
 
 

UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 1. RAZRED (7. 12. 2020–11. 12. 2020) 

 PONEDELJEK, 7. 12. 2020 
 

SPO 
 
 

Bliža se zima. 
Odrasli osebi opiši sliko zimske pokrajine. Nato ti naj nekdo prebere spodnje besedilo.  
 

 
 

ZIMA JE PRI NAS NAJBOLJ MRZEL LETNI ČAS. DNEVI SO KRATKI, NOČI PA DOLGE. 

DOLOČENA DREVESA SO GOLA (LISTAVCI). POZIMI SE RASTLINE, ŽIVALI IN LJUDJE 

PRILAGODIMO ZIMSKIM RAZMERAM. NEKATERE ŽIVALI DREMLJEJO (MEDVED, 

VEVERICA), NEKATERE SPIJO (JEŽ, POLH, NETOPIR), NEKATERE PA IŠČEJO HRANO 

(VRABEC, SRNA, VOLK). 

 

SLJ Enake črke in zlogi v besedi (opazovalne naloge) 

Odpri delovni zvezek Novi prijatelji SLJ 1 na str. 69.  Prosi odraslo osebo, da ti bere navodila, 
ti pa samostojno rešuj naloge.   

 



 
 

MAT Seštevanje 

Vadi seštevanje števil. Preriši nalogo v zvezek, pod sličico napiši račun in ga izračunaj. Prepiši 
račune in jih izračunaj. 

 

 

Za vajo lahko rešiš nalogo na spletni povezavi.  

https://interaktivne-
vaje.si/matematika/mat_05/gradiva_do_5/odstevanje_do_5/index.html  

GUM Ponovi zimsko pesmico Zima je prišla, ki si se jo naučil/naučila prejšnji 
teden. 

Prosi odraslo osebo, da ti predvaja naslednji posnetek: 

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

Večkrat zapleši in zapoj ob posnetku. Da si pesmico zapomniš, jo lahko 
zapoješ in zaplešeš vsak dan. 

ŠPO 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_05/gradiva_do_5/odstevanje_do_5/index.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_05/gradiva_do_5/odstevanje_do_5/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ytWH_fczhWo


 
 

 

 TOREK, 8. 12. 2020 
 

MAT Znak minus, odštevanje 

Znak minus uporabljamo pri odštevanju. Odpri DZ Lili in Bine MAT 1 na strani  73 in 74 ter 
reši naloge. Prosi odraslo osebo, da ti prebere navodila, nato pa poskušaj biti pri delu čim bolj 
samostojen/samostojna. 

Za vajo lahko rešiš računalniško igrico: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-
odcitani-do-5/pocetni-trenazer/odcitani-do-5/priklady.html  

ŠPO 
 
 
 

Danes boš poleg svojega telesa razmigal/razmigala še en zelo pomemben del – možgane 
(brain gym).  

Prosi odraslo osebo, da ti predvaja spodnji posnetek in skušaj čim bolj natančno slediti 
prikazanim posnetkom. Vaje ponovi večkrat, saj zelo dobro vplivajo na razvoj možganov, zato 
se tudi imenujejo VAJE ZA MOŽGANSKE MIŠICE. Če ti naloge prvič ne bodo uspele, ne obupaj. 
Vaja dela mojstra. 

https://www.youtube.com/watch?v=DJt6ORwxKmE 

https://www.youtube.com/watch?v=QyNhdZkM2oc  

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/pocetni-trenazer/odcitani-do-5/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/pocetni-trenazer/odcitani-do-5/priklady.html
https://www.youtube.com/watch?v=DJt6ORwxKmE
https://www.youtube.com/watch?v=QyNhdZkM2oc


 
 

Potem pa razgibaj še svoje telo s športno abecedo. 

SLJ 
(2 uri) 

Tjaž 

Poslušaj besedilo (posnetek besedila bodo tvoji starši prejeli na elektronsko pošto). 

Odpri delovni zvezek Novi prijatelji SLJ 1 na str. 72. Poprosi odraslo osebo, da ti bere navodila, 
ti pa samostojno rešuj naloge.   

Razmisli, kako bi se ti predstavil/predstavila sošolcem.  Podobno, kot se je predstavil Tjaž, se 
prestavi tudi ti vsaj enemu družinskemu članu. 

Prosi starša, da stran fotografira ter pošlje učiteljici po elektronski pošti.  

 

Rišem črte 

1. A 1. B 

V delovnem zvezku Modri vrtiljak 1 reši vaje 
na strani 16 in 17.  

