
Pozdravljeni dragi učenci in spoštovani starši! 

Pred nami je nov teden. Tokrat navodil ne boste dobili po dnevih, ampak po predmetih. Mogoče bo tako 

komu lažje. Spodaj je seznam predmetov, pod vsakim pa navodila (kaj naj bi v tem tednu naredili). 

Delo si razporedite skozi celoten teden. 

Otroci, upam, da staršem ne delate preveč sivih las.  Potrudite se po svojih najboljših močeh. Vem, da 

zmorete! 

Preden pa začnete z delom, vam pošiljam še eno sporočilo: 

 

»DRAGI PRIJATELJI! ZELO VAS POGREŠAM IN VSAK DAN MISLIM NA VAS. KMALU SE VIDIMO IN 

OBJAMEMO, DO TAKRAT PA PAZITE NASE IN BODITE PRIDNI. JAZ ČUVAM NAŠO UČILNICO, SE IGRAM Z 

LEGO KOCKAMI, BEREM KNJIGICE, RIŠEM IN SE S POMOČJO ZVEZKOV, KI SO OSTALI V ŠOLI, PRIDNO 

UČIM. POLJUBČEK!« 

VAŠ PRIJATELJ PIKO ZAVER! 

 

 

 

Tako, zdaj pa pridno na delo.   

 

 

 

 



MATEMATIKA 

 

Nadaljuj z reševanjem nalog v žirafi. Reši naloge na strani 50, 51, 52 in 53. Kdor nima žirafe naj reši naloge 

(na koncu dokumenta) in račune zapiše v zvezek) 

Če želiš, lahko obiščeš spletno stran https://interaktivne-vaje.si/ in rešuješ dodatne naloge. 

 

 

 

 

 

SLOVENŠČINA 

GOVORNI NASTOP – MOJA NAJLJUBŠA ŽIVAL 

Cel teden se pripravljaj na govorni nastop. Tema nastopa je MOJA NAJLJUBŠA ŽIVAL. Govorni nastop boš 

opravil, ko se vrnemo nazaj v šolo. Pripravi od 6 do 10 povedi, s katerimi boš to žival opisal.  

V sončkov zvezek (ali v zvezek, namenjen šolskemu delu doma) napiši naslov – ime živali, ki jo boš opisal, 

nato pa jo nariši ali prilepi sličice. Če želiš, lahko tudi kaj napišeš. Skratka, bodi ustvarjalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/


GLASBA 

Ropotuljo, ki si jo naredil  prejšnji teden, polepšaj – lahko jo oblepiš s papirjem, nanjo nalepiš nalepke, jo 

pobarvaš...  

Pesmico poslušaj (starši so posnetek dobili po elektronski pošti). Spremljaj jo s svojo ropotuljico. Pesmica je 

dolga, ima 5 kitic – z ropotuljico spremljaj samo refren (torej samo takrat, ko poješ ROM POM TRES).  

Tu je še besedilo ( v kolikor nisi vsega razumel, ko si pesmico poslušal): 

ROPOTULJA 

REFREN: ROM POM TRES, 

                  ROM POM TRES, 

                  ROM POM TRES TRES, 

                  ROM POM TRES. 

1. SEM PESMICO SI  ʾZMISLIL, 

    RAD SPREMLJAL BI JO SAM, 

    PA NIMAM ŠE GLASBILA, 

    DA VAM JO ZAIGRAM. 

                ROM POM TRES … 

2. TA LONEC BI BIL DOBER, 

     DA Z NJIM ZAROPOTAM. 

     LE KAJ NAJ VANJ NASUJEM,  

     LE KAJ NAJ VANJGA DAM? 

               ROM POM TRES … 

3. FIŽOLČKE SEM NABIRAL, 

    BI Z NJIMI ZAIGRAL, 

    NA TLA JE VSE ZGRMELO, 

    DA DIH MI JE ZASTAL. 

              ROM POM TRES … 

4. POSKUSIL SEM S KAMENČKI, 

    PA SREČE NI BILO, 

    KO HOTEL SEM JIH STRESTI, 

    VSE ʾZ ROK MI JE UŠLO. 

             ROM POM TRES … 

5. PA DAJMO ŠE Z RIŽEM, 

    MOJ OČKA MI JE DʾJAL 

    VSE TO JE SOSED VIDEL, 

    NA GLAS SE JE SMEJAL. 

            ROM POM TRES … 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

Opazuj sliko in jo opiši. Starši naj ti preberejo spodnja vprašanja, ti pa nanje odgovori.  

 

 
 

1. Katera živa bitja si opazil na sliki? Kaj delajo ptice? Kje gnezdijo? So se že vrnile s toplih krajev? Katere? 
Kaj se dogaja v mlaki?  

 
2. Še enkrat si dobro oglej, kako brsti drevo in poganja listke. Od prejšnjega tedna se je gotovo na 

drevesih, grmih marsikaj spremenilo. Dopolni! 
 

