
VAJE ZA POMOČ IN RAZVEDRILO OD 14. 4. 2020 DO 17. 4. 2020 

 

1. RAZRED 
 

 NA SPODNJI SLIKI IMAŠ IGRO, PRI KATERI BOŠ  
UPORABIL-A SVOJE TELO IN ČUTILA.  
IGRE TI NI POTREBNO NATISNITI. LAHKO SI SAMO NA LIST 
PAPIRJA ZAPIŠEŠ ŠTEVILA. KO VRŽEŠ KOCKO, SE 
POMIKAŠ PO ŠTEVILIH, NA SLIKI NA RAČUNALNIKU PA 
VIDIŠ, ALI TE ČAKA NALOGA ALI NE.  
NAVODILA NALOGE, KI TE ČAKAJO V IGRI: 
ROKA – DOTAKNI SE NEČESA MEHKEGA 
DEKLICA, KI STOJI NA ENI NOGI – PONOVI ZA NJO IN LOVI 
RAVNOTEŽJE (ŠTEJEŠ DO 20) 
NOS – ZAJEMI ZRAK IN POVEJ, KAJ VONJAŠ 
DEKLICA, KI LEŽI NA HRBTU - PONOVI ZA NJO IN NAREDI 5 
TREBUŠNJAKOV 
OKO – POIŠČI NEKAJ RDEČEGA, NEKAJ VELIKEGA, NEKAJ 
OKROGLEGA 
FANT, KI SE DOTIKA STOPAL – PONOVI ZA NJIM IN  
PRETEGNI SVOJE MIŠICE  
UHO – ZAPRI OČI, PRISLUHNI IN POVEJ, KAJ SLIŠIŠ 
DEČEK, KI UMIVA ROKE – UMIJ SI ROKE IN ZRAVEN ŠTEJ 
DO 20 
USTA – PRIVOŠČI SI SADNI ALI ZELENJAVNI PRIGRIZEK 
 
 

 



 POIŠČI VSILJIVCA    
 

 
 
 

 KLIKNI NA SPODNJO POVEZAVO IN S ČUKI ODPOTUJ OKOLI 
SVETA. PLESA SE BOŠ NAUČIL/A Z VEČKRATNO 
PONOVITVIJO OGLEDA IN PONAVLJANJEM 

https://www.youtube.com/watch?v=oDWGwFjBlo4 
 

 PRAVLJICE 
KER SO KNJIŽNICE ZAPRTE IN STE VERJETNO PREBRALI 
ŽE VSE PRAVLJICE, KI STE JIH IMELI IZPOSOJENE, LAHKO 
NA POVEZAVI https://www.lahkonocnice.si/ NAJDETE NOVE. 
KRATKE ZVOČNE PRAVLJICE LAHKONOČNICE PIŠEJO 
DOMAČI AVTORJI, PREBIRAJO PA STANOVALCI DOMOV 
STAREJŠIH OBČANOV. 
 

2. RAZRED  
 

 Dokončaj povedi  

MLEKO PIJEM, KRUH _____________________________. 
NA STOLU SEDIM, V POSTELJI _____________________. 
MAČKA MIJAVKA, PES ____________________________. 
Z VODO SE UMIVAMO, Z BRISAČO SE ____________________. 
Z ŽAGO ŽAGAMO, S SEKIRO _________________________. 
ZJUTRAJ ZAJTRKUJEMO, ZVEČER ________________________. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oDWGwFjBlo4
https://www.lahkonocnice.si/


 LEGO IZZIV 

Če imaš doma kocke, sestavi iz njih številke (od 0 do 9). 

 
 
 

Iz njih lahko ustvariš poljubna dvomestna števila.  
Poimenuj vsako dvomestno število, ki si ga ustvaril. Povej, koliko ima 
desetic in koliko enic.  
 



 Dobro si oglej obe sliki in poišči 5 razlik. 

 

 

 Oh, kako dolg špaget! S prstom sledi od njegovega začetka do konca. Nato 



sledi po celotni dolžini špageta samo z očmi. 

