
 
 

UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 1. RAZRED (11. 1. 2021–15. 1. 2021) 

 PONEDELJEK, 12. 1. 2021 
 

SPO 
 
 

Snovi 

Predmeti, ki jih imamo doma, so 
sestavljeni iz ene ali več snovi. Poglej okoli 
sebe in poišči predmet, ki je narejen iz lesa. 
V zvezek za spoznavanje okolja preriši sliko 
in  v ustrezen prostor doriši še kakšen 
predmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLJ Število glasov v besedi 

Odpri delovni zvezek Novi prijatelji SLJ 1 na str. 77. Prosi odraslo osebo, da ti prebere 
navodilo, nato samostojno reši nalogo. Če zmoreš, lahko besede tudi zapišeš. 

Rešitve naloge naj starši pošljejo po elektronski pošti.  

ŠPO Zimski sprehod 

Z družino se odpravite na zimski sprehod in opazujte spečo naravo. Ustvari pravo zimsko 
pravljico in večkrat zapoj pesem Bele snežinke, ki si se jo naučil/a pri glasbi.  

 

GUM Zimski koncert na prostem 

Ko boš z družino na sprehodu, poišči najbolj čarobno mesto za koncert in jim zapoj vse 
pesmice o zimi, ki si se jih letos že naučil/a. Zraven lahko tudi zaplešeš.  

 



 
 

 
MAT 

Število 6  

Poišči različne predmete in iz njih oblikuj skupine (množice) po 6. Štej od 1 do 6 naprej in 
nazaj. Prosi starša, starejšega brata ali sestro, da ti v zvezek za matematiko označi številko 6 
(glej sliko). Z različnimi barvicami prevleci zapis velike številke. Zapis na desni strani naredi s 
svinčnikom. Pazi na presledek pri zapisu števil. V prazno množico nariši 6 predmetov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 TOREK, 12. 1. 2021 
 

ŠD Zimski športni dan: igre na snegu 

Nekaj predlogov za dejavnosti na športnem dnevu: 

Sankanje 

Obleci se v zimska oblačila, primerno obuj in v bližini 
svojega doma poišči hrib. Vzemi sani ali kateri drug 
pripomoček za sankanje.  

Na sani naj sede kateri izmed družinskih članov. Poskusi 
vleci sani. Če na sani sede nekdo, ki je približno tvoje 
teže, vleci sani sam. V primeru, da na sani sede odrasla 
oseba, potrebuješ za vleko nekoga, da ti pomaga (brat, 
sestra ali druga odrasla oseba). 

Kepanje 

Edini pripomoček, ki ga za igro potrebuješ, so nepremočljive rokavice. Morda celo priredite 
družinsko tekmo, kdo vrže kepo dlje ali kdo zadene tarčo na drevesu, vrže kepo v mamin star 
lonec, ki ga lahko le zmagovalec posadi na snežaka.  

Sledi v snegu 

 
Igro se igraj tako, da član družine v nedotaknjeni snežni odeji ustvarja sledi, ostali pa morate 
uganiti, katera žival pušča takšno sled.  

Lahko se odpraviš tudi na raziskovalni sprehod v bližnji gozd in poiščeš resnične sledi v snegu, 
ki so jih pustile prave živali.  

Zajčje sledi v snegu: https://www.youtube.com/watch?v=vjAMrjugKqA 

Sledi v snegu so lahko primerne tudi za igrico skrivalnica. Eden od družinskih članov se skrije, 
ostali pa ga iščete s pomočjo njegovih sledi v snegu. 

Poseben izziv → SNEŽAK 

Kdo v razredu bo naredil največjega, najlepšega, najbolj ‘frajerskega’ snežaka? Ustvarjaj na 
snegu. Ko končaš, lahko učiteljici pošlješ fotografijo svojega snežaka. Na videokonferenci 
bomo fotografije  pogledali.  

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


 
 

 

 SREDA, 13. 1. 2021 
 

SLJ 
 
 

Glasovi v besedi 

Odpri DZ Novi prijatelji SLJ 2 na str. 8 in prosi odraslo osebo, da ti prebere navodila, nato pa 
samostojno reši nalogo.  

MAT Število 6  

Da ponoviš in utrdiš svoje znanje števila 6, odpri DZ Lili in Bine MAT 2 na str. 15 in reši naloge. 
Pazi na pravilno držo pisala in telesa pri pisanju številk. Pri pisanju pazi na zapis od črte do 
črte. 

SPO Oblikujem iz papirja 

Ob sliki povej, na katere načine vse lahko preoblikujemo papir.  

 

 

Poimenuj orodja na sliki in povej, kaj z njimi delamo. Razmisli, s katerimi pripomočki lahko 
oblikujemo papir.  

