
 
 

UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 1. RAZRED (23. 11. 2020–27. 11. 2020) 

 PONEDELJEK, 23. 11. 2020 
 

SLJ 
(2 uri) 
 

Mojca Pokrajculja 

Se še spomniš pravljice o Mojci Pokrajculji, ki smo jo brali v 
šoli? S pomočjo ilustracije v zvezku za slovenščino obnovi 
zgodbo.  

Nato si poglej lutkovno predstavo, ki jo najdeš na spodnji 
povezavi (prosi odraslo osebo, da ti pomaga predvajati):  
http://www.lgl.si/si/predstave/vse-predstave/466-Mojca-
Pokrajculja#.X7JAEohKhPY 
 

GUM 
ŠPO 

Lisica se je v pravljici Mojca Pokrajculja sladkala z medom. S čim pa se še lahko sladkamo?  

Poglej si ples o priljubljeni sladkariji – ČOKOLADI.  

Prosi odraslo osebo, da predvaja posnetek plesa. Ti pa zraven čim večkrat zapleši in zapoj. 
Poskusi se plesa čim bolje naučiti. Ko se vrnemo v šolo, bomo skupaj zaplesali.  

https://www.youtube.com/watch?v=jAlsCu863DM&t 

MAT Da ponoviš in utrdiš svoje znanje števila 5, odpri DZ Lili in Bine MAT 1 na str. 58, 59 in reši 
naloge. Pazi na pravilno držo pisala in telesa pri pisanju številk. 

 Prosi starša, da stran 58 fotografira in jo pošlje učiteljici po elektronski pošti. 

http://www.lgl.si/si/predstave/vse-predstave/466-Mojca-Pokrajculja#.X7JAEohKhPY
http://www.lgl.si/si/predstave/vse-predstave/466-Mojca-Pokrajculja#.X7JAEohKhPY
https://www.youtube.com/watch?v=jAlsCu863DM&t


 
 

 

 TOREK, 24. 11. 2020 
 

MAT Da ponoviš svoje znanje števil od 1 do 5, odpri DZ Lili in Bine MAT 1 na str. 60, 61 in reši 
naloge. Prosi odraslo osebo, da ti prebere navodila, nato pa poskušaj biti pri delu čim bolj 
samostojen/samostojna.  

ŠPO 
 
 
 

Odpravi se na sprehod v bližnjo okolico. Med sprehodom naredi nekaj razgibalnih vaj: poskoke 
počepe, kroženje z rokami … 

 

Poišči nekaj naravnih materialov in jih prinesi na dvorišče, lahko pa nalogo za likovno 
umetnost izvedeš v naravi.  

Iz različnih naravnih materialov (listi, vejice, plodovi …) oblikuj sliko po lastni domišljiji. 
Umetnijo poimenuj in fotografiraj. S pomočjo starša mi jo lahko pošlješ. 

Na svoji poti naberi čim več različnih drevesnih listov (in jih poimenuj). Potreboval/a jih boš 
pri SLJ.  

* Sprehod izvedi ob lepem vremenu. 

LUM 
2 uri 

SLJ 
 

Potrebuješ nabrane drevesne liste in flomastre. Izberi 
večje liste, na njih rišeš različne črte (ravne, poševne, 
krive). Glej sliko. 

 



 
 

 

 SREDA, 25. 11. 2020 
 

TJA 
 
 

AUTUMN (JESEN) 
Poglej posnetek, ki je v spletni učilnici, in se nauči pesmico Grey Squirrel. Igraj igrico Memory, 
ki je v spletni učilnici. 

Povezava do spletne učilnice: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17394 

SLJ Enako in različno 

Odpri delovni zvezek Novi prijatelji SLJ 1 na str. 60, 61. Poprosi odraslo osebo, da ti bere 
navodila, ti pa samostojno rešuj naloge.   

MAT Da ponoviš svoje znanje števil od 1 do 5, odpri DZ Lili in Bine MAT 1 na str. 62 in reši naloge. 
Prosi odraslo osebo, da ti prebere navodila, nato pa poskušaj biti pri delu čim bolj 
samostojen/samostojna. 

SPO Razmisli, ali rasteš. Lahko izmeriš, koliko si že 
zrasel/zrasla? Vprašaj mamico kaliko si 
bil/bila velik/ velika, ko si se rodil/ rodila. 
V zvezek za spoznavanje okolja (šolarček) 
prepišeš naslov in besede dojenček, malček 
in šolar. Poleg besed prilepiš svoje fotografije 
ali se narišeš. 
 
 

 

  

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


 
 

 ČETRTEK, 26. 11. 2020 
 

SLJ 
 

Enake črke (opazovalne naloge) 

Odpri delovni zvezek Novi prijatelji SLJ 1 na str. 62, 63. Poprosi odraslo osebo, da ti bere 
navodila, ti pa samostojno rešuj naloge.   

MAT Odpri DZ Lili in Bine MAT 1 na str. 63 in reši naloge. Prosi odraslo osebo, da ti prebere 
navodila, nato pa poskušaj biti pri delu čim bolj samostojen/samostojna. 

Če zmoreš, reši še stran 64.  

SPO Kako preživimo dan? 

Dan lahko preživimo različno. 
Izbranemu družinskemu 
članu pripoveduješ, kako 
lahko preživimo dan. Pomagaj 
si s sliko. 

Pripoveduj, kako si preživel/ 
preživela včerajšnji dan. 
Spomni se čim več dogodkov. 

 

 

 

 

GUM Z instrumentom, ki si ga izdelal/a prejšnji teden, ponovi vse pesmice, ki smo se jih naučili. 
Pomagaj si z zvezkom za glasbo.  

 

  



 
 

 PETEK, 27. 11. 2020 
 

SPO Uro bomo v manjših skupinah izvedli preko videokonference. Vsa navodila boš dobil/a po 
elektronski pošti.  

SLJ Manjšalnice 

Poišči nekaj predmetov in povej, kako bi poimenovali majhen predmet. Nekaj primerov: 

sestra – sestrica  

buča – bučka 

solata – solatka 

peteršilj – peteršiljček 

kumara – kumarica 

Odpri delovni zvezek Novi prijatelji SLJ 1 na str. 64. Poprosi odraslo osebo, da ti bere navodila, 
reši naloge. 

TJA  AUTUMN (JESEN) 
Ponovi pesmico Grey Squirrel, igraj igrico Memory ter reši učni list. Gradivo je v spletni učilnici. 

Povezava do spletne učilnice: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17394 

ŠPO Odpravi se na sprehod v gozd.  

Izdelaj si poligon iz naravnih materialov: Poskakuj po kamnih, preskakuj veje, hodi po deblu 
podrtega drevesa ... 

DOD 
DOP 

Nalogo prejmeš po elektronski pošti. 

 

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