 

3. RAZRED  
 

 Klikni na spodnjo povezavo in na zanimiv način pokaži svoje dele telesa. 
Navodila so v angleščini, vendar ne skrbi, ker ti deklica vse pokaže. Torej se 
boš na zanimiv način naučil/a dele telesa v angleščini. 
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 
 
 

 Klikni na spodnjo povezavo in UJEMI SREČO. Zabavaj se ob plesu in petju.  
https://www.youtube.com/watch?v=0sc0JlxVGgs 

 Danes boš najprej naredil-a vajo za pozornost. Tvoja naloga je, da izbereš 
eno število od 1 do 5 ter črko od A do D. Npr. A1 ali C5 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=0sc0JlxVGgs


Potem naj mami ali ati ali brat oz. sestra pogleda na to polje in ti prebere 
nalogo, ki jo moraš opraviti. Nalogo moraš opraviti v najkrajšem možnem 
času. Opravi vsaj 5 nalog! 
 
 

 A B C Č D 

1 Dotakni se 
petih rjavih 
predmetov. 

Posnemaj 
let metulja. 

Naštej 6 
imen na 
črko N. 

Galopiraj 
(teci) kot 

konj. 

Dotakni se 
treh okroglih 

stvari. 

2 Naredi 4 
počepe in 2 
predklona. 

Povej 2 
besedi s 
petimi 
črkami. 

Naredi tri 
poskoke na 

eni nogi, 
nato pa še 

dva na 
drugi. 

Povej 
naslov ene 

revije za 
otroke. 

Naštej tri 
letne čase. 

3 Povej 
naslov 

knjige, ki 
govori o 

deklici, ki je 
imela črne 
lase in polt 

belo kot 
sneg. 

Pojdi 2 
koraka v 
desno in 
nato dva 

nazaj. 

Povej 
besedo, ki 

se začne na 
Z in konča 

na A. 

Poimenuj 6 
predmetov, 

ki se 
začnejo na 

črko L. 

Posnemaj 
človeka, ki 
je banano. 

4 Posnemaj 
opico. 

Izmisli si en 
račun in ga 

pravilno 
izračunaj. 

Zapoj prvo 
kitico pesmi 
Ringa, ringa 

raja. 

Koliko 
zlogov ima 

beseda 
LOKOMO- 

TIVA? 

Spomni se 
dveh jedi, ki 
se začneta 
na črko P. 

5 Koliko je 
mesecev v 

letu? 

Posnemaj 
oglašanje 

psa. 

Dotakni se 
ene osebe. 

Povej dve 
besedi, ki se 

rimata. 

Naštej 
dneve v 
tednu po 

vrsti. 

 
 

 Ob popoldnevih lahko izkoristimo čas tudi za igre z družino.  
 
Predlagamo ti igro: »Zgodba ABC« 
 
Prvi igralec začne pripovedovati zgodbo, v kateri igrajo posebno vlogo prve 
tri črke iz abecede. Na primer: »Nekoč je živel moški z imenom Arne. Arne 
je živel v Berlinu, kjer je srečal lepo Cecilijo.« Zdaj je na vrsti drugi in ta 
mora nadaljevati zgodbo s »Č«, potem pa sledita črki »D« in «E«. Vsi 
poskušajo v tej obliki nadaljevati zgodbo do konca abecede in jo tudi 
smiselno končati. 

 

4. RAZRED 
 



 V besedilo vstavi manjkajoče vejice. 

V PETEK JE BILO MRZLO DEŽEVNO IN VETROVNO VREME. PETER 
PRIMOŽ IN POLONA SO ODŠLI V BLIŽNJO TRGOVINO. KUPILI SO 
KRUH PRESTE PECIVO PARADIŽNIK PAPRIKO PAŠTETO SLIVOVO 
MARMELADO IN JABOLČNI SOK. VSE SO SKRBNO ZLOŽILI V 
PLETENO KOŠARO. ODŠLI SO PROTI DOMU. OB OGRAJI STARE 
VEČSTANOVANJSKE HIŠE SO SE POGOVARJALI ANDREJ FILIP IN 
NEJC. 
Če bi bilo zgornje besedilo napisano s pisanimi črkami, katere besede bi 
morali pisati z veliko začetnico? 
 