3. Kaj se dogaja na travniku? Katero rastlino nabiramo in jo jemo? 
 

4. Kaj delajo kmetje na polju, na vrtu, v sadovnjaku (obrezujejo drevesa, zakaj?). Katera orodja 
potrebujejo ? 
 

5. So gredice na vrtovih že pripravljene za sejane, sajenje, presajanje? Vse to spremljaj in opazuj v času, 
ko si doma (od daleč, ne blizu drugih ljudi!) 
 

6. Kaj se dogaja z živalmi v gozdu? Pripoveduj! 
 

V zvezek nariši risbo, ki predstavlja pomlad ali nalepi sličice živali, rastline, polja, gredice, orodja...... Bodi 

ustvarjalen. 

 

Če imaš možnost in voljo, na računalniku poišči gradivo lilibi.si – dežela lilibi, šolska ulica 1 – 2, spoznavanje okolja. Klikni in dobil/a boš naloge za 

utrjevanje znanja. Preizkusi se, saj ti bo šlo! 

Pripravi in shrani 3 jogurtove lončke, ker jih boš potreboval/a v  enem od naslednjih tednov. 



LIKOVNA VZGOJA 

 

TRGANKA /KOLAŽ: NAJLJUBŠA ŽIVAL 

 

POTREBUJEŠ: list papirja velikosti A4, barvice, lepilo, list časopisnega papirja ali reklame ali revije  

 List pobarvaj z različnimi barvami tako, da ne ostane nič belega. 

 S svinčnikom nariši svojo najljubšo žival. Naj bo velika čez cel list. 

 Natrgaj časopisni papir. 

 Koščke nalepi na sliko tako, kot bi z njimi pobarval svojo žival.  

 

NASVET: lepilo nanesi kar na list in koščke potem samo polagaj nanj. Ni treba nanašati lepila na vsak košček 

posebej. 

 

 

Tudi midve z mojo dveletno hčerkico sva naredili kolaž svoje najljubše živali. Ugani katera slika je moja in 

katera njena.  

      Učiteljica Simona 

 



ŠPORT 

VEDNO, KO DELAŠ VAJE, JIH DELAJ POČASI IN PREMIŠLJENO. BOLJ POMEMBNO JE, DA JIH NAREDIŠ 

PRAVILNO, KOT DA JIH NAREDIŠ HITRO. 

 

1. ura:  vadbeni karton 

Najprej ogrej celo telo tako, kot smo se ogrevali v šoli (od glave do pet). 

Lahko se ogreješ tudi ob videu: 

https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA&list=RDJV-D_K4drsA&start_radio=1 

 

 

Naredi 5 pravilnih počepov.  

Izziv: Če imaš doma blazino za lovljenje 

ravnotežja, naredi počep na njej. 

 

 
 

 

 

Naredi pravilen priklon (ni važno kako nizko 
gredo roke, važno je, da so kolena iztegnjena!) 
 

 

Naredi 10 dvigov trupa (trebušnjakov) 

 

 
 

 

Doma poišči nekaj ovir. Malo višje blazine, 

gajbice, pručke, stol … 

Pripravi si poligon, ki ga boš premagal 

vzvratno. Nekaj, kar boš preplezal, nekaj kjer 

boš šel skozi. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA&list=RDJV-D_K4drsA&start_radio=1


2. ura: ples 

Spet ogrej celo telo od glave do peta. 

 

Zavrti si glasbo, ki ti je všeč in v ritmu pleši.  

 

Če si si zadnjič izbral/a ples, ki se ga boš naučil/a ga vadi. Če nisi, si morda lahko premisliš in si ga 

izbereš zdaj. Kar pogumno, zabavno je.  

 

 

3. ura : nošenje predmetov (žoge) 

Ob videu lahko narediš vaje: 

https://www.youtube.com/watch?v=1OiXc5oUtx0&fbclid=IwAR2mrodX62GGPuhhYVzu6-

36xMIUZKmJD427bZkXJbnhPkwxZF50wLsQedg&app=desktop 

 

Poišči nekaj plišastih igrač in škatlo, gajbico, 

košek … 

Uleži se tako, da boš imel glavo pri košu, igrače 

pa ob nogah. Z nogami zagrabi igrače in jih čez 

glavo prenesi v koš.  

 

 
 

 

Nastavi si stol. Teci okrog njega, nato se splazi 

pod njim kot vojak (trebuh na tleh, rit na tleh). 

Ponovi 5x. 

 

 

Postavi se na vse štiri s trebuhom navzgor in 

obkroži stol. Da bo izziv večji si na trebuh 

položi žogo. 

Naslednji krog daj žogo ali plišasto igračo med 

kolena in ga poskusi obkrožiti tako. 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1OiXc5oUtx0&fbclid=IwAR2mrodX62GGPuhhYVzu6-36xMIUZKmJD427bZkXJbnhPkwxZF50wLsQedg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=1OiXc5oUtx0&fbclid=IwAR2mrodX62GGPuhhYVzu6-36xMIUZKmJD427bZkXJbnhPkwxZF50wLsQedg&app=desktop


Žirafa stran 50 – 53: 

 

 

 



 

 

 

 