V delovnem zvezku Modri vrtiljak 1 reši 
vaje na strani 24 in 25.  

Pri nalogah bodi natančen/natančna. 



 
 

 

 SREDA, 9. 12. 2020 
 

TJA 
 
 

Video navodilo prejmejo starši na elektronski naslov. 
 
Poglej posnetka Family in Vehicles. Igraj igrice, ki so v spletni učilnici.  
Spletna učilnica: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17394  

SLJ Različne črke v dvojicah besed 

Odpri delovni zvezek Novi prijatelji SLJ 1 na str. 70, 71. Prosi odraslo osebo, da ti bere 
navodila, ti pa samostojno rešuj naloge.   

MAT Odštevanje 

Vadi odštevanje števil, reši naloge v  DZ Lili in Bine MAT 1 strani  75 in 76. Prosi odraslo osebo, 
da ti prebere navodila, nato pa poskušaj biti pri delu čim bolj samostojen/ samostojna. 

LUM Tokrat se boš pri LUM prelevil/prelevila v čisto pravega umetnika → kiparja. Ali veš, kdo je 
kipar? 
Kipar je umetnik, ki ustvarja različne kipe iz različnih materialov. Za svoj kip potrebuješ alu 
folijo ali časopisni papir, papirnato brisačo (s pomočjo selotejpa kip iz papirja utrdiš) ter veliko 
domišljije. Izdelaj poljubno žival, lahko tudi več. Izdelke boste lahko pokazali na 
videokonferenci.  

 
 
 

 

  

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


 
 

 ČETRTEK, 10. 12. 2020 
 

SLJ 
 

Tjažev dan 

Odpri DZ Novi prijatelji SLJ 1 na str. 73. Poglej si slike in pripoveduj, kako je Tjaž preživel dan. 
Tvori cele povedi.  

MAT Odštevanje 

Da ponoviš svoje znanje odštevanja števil, odpri DZ Lili in Bine MAT 1 na str. 77, 78 in reši 
naloge. Prosi odraslo osebo, da ti prebere navodila, rešuj samostojno. 

Prosi starša, da strani fotografira ter pošlje učiteljici po elektronski pošti. 

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

ŠPO 
Danes te v okviru športa čakata dve zabavni aktivnosti, ki ju sicer zagotovo poznaš. Tokrat pa 
boš spoznal/spoznala malo drugačno različico obeh športov. Košarka in tenis! Poglej si 
posnetka, kako lahko košarko in tenis igraš tudi doma. Zagotovo imaš vse pripomočke pri roki!  

košarka: https://www.youtube.com/watch?v=yZRB1ek3tSk&feature=youtu.be 

tenis: https://www.youtube.com/watch?v=ha_pvGHzhP4&feature=youtu.be  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yZRB1ek3tSk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ha_pvGHzhP4&feature=youtu.be


 
 

 PETEK, 11. 12. 2020 
 

SPO 
 
 
 

Opazuj naravo. Izberi si listnato in iglasto drevo in obe drevesi nariši v zvezek za SPO 
(šolarček). Bodi pozoren/pozorna na to, ali ima listnato drevo liste in iglasto drevo iglice.  

 

Med risanjem zimskih dreves prisluhni Vivaldijevi skladbi Štirje letni časi: Zima.  

https://www.youtube.com/watch?v=Pgs_zB6Et2Q  

Ko narišeš in pobarvaš eno drevo, vstani in se nekaj minut gibaj ob instrumentalni glasbi, nato 
nadaljuj z risanjem.  

GUM 

TJA  Poglej posnetka Family in Vehicles. Igraj igrice, ki so v spletni učilnici.  
 
Spletna učilnica: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17394  

SLJ 
Volk in sedem kozličkov 

Poslušaj pravljico Volk in sedem kozličkov. Pravljico ti lahko nekdo prebere ali jo poslušaj kot 
radijsko igro.  

e-knjiga: http://www.epravljice.si/volk-in-sedem-kozlickov.html 

radijska igra: https://www.youtube.com/watch?v=YFZrRYKBen0&t 

Med poslušanjem radijske igre v zvezek za SLJ (pravljice) z rdečo barvico preslikaj naslov    
VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV in ilustriraj.  

DOD 
DOP 

Nalogo prejmeš po elektronski pošti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pgs_zB6Et2Q
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17394
http://www.epravljice.si/volk-in-sedem-kozlickov.html
https://www.youtube.com/watch?v=YFZrRYKBen0&t