 

 Oglej si spodnjo sličico in se loti joge 
 

 
 



 Oglej si spodnje like. Kolikšen del vsakega lika je pobarvan? Napiši z 

ulomkom. 

 
 

 Poišči vsiljivca 

 
 
 



5. RAZRED  
 

 Pri tej igri bomo pisali vprašanja in odgovore. Potrebuješ več manjših listkov, 
ki jih razdeliš med igralce. Vsak igralec na skrivaj napiše eno vprašanje, ki 
se začne s »Kako to …« ali »Zakaj …«. Potem obrne listek in ga poda 
naprej sosednjemu igralcu. Sosed seveda ne sme videti vprašanja, na 
prazno stran pa mora zapisati odgovor, ki se začne s »Ker …«. Nato listke 
pomešajte in jih znova razdelite in preberite vprašanja in odgovore. Upam, 
da se boste zabavali.  
Primer: 
»Zakaj očka smrči?« 
»Ker si nisem spletla kitk.« 
 

 Ali se še spomnite Miškolina? Morda so vam ga brali vaši starši. Na spodnji 
povezavi lahko poslušate prvo poglavje in odgovorite na vprašanja: 

1. Kaj pomeni, da so imeli gosposko stanovanje? 
2. Koliko nadstropij je imelo? 
3. Kaj so imeli shranjeno v shrambi? 
4. Zakaj je bilo v stanovanju pozimi toplo, poleti pa hladno? 

 
               https://4d.rtvslo.si/arhiv/pravljica-za-lahko-jutro/174683633 

 

 Ker ste se prejšnji teden učili pretvarjati merske enote, lahko preverite, 
kako dobro vam gre. Za pomoč pa imate ti dve tabeli. 
 
1min = 60s             1h = 60min = 3600s    
1s = 160 min          1min = 160h       

   
1 dan = 24 = 24 ur            1 ura =1/24 =1/24 dneva           
1 leto = 365 = 365 dni    ali    1 leto = 366 =366 dni (prestopno leto) 

 
Na spodnji povezavi so pretvorbe skoraj vseh merskih enot  
https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2012/03/pretvarjanje-
merskih-enot.pdf 
 

              Pa še povezava do vaje v pretvarjanju 
https://www.thatquiz.org/sl/practice.html?time-j20-l2-mpnv600-p1ug 
 

 Tu te pa čakajo zabavne miselne igre. Sem jih preizkusila, pa sploh niso 
tako enostavne, kot se zdi na prvi pogled. 

              https://otroski.rtvslo.si/igre/74 
 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/pravljica-za-lahko-jutro/174683633
https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2012/03/pretvarjanje-merskih-enot.pdf
https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2012/03/pretvarjanje-merskih-enot.pdf
https://www.thatquiz.org/sl/practice.html?time-j20-l2-mpnv600-p1ug
https://otroski.rtvslo.si/igre/74


6. RAZRED  
 

 Si vedel, da se eni ljudje 
sproščajo z barvanjem mandal? 
Barvanje ima na nas 
sproščujoč učinek in nas 
pomirja. Poskusi tudi ti! Mogoče 
je pa to primerna tehnika zate, 
da se pomiriš, če si jezen.  

