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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 1. RAZRED (6. 4. 2021−9. 4. 2021) 

 TOREK, 6. 4. 2021 
 

MAT 
 

Pravokotnik in kvadrat 

Odpri DZ Lili in Bine MAT 2 na str. 64 in 65 ter reši naloge. Pazi na pravilno držo pisala in 
šablone. Če zmoreš, lahko sam/sama prebereš navodilo ali poprosiš odraslo osebo. 

Razmisli, kakšna je razlika med pravokotnikom in kvadratom? 

SLJ 
(2 uri) 

Velika tiskana črka Č 
V zvezku za slovenščino imaš označeno veliko tiskano črko Č. Vadi pravilen zapis črke.  
Odpri DZ za opismenjevanje na strani 40 in 41. Reši naloge. Nalogo utež reši le, če zmoreš. 
 
Berem in pišem 
Vidimo se  pri video uri. 
 

ŠPO Pravljična joga 

Za nami so praznični dnevi, zato je čas, da se dobro razgibaš in sprostiš. Odličen način za to je 
joga. Izberi si najljubši posnetek (ali še bolje − preizkusi kar vse, saj gibanja ni nikoli preveč):  

https://www.youtube.com/watch?v=gkXvimHtET4 

https://www.youtube.com/watch?v=KUY7oPpNLX0 

https://www.youtube.com/watch?v=rqpI-_eXn5o 

https://www.youtube.com/watch?v=MpYMZrwk8yQ  

 

Vir slike: https://yogiexplorers.com/kids-yoga-classes 

GUM Ponovim pesmice 

Ponovi vse pomladne pesmice, ki smo jih že spoznali v šoli. Zraven lahko tudi zaplešeš.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkXvimHtET4
https://www.youtube.com/watch?v=KUY7oPpNLX0
https://www.youtube.com/watch?v=rqpI-_eXn5o
https://www.youtube.com/watch?v=MpYMZrwk8yQ
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 SREDA, 7. 4. 2021 
 

 
MAT 

Krog in trikotnik 

Odpri DZ Lili in Bine MAT 2 na str. 66 in 67 ter reši naloge. Pazi na pravilno držo pisala in 
šablone. Če zmoreš, lahko sam/sama prebereš navodilo ali poprosiš odraslo osebo. 

SLJ Berem sličice  
Odpri DZ Novi prijatelji SLJ 2 str. 38 in 39. Oglej si sliko na strani 38 in poimenuj sadje in 
zelenjavo. Poimenuj še ostale sličice. Z barvico nariši ustrezno pot. Potuješ samo po sličicah 
sadja in zelenjave. 
Poimenuj živila na strani 39 in reši nalogo z utežjo. V kolikor potrebuješ pomoč pri branju, 
prosi odraslo osebo. 

SPO Skrbim za zdravje 
Odpri učbenik na str. 46, 47. Opiši sliko in razmisli, kako otroci skrbijo za svoje zdravje.  
V zvezek prilepi delovni list: Skrbim za svoje zdravje, ki si ga prejel/prejela v šoli. V preglednici 
poišči SREDO in s kljukico označi, ali si v tem dnevu naredil/naredila vse za svoje zdravje. 
Preglednico lahko izpolniš zvečer. Z nalogo nadaljuj vsak dan.  

TJA 
Ura bo potekala preko  videokonference Zoom. Navodilo in povezavo prejmejo starši na 
elektronski naslov. 

 

 

 ČETRTEK, 8. 4. 2021 
 

MAT Vzorci 

Odpri DZ Lili in Bine MAT 2 na str. 68 in 69 ter reši naloge za ponovitev vzorcev.  

 
SLJ 

 

Lan pomaga mami 

Odpri DZ Novi prijatelji SLJ 2 str. 40 in 41.  
Pripoveduj ob sličicah in reši naloge. Če zmoreš, trditve preberi sam/sama, sicer prosi odraslo 
osebo, da ti pomaga prebrati besedilo. 

SPO Sadna solata 

Doma poišči čim več različnih vrst sadja in jih poimenuj. Nato z odraslo osebo pripravi slastno 
sadno solato. Če imaš predpasnik, si ga obleci. Sadje umij in ga nareži. Poskusi čim več opravil 
narediti sam (pripraviš desko, nožek, skledo, sadje režeš na manjše koščke, pospraviš po 
končanem delu ...).  

Navodila za pripravo sadne solate najdeš v učbeniku za SPO na str. 49.  

Ob pripravi sadne solate se pogovorite po pomembnosti zdrave prehrane, še posebej sadja 
in zelenjave. 
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LUM 
(2 uri) 

Sadna solata 

Sadno solato izvirno dekoriraj. Naj bo krožnik čim bolj pisan in igriv.  Pripravi tudi pogrinjek. 

Dekoriraš lahko tudi druge krožnike pri kosilu ali katerem drugem obroku.   

 

 PETEK, 9. 4. 2021 
 

 
SLJ 

Velika tiskana črka S 
V zvezku za slovenščino imaš označeno veliko tiskano črko S. Vadi pravilen zapis črke.  
Odpri DZ za opismenjevanje na strani 44 in 45. Reši naloge. Nalogi utež rešiš le, če zmoreš. 

ŠPO 
 
 

SPO 

Opazovalni sprehod 

Z družinskimi člani se odpravi na sprehod v naravo.  

Na sprehodu pozorno opazuj spomladanska drevesa. Natančno poglej listavca, iglavca in 
sadno drevo. Z odraslo osebo se pogovori, kdaj rečemo, da drevo zeleni, kdaj pa, da drevo 
cveti.  

V zvezek za SPO nariši vsa tri drevesa. Napiši naslov DREVESA SPOMLADI. 

Ne pozabi na izpolnjevanje preglednice za skrb za zdravje in na zalivanje rastlin.  

TJA 
Ura bo potekala preko  videokonference Zoom. Navodilo in povezavo prejmejo starši na 
elektronski naslov. 

DOP/DOD Reši naloge na spodnjih povezavah.  
Izberi vsaj 3 naloge. Razvrščene so od lažjih do težjih. 
https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/130 
https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/129 
https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/798 
https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/335 
https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/512 
https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/503 
https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/337 
https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/3486 
https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/2874 
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