
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 1. RAZRED 

6. 4. 2020 – 10. 4. 2020 

Pozdravljen/a!   

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

Vaje pisanja, risanja in računanja po navodilih zapisuj v zvezke in DZ.  

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI PO PREDMETIH 

SLJ  Ta teden se boš naučil/a prepoznati in zapisati črko L.  

Ošili svinčnik in barvice. Pri pisanju pravilno sedi, pazi na pravilno držo pisala in 

upoštevaj smer pisanja črke.  

V zvezek za črke napiši velik L ter ga prevleci z desetimi različnimi barvicami. 

Pazi!  Zapišeš ga v eni potezi. 

                                           L 
 Zapiši v zvezek za črke po dve vrstici črke L, pazi na obliko, pisanje od črte do črte, 

presledek med črkami.   
Do konca tedna vadi pisanje in branje s to črko v DZ Lili in Bine, zvezek za 

opismenjevanje – 1. del, stran 28 in 29. Rešiti znaš vse naloge na str. 28 in 29 zgoraj 

(glaskovanje). 

 V tem tednu pri vajah pisanja izbiraj naloge, ki se ti zdijo glede na tehniko pisanja 

dovolj zahtevne zate.  

 

Pri najlažji vaji   v DZ za opismenjevanje na str. 28 iz vsake vrstice izberi po tri 

besede in jih prepiši. Najprej preberi eno besedo, si jo zapomni in jo zapiši. Postopek 

ponovi pri vsaki besedi. Bodi pozoren/a na presledek med besedami. 



Če ti uspe, prvi dan prepiši vse besede iz 1. vrstice, naslednji dan iz 2. vrstice in zadnji 

dan vse besede iz 3. vrstice.  

      Čestitam, ker ti je uspelo. 

    Poišči nalogo pero v DZ za opismenjevanje na str. 28.  Prepiši besede iz 3. 

vrstice. Naslednji dan iz naloge zvezda izberi 3 povedi in jih prepiši. Sličico preriši. 

Delaj tako, da najprej prebereš besedo, si jo zapomniš in jo nato zapišeš. Upoštevaj 

piko na koncu povedi. 

 

Če ti uspe, naslednji dan prepiši vse spodnje povedi.  

             TETA   LEA    LOMI    VEJE . 

             LINA  IMA  VELIKO   TORBO. 

             TILEN    IMA   LETALO. 

 

  Čestitam, ker ti je uspelo. 

 

  Morda si že tako dober/dobra bralec/ka, da prebereš in si zapomniš že celo 

kratko poved in jo zapišeš. Iz naloge zvezda preberi poved, si jo zapomni in napiši. 

Sličico zamenjaj z besedo. Upoštevaj piko na koncu povedi. Tako prepiši 3 povedi. 

Če ti uspe, reši spodnjo nalogo , prepiši 3 povedi in sličico zamenjaj z besedo.  

  Čestitam, ker ti je uspelo. 

 



     Za vaje vsakodnevnega branja (10 min) beri in rešuj v DZ, zvezek za        

                       opismenjevanje – 1. del, stran 30.  

Vadi branje povedi z bralnih listov prejšnjega tedna ali beri besedila v DZ za 

opismenjevanje -  1.del, pri črki L ali ob katerih smo se že učili.  Ne pozabi na vaje za 

branje besednih skupin (v stolpcih). Mislim, da ti že uspeva brati hitreje. Kar vztrajaj, 

vedno bolj zanimivo in igrivo bo! Morda tekmuješ z mamico, atijem ali s 

sestrico/bratcem?  

 

             Izbiraj naloge, ki se ti zdijo glede na tehniko branja dovolj zahtevne zate.  

            Če želiš,  

lahko na spletni strani https://www.ucimte.com na straneh 206, 207 izboljšaš svoje  
branje.  

 

 Klikni na naslednjo povezavo Čiste roke za zdrave otroke - lutkovni film in si oglej lutkovni 

film. K ogledu morda povabiš bratca ali sestrico ali pa naj s tabo gleda medvedek ali druga 

najljubša igračka. 

 

                Po ogledu (lahko gledaš večkrat) razmisli in se loti zastavljenih nalog: 

 
- naštej osebe lutkovne predstave, 

- ustno odgovori na vprašanja: 

Kaj v predstavi ti je bilo všeč? Zakaj? 

Kaj ti ni bilo? Zakaj? 

O čem pripoveduje zgodba v lutkovni predstavi? 

Koliko časa bo babica pazila Lovrova bratca in sestrico? 

Kam sta odšla mamica in očka? 

Katere nove besede si morda spoznal? (mikrobi, mikroskop, imunski sistem, 

odpornost …) 

- upoštevaj navodila za pravilno kašljanje, pravilno umivanje rok in zob ter za 

pravilno umivanje telesa (kako dečki in kako deklice) čez dan in zvečer v 

kopalnici, kot si videl/a v posnetku. Pokaži tudi sestrici/bratcu. 