 
 

Lahko pa se jo naučiš tudi 
narisati na spodnji povezavi: 
http://www.os-brinje.si/kako-
narisati-mandalo/ 

 
 
 
 

 Na spodnji povezavi te čaka vaja za utrjevanje samostalnikov. Izberi si jih 
7 in jih uporabi v kratki zgodbici. 
https://interaktivne-
vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/samostalnik_sklon/samostalnik.htm 
 

 Prejšnji teden ste utrjevali present simple tens. Na spodnji povezavi te 
čaka vaja, s katero lahko preveriš, kako dobro ti gre. 
https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_mix.htm 
 

 Oglej si kratek animirani film o uličnem glasbeniku in psu ter odgovori na 
vprašanja: 

1. Kako se imenuje naprava, ki jo glasbenik uporablja, in čemu ta 
naprava služi? 

2. Kakšno je po tvojem mnenju ravnanje dečkov? 
3. Kako je pes pomagal glasbeniku? 
4. Zakaj je bil glasbenik jezen na psa? 
5. Kako se zgodba konča? 

https://www.youtube.com/watch?v=1D7D3_HFB3o 
 

7. RAZRED  
 

 Na spodnji sliki imaš zapisane besede. Na levi stani je zapisana ena 
beseda, ki jo moraš poiskati med besedami na desni strani. Ko ti uspe, se 
preizkusi na spodnji povezavi, kjer je naloga enaka, le da ti tam odšteva čas. 
Vem, da zmoreš!  
 
 

http://www.os-brinje.si/kako-narisati-mandalo/
http://www.os-brinje.si/kako-narisati-mandalo/
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/samostalnik_sklon/samostalnik.htm
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/samostalnik_sklon/samostalnik.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_mix.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_mix.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1D7D3_HFB3o


 
 

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BIgre/Vsiljivke3.htm 
 

 Poišči vsiljivca  (sliko si lahko povečaš, če ti bo lažje) 
 

 
 

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BIgre/Vsiljivke3.htm


 Klikni na spodnjo povezavo in si oglej filmček o sreči 
https://www.youtube.com/watch?v=t07s6K94c7E 
 
Zdaj v desetih povedih zapiši svojo izkušnjo o sreči. Pomagaš si lahko z 
naslednjimi vprašanji: 
Kdaj si srečen/a, kaj te razveseli? 
Kaj moraš narediti za srečo? 
Kaj si pripravljen/a narediti za srečo? 
Je občutek sreče odvisen samo od tebe? 
Kdo ti lahko pomaga do občutka sreče? 
 

 Oglej si spodnjo poved in ugotovi, kaj je posebnega? Ko se bomo spet 
srečali v šoli, mi, prosim, povej svojo ugotovitev. 
 
PERICA REŽE RACI REP 
 
Zdaj se preizkusi še v hitrogovorjenkah. Kolikor se da hitro, vsaj 5x preizkusi 
povedati posamezno poved. 
 
PLUG POD KLOPJO. 

GORI NA GORI GORI. 

PIKA POKA PIKAPOLONICA. 

PEŠEC PREČKA CESTIŠČE. 

 

8. RAZRED  
 

 Si že slišal za besedo altruizem? V SSKJ piše, da je to: »ravnanje, nazor, 
pri katerem človek upošteva koristi drugih, nesebičnost«. To se zgodi takrat, 
ko nekdo naredi nekaj prijaznega samo zato, ker lahko. 
Ampak tak človek vedno dobi nekaj nazaj – po navadi dobi dober 
občutek, da danes je pa nekomu pomagal in polepšal dan. In takrat je 
tudi naš dan lepši.  
Si vedel, da so v času epidemije obiski prepovedani v vseh domovih 
starejših občanov. Kar pomeni, da se ogromno starostnikov srečuje z veliko 
osamljenostjo. Zato so nastale pobude, kjer lahko s pismom pomaga vsak. 
Vabim te, da napišeš pismo z lepimi mislimi, spodbudami, kaj narišeš in z 
njim nekomu polepšaš dan. 
In s tem hkrati poskrbiš tudi za svoje dobro počutje. 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t07s6K94c7E


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Več informacij najdeš tudi tukaj: https://www.koroskenovice.si/novice/napisi-
pismo-stanovalcu-ki-biva-v-domu-za-varstvo-
odraslih/?fbclid=IwAR38dNiRaEBHhSEoMoYsHv4q0p_LCFvj4MnX-
iDH01_WioCg-3_hH_8YqA0 