 

 

 



 
 

Iz papirja poskušaj nekaj izrezati ali oblikovati. 

 

 

*Za tiste, ki zmorejo in želijo nekaj več. 

Snežinka iz papirja lahko postane tudi baletno krilo plesalke. Na karton lahko narišeš deklico 
in jo izrežeš. Glej spodnjo sliko.  

 

 

 

LUM SNEŽAK 

V kolikor bo vreme dopuščalo, izdelaj snežaka (povezava s športnim dnevom). Snežaka 
fotografiraj in pošlji učiteljici. Na videokonferenci bomo fotografije pogledali in se pogovorili, 
kdo je naredil največjega, najlepšega, najbolj ‘frajerskega’ snežaka. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ČETRTEK, 14. 1. 2021 
 

MAT Števila do 6 

Da ponoviš svoje znanje števil od 1 do 6, odpri DZ Lili in Bine MAT 2 na str. 16, 17 in reši 
naloge. Prosi odraslo osebo, da ti prebere navodila, nato pa poskušaj biti pri delu čim bolj 
samostojen/samostojna. 

Naloge naj starši fotografirajo in pošljejo po elektronski pošti.  

 

SLJ 
2 uri 

Rišem črte 

1. A 1. B 

V delovnem zvezku Modri vrtiljak 1 reši vaje 
na strani 20 in 21. Pri delu bodi kar se da 
natančen/natančna.  
 

V delovnem zvezku Modri vrtiljak 1 reši 
vaje na strani 28 in 29. Pri delu bodi kar se 
da natančen/natančna.  

 
 
Prepoznavanje glasov  

Prepoznavanje glasov v besedi bomo še dodatno utrdili na videokonferenci v manjših 

skupinah. 

 

TJA 
Razmigaj se ob posnetku Head, Shoulders, Knees and Toes. Nauči se dele telesa. Nauči se 
pesmico zapeti in pokazati. Reši kviz. Povezave najdeš v spletni učilnici. 

Navodilo prejmejo starši na elektronski naslov. 

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

 

 

  

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


 
 

 PETEK, 15. 1. 2021 
 

SPO 
 
 
 

Plava ali potone? 

Pripravi si večjo posodo. Vanjo vsaj do polovice nalij vodo. Doma poišči predmete, ki so 
narejeni iz različnih snovi (plastična kocka, kuhalnica, kovanec, radirka, zobotrebec, žlica, 
košček papirja …) Preden narediš poskus, povej, kaj misliš: ali bo predmet plaval ali potonil, 
nato naredi poskus. 

V zvezek za spoznavanje okolja prepiši naslova in na ustrezno stran nariši predmete, ki si jih 
uporabil/a pri poskusu.  

 

TJA  
Ponovi Head, Shoulders, Knees and Toes. Poglej risanko Peppa Pig Winter Day in reši kviza, ki 
sta v spletni učilnici. 

Navodilo prejmejo starši na elektronski naslov. 

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

SLJ 
 

Vida Jeraj - Uspavanka 

Na kaj pomisliš ob besedi uspavanka? 

Naštej čim več besed (asociacij). Kdo poje 

uspavanke? Komu jih poje? Poznaš kakšno 

uspavanko? (Kostanjček Zaspanček) 

Poslušaj pesmico (dobil/a jo boš po 

elektronski pošti). Lahko ti jo preberejo 

tudi starši. Imaš jo v berilu na strani 78. 

Pesnica pravi, da zaspanček leže v zibelko. 

Kaj to pomeni? H kateremu otroku gre 

spanček? Kaj pomeni, da spanček zatisne 

oko? 

Po poslušanju se pesmico nauči 

deklamirati. 

 

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


 
 

GUM Uspavanka 

Razmisli, ali ima uspavanka počasen ali hiter tempo melodije. Zapoj pesmici Kostanjček 
Zaspanček in Ko si srečen. Katera pesmica je bolj podobna uspavanki? 

Prisluhni Uspavanki skladatelja Schuberta 
https://www.youtube.com/watch?v=6M7avgz4qJw 

in pesmi A. Šifrerja Uspavanka za Evo: https://www.youtube.com/watch?v=3jGt4dX4_hY 

Ko znaš deklamirati pesem Uspavanka, si lahko izmisliš melodijo in jo poskušaš zapeti. 

DOD 
DOP 

Če imaš voljo in čas, si oglej dokumentarno oddajo Čarobni štirje - govori o 4 letnih časih, 
živalih, ki jih najdemo pri nas, o naravi in o življenju.  

Najdeš jo najdeš na povezavi: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuji-dokumentarni-filmi-in-oddaje/174743538 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6M7avgz4qJw
https://www.youtube.com/watch?v=3jGt4dX4_hY
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuji-dokumentarni-filmi-in-oddaje/174743538