Tako boš ostal/ostala zdrav/zdrava.                                                            

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000019#/110
https://www.youtube.com/watch?v=nMIyiIVqqUE


MAT  

      
 

 Oglej si sliko V MAT DZ, 3.del, str. 13. Ob njej se boš v tem tednu naučil/a šteti do 15 

in zapisati števke za števila 11, 12, 13, 14, 15. Morda bo to zate nekaj novega, 

morda pa to zate sploh ne bo nov izziv. 

 
            Pomagaš si lahko tudi s spodnjimi slikami.  
 

              
 
 
 

                            
 

                                                                               
 

 



 

 V zvezek s kvadratki piši tako, kot prikazujejo slike. Veš, da pišeš od črte do črte, 

paziš na obliko števk in na poteze. Upoštevaj presledek. Vsako številko zapiši 

dvakrat čez dve vrsti in dvakrat čez eno vrsto. Naslov v zvezku naj bo ŠTEVILA DO 

15. 

 

 
 
 
 



 
Naredi si snopič z 10 zobotrebci/palčkami in jih spni. Pripravi še 10 posameznih 

zobotrebcev. Po koncu vaje jih spravi, pogosto jih boš potreboval/a! 

Snopiču z 10 zobotrebci dodaj npr. 3 zobotrebce. Povej, katero število si nastavil/a 

in ga zapiši. To naredi tudi s kockami. V pomoč naj ti bo spodnja slika. Starši naj 

preverijo, ali si število pravilno ponazoril/a in zapisal/a.  Naredi še več primerov v 

obsegu do 15. 

 

                        
 

Kako števila od 10 do 15 pokažeš s prsti, ti bom predstavila s spodnjimi slikami. 
Izbrala sem si število 14. 

 
Najprej na mizo položi 10 prstov. Prikazal/a si število 10. Nato vse prste zapri.   

 



 
Dodaj 4 prste leve roke.  Poglej, kako ti bolj ustreza in se odloči za eno izmed 
možnosti. 
 

   ali       
 
Prikazala sem število 14. Tudi ti vadi tako in ne pozabi na 10 prstkov, ki si jih najprej 
položil/a na mizo. Ugotovi razliko v prikazovanju števila 14 in 4.  

 
Starši ti naj narekujejo števila 1-15, ti pa jih čim hitreje ponazori s prsti.  

 
 

 V zvezku s kvadratki z barvanjem po spodnjem zgledu prikaži števila od 10 do 15: 

                                                                               
 
 
 

 
Zapomni si: 10 rdečih kvadratkov v eni vrsti (povezan snopič 10 zobotrebcev) 
prikazuje število 10, kar je več kot 10, rišeš v drugo vrsto z modro barvo, dodajaš 
po 1. 
 
 
1. Reši naloge v MAT DZ 2. del na straneh 60 (samostojno) in 61 (Spomni se: opiši, 

kaj se dogaja na sliki, postavi vprašanje, zapiši račun in v celi povedi ustno 

odgovori). Račune zapiši na črte v DZ. 

 

 



  Na spletni strani Moja matematika (https://moja-matematika.si/) rešuješ 
matematične izzive. Novi so:  
- ARITMETIKA IN ALGEBRA/NARAVNA ŠTEVILA DO 20/ŠTEVILA DO 15/ŠTEVILO NA 

TRAKU,   
- ARITMETIKA IN ALGEBRA/NARAVNA ŠTEVILA DO 20/ŠTEVILA DO 15/ŠTEVILSKI 

TRAK DO 15, 
- ARITMETIKA IN ALGEBRA/NARAVNA ŠTEVILA DO 20/ŠTEVILA DO 15/ŠTEVILA DO 

15, GOSENICA. 

SPO  

Pomlad- TO ŽE VEM 

 

 Izdelal/a boš plakat. Če nimaš velikega lista, iztrgaj iz sredine brezčrtnega zvezka 

vsaj 2 poli listov. Zlepi ju z lepilnim trakom.  

 Na sredino plakata napiši naslov in nariši, kot prikazuje spodnja slika. Sličice, ki si jih 

izrezal/a prejšnji teden, razvrsti in nalepi na plakat.  

Seme je del rastline, iz katerega zraste mlada rastlina. 

Sadika je mlada rastlina, primerna za vsaditev. 

             Pripoveduj, za kakšna/katera opravila na vrtu uporabljamo orodja in 

             pripomočke, katerih sličice si prilepil/a. Poimenuj rastline s sličic. 

 

 

 

 

 

https://moja-matematika.si/


 Ponovi o značilnostih pomladi. Pri reševanju kviza (poišči na spletni strani OŠ 

Ljubečna, PowerPoint mapa KVIZ) si lahko pomagaš s sliko v DZ za spoznavanje 

okolja, str. 50, 51, z risbami o pomladanskih cvetlicah v tvoji mapi izdelkov in s 

plakatom, ki si ga izdelal/a. 