 

 

 Danes si oglejte eksperimente v Hiši eksperimentov. Kliknite na spodnjo 
povezavo in si izberite eksperiment, ki vas najbolj zanima. Lahko si jih 
ogledate tudi več.  
https://www.he.si/   

 

 Med nami so tudi ljudje, ki so nekoliko drugačni po svojem vedenju. To so 
ljudje z motnjo avtističnega spektra. Oglejte si video na spodnji povezavi in 
mogoče boste izvedeli kaj novega o njih.  
https://www.youtube.com/watch?v=RbwRrVw-CRo  
 

 Kako ste? Vam je kaj dolgčas? Gotovo si ga preganjate tudi z branjem knjig. 
Ponujam vam tri bralne kartončke, ki si jih lahko izdelate sami, pomagali pa 
vam bodo utrditi glagol biti, zaimke in neštevne samostalnike.  Natisnite  si 
jih, prilepite na trši karton in izrežite. Če nimate tiskalnika, pa si jih lahko 
sami narišete, prepišete nanje besede in potem izrežete.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.koroskenovice.si/novice/napisi-pismo-stanovalcu-ki-biva-v-domu-za-varstvo-odraslih/?fbclid=IwAR38dNiRaEBHhSEoMoYsHv4q0p_LCFvj4MnX-iDH01_WioCg-3_hH_8YqA0
https://www.koroskenovice.si/novice/napisi-pismo-stanovalcu-ki-biva-v-domu-za-varstvo-odraslih/?fbclid=IwAR38dNiRaEBHhSEoMoYsHv4q0p_LCFvj4MnX-iDH01_WioCg-3_hH_8YqA0
https://www.koroskenovice.si/novice/napisi-pismo-stanovalcu-ki-biva-v-domu-za-varstvo-odraslih/?fbclid=IwAR38dNiRaEBHhSEoMoYsHv4q0p_LCFvj4MnX-iDH01_WioCg-3_hH_8YqA0
https://www.koroskenovice.si/novice/napisi-pismo-stanovalcu-ki-biva-v-domu-za-varstvo-odraslih/?fbclid=IwAR38dNiRaEBHhSEoMoYsHv4q0p_LCFvj4MnX-iDH01_WioCg-3_hH_8YqA0
https://www.he.si/
https://www.youtube.com/watch?v=RbwRrVw-CRo


 

 
 
 
 
Prejšnji teden ste se učili računati obseg kroga in krožni lok. Da vam bo 
snov bolj razumljiva, si oglejte še tale posnetek. Pozorni bodite predvsem na 
računanje v stopinjah.  
https://astra.si/krozni-izsek/ 
 
Ponovite lahko tudi risanje n-kotnika.  
https://www.youtube.com/watch?v=Q9b846EPVtw&t=11s 
 
 

9. RAZRED  
 

 Oglej si kratek film. Kaj misliš o njem ? S katerimi občutki se spopada 
glavna junakinja? Ali si dovoli sanjati in tudi uresničiti svoje sanje? Kako to 
vpliva na njeno samozavest? 

https://astra.si/krozni-izsek/
https://www.youtube.com/watch?v=Q9b846EPVtw&t=11s


Preberi še sporočilo na koncu filma. 
https://www.youtube.com/watch?v=JOWiPx5VRUU 
 

 Slovenski pregovori so zakladnica drobnih življenjskih modrosti. Kako 
dobro jih obvladaš? 
https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/puppethangman_p
roverbs_si.htm 
 

 Preizkusite, koliko držav sveta lahko pravilno poimenujete. Zelo zabavno 
in poučno. 
https://www.digipuzzle.net/minigames/globequiz/globequiz.htm?language=
slovenian 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JOWiPx5VRUU
https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/puppethangman_proverbs_si.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/puppethangman_proverbs_si.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/globequiz/globequiz.htm?language=slovenian
https://www.digipuzzle.net/minigames/globequiz/globequiz.htm?language=slovenian

