrbijo za zdravje. 

 

 

TJA  Gradivo najdeš v spletni učilnici 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17394   

 

 

 

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