 

Vreme 

 

 Razmisli. Kaj se lahko zgodi, kadar dlje časa dežuje? Kaj se zgodi, kadar dlje časa ni 

dežja? Oglej si na spletu slike, ki prikazujejo posledice takšnih vremenskih pojavov. 

 Priporočam ti ogled oddaje IZODROM na TV/ SLO 1/ vsak delovni dan 9.10–10.00. 

 

 

GUM 

 

 

 

 

Izdelaj glasbilo – boben. 

Lahko uporabiš svojo idejo (glede na to, kaj imaš pri roki), lahko pa si pomagaš z naslednjo:  

POTREBUJEŠ VELIKO PRAZNO KONZERVO (NPR. OD KOMPOTA), BALON, LEPILNI TRAK IN 

LESENI PALČKI. 

o NA KONZERVO NAPNI BALON, PRI TEM NAJ TI POMAGAJO STARŠI.  

 

 
 

o BALON ZALEPI Z LEPILNIM TRAKOM, DA BO MED IGRANJEM OSTAL NA 

SVOJEM MESTU. 

 
 

o NATO VZEMI PALČKI, ZAPOJ IN ZAIGRAJ. 

 



 

Spomni se katere od pesmi, ki smo jih peli v šoli (poglej v zvezek bobenček), ali 

katere izmed svojih.  

OB GLASBENEM USTVARJANJU TI ŽELIM VELIKO UŽITKOV ! 

 

LUM Bližajo se velikonočni prazniki. Vsaka družina bo dom okrasila na svoj način. 

Ponujam ti predloga, kako lahko s tvojim likovnim izdelkom okrasite vaše 

domovanje.  

Preden se lotiš dela, razmisli, katere likovne materiale in pripomočke imaš na 

voljo.  

Primer 1:  

Če imaš doma vodene barve ali voščenke, se lahko lotiš izdelave okrasnih jajčk iz 

kartona (papirja). Za barvanje ozadja bodo dobri tudi flomastri ali barvice. Pripravi 

še škarje in vrvice (razmisli, kateri odpadni materiali še pridejo v poštev namesto 

barvnega traku), morda ti mamica podari nekaj kljukic. 

Sledi slikovnim navodilom za delo, bodi tudi tokrat ustvarjalen/a.  

Nasvet za ohranjanje zdravja: pri izrezovanju zarez v karton bodi pazljiv/a. Je pa to 

odlična vaja za razvijanje spretnosti prstov, jo priporočam!               



 

 

                        

                                          



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okrašenimi jajčki se poigraj. Lahko z njimi okrasiš veje praznične namizne 

dekoracije (če jim prilepiš kljukico), lahko jih daš na prtiček pri velikonočnem 

pogrinjku ali z njimi okrasiš prostor v dnevni sobi … 

Lahko ustvariš sliko. V tem primeru pobarvaj ozadje lista, nariši ali oblikuj/ nalepi s 

trakci časopisnega papirja košaro, vanjo prilepi jajčka …. 

 

Primer 2: 

Odpravi se v naravo in naberi likovni material. Oči in smrček izreži iz papirja in 

nalepi. Iz palčk, vejic ali žice izdelaj brčice. Tudi v kuhinji lahko najdeš material za 

ustvarjanje (papirnate brisačke, prtički, blago …). Uporabi ga za spodnji del zajčka. 

Pripravi še orodje in pripomočke in uživaj v ustvarjanju velikonočne dekoracije! 



 

        

Če želiš, pošlji fotografijo izdelka. 

ŠPO V torek, 7. 4., je svetovni dan zdravja. Posveti ta dan več svojega prostega časa 

gibanju. 

Glej PPT mapo na spletni strani šole za 1. r/ Pozdrav soncu. 

TJA 

 

 Ponovi pesmici RAVIOLI in MY HOME. 

 

 V poglavju SPRING poslušaj in ponovi pesmici YES, I CAN in WALKING, 

WALKING (oblike gibanja). 

 

 V poglavju HEALTHY LIFESTYLES poslušaj in ponovi pesmice: HEAD, 

SHOULDERS, KNEES AND TOES; THIS IS ME, 5 SENSES. 

 

 V poglavju HEALTHY LIFESTYLES poslušaj, kaj počneta STEVE IN MAGGIE; 

nauči se Sidov ples (SID DANCE). 

 

 

Veseli me, da že nekaj časa vztrajaš pri šolskem delu doma. Ponosna sem nate, ker 

napreduješ v znanju. Komaj čakam, da vidim tvoje izdelke (npr. kuharsko kapo ali recept 

 , preglednico o tem, kako ravnate s hrano, vremensko napoved …) in zapiske v 

zvezkih.  

 



Prosim, da v spodnjo preglednico eden izmed staršev zapiše, kaj ti je pri delu od doma 

všeč in kaj predlagaš (kaj si želiš). Spomni se, da smo to delali že v šoli: dve zvezdi in ena 

želja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ati ali mamica mi naj pošlje sliko preglednice na elektronski naslov. Hvala! 

 

Ostani zdrav/zdrava, tvoja učiteljica 

 


