
SLOVENŠČINA 

1. naloga: 

V tem tednu boš spoznal novo črko – črko Š. 

Oglej si spodnje sličice in jih poimenuj. Določi, kje v besedi se skriva črka Š: 

- na začetku, 

- v sredini, 

- na koncu. 

 

*Dodatna naloga: Poišči še kakšno besedo, ki ima Š na začetku, v sredini ali na koncu.  

 

2. naloga: 

Sedaj pa boš spoznal, kako se pravilno zapiše črko Š. 

Tudi to črko začnemo pisati na vrhu in gremo od zgoraj navzdol. Na koncu dodamo še strešico. Strešica se ne 

dotika črke!  

   

Če klikneš na povezavo, izbereš VELIKE TISKANE ČRKE ter klikneš na črko Š, lahko vidiš video prikaz pravilnega 

pisanja črke:  https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

Tako kot v šoli, najprej vadi, kako zapisujemo črko Š: 

- s prstkom po zraku, 

- s prstkom po mizi. 

Nato v sončkov zvezek nariši veliko rdečo črko Š in male mavrične š-je. Naj jih bo čim več! 

Pazi, da so vse črke lepe – če želiš da so, sledi spodnjim navodilom: 

- piši z ošiljenimi barvicami, 

- pazi, da lepo sediš na stolu, 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


- ne podpiraj si glavice, 

- pazi, da barvico pravilno držiš v roki (kljunček), 

- nikar ne hiti – delaj počasi in natančno. 

Če nisi zadovoljen z vsemi črkami, nič hudega! Tisto, ki ti ni uspela, prečrtaj.  

 

3. naloga: 

V sončkov zvezek (ali zvezek, namenjen šolskemu delu od doma) nariši spodnje sličice, zraven pa zapiši besede. 

V kolikor ti dela kakšna sličica težave (npr. šivilja), lahko besedo le zapišeš. 

Ne pozabi – vse črke Š zapiši z rdečo. 

 

ŠAL  ŠAH  ŠOTOR  ŠIVILJA 

 

 

4. naloga: 

V zvezek s črtami vadi zapis črke Š: 

- 3 vrste Š-jev, ki so veliki čez dve vrstici, 

- 2 vrsti Š-jev, ki so veliki čez eno vrstico. 

Prvo črko zapiši s poljubno barvo, vse naslednje pa zapisuj s svinčnikom. Pazi, da je ošiljen, da ga pravilno držiš 

ter da lepo sediš pri mizici. Črke piši od črte do črte, od zgoraj navzdol. 

Potrudi se. Vem, da zmoreš! 

 

*Dodatna naloga (če želiš): Čez dve vrstici prepiši besede (črke Š naj bodo napisane z rdečo barvico): 

ŠOLA  ŠPELA  ŠALA  ŠOPEK  

 



5. naloga: 

Starši naj ti preberejo spodnje besede, ti jih pa zloguj. Pomagaj si s ploskanjem! 

Primer: O-MA-RA (3x zaploskaš) 

MIŠKA, ŠAH, ŠAL, KOŠARA, KUŽA, LUŽA, VAL, HIŠKA, OMARA, MAH. 

*Dodatna naloga: Katere od teh besed se rimajo?  

 

6. naloga (*dodatna naloga): 

Skupaj z mamico ali očijem izberita krajšo zgodbo in jo pred spanjem preberita. 

V kolikor sta zaposlena, ti prilagam posnetek zgodbice Tinkin dežnik (avtor: Janez Bitenc): 

https://www.youtube.com/watch?v=9vGLNngERq4&list=PL6kP1Nm0UkaWHzKt7IO1MV8N6a_El3VVI&index

=1 

 

 

 

 

 

 

 

LIKOVNI POUK 

 

Mamica in očka ti zdaj zelo pomagata pri učenju. Zahvali se jima tako, da jima narišeš risbico. 

Nariši tisto kar bi jima ti rad narisal. Pomembno je le, da pri tem zapolniš cel list papirja, da ostane čim manj 

belega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9vGLNngERq4&list=PL6kP1Nm0UkaWHzKt7IO1MV8N6a_El3VVI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9vGLNngERq4&list=PL6kP1Nm0UkaWHzKt7IO1MV8N6a_El3VVI&index=1


MATEMATIKA 

 

V Žirafi reši naloge na strani 60, 61 in 62. 

 

Dodatna navodila pri posameznih nalogah: 

- naloga številka 2: 

Ker imaš nalepke v šoli, prilagam sliko le teh. Ugotovi h kateremu računu spadajo posamezne sličice in jih po 
svojih najboljših močeh nariši v ustrezno polje.  

 

- naloga številka 3: 

V kvadratkov zvezek ali zvezek, namenjen šolskemu delu od doma, z rdečo barvico napiši naslov REŠUJEM 
PROBLEME in zapiši vse tri račune. 

- naloga številka 4: 

Sestavi poljubno zgodbo za račun 8 – 3 = 5. 

V zgodbi lahko nastopa kdorkoli ali karkoli (ni potrebno da ravno zajček). V kvadratkov zvezek nariši sličico in 
zapiši račun. 

 

Prilagam še slike delovnega zvezka – za tiste, ki doma nimate Žirafe. 

 



GLASBENA UMETNOST 

 

Ta teden te čaka zopet nova pesmica. To je: 

BIBA LEZE 

(SLOVENSKA LJUDSKA) 

 

BIBA LEZE, BIBA GRE, 

DA BI PRIŠLA DO GORE, 

DO GORE, DO BISER VODE, 

KAMOR NIHČE DRUG NE MORE. 

 

POD GORO JE VRT MEDEN, 

BIBA LEZE, DA BO NJEN, 

PO DREVESIH SO KOLAČI, 

MED CEDI SE PO POGAČI. 

 

IZ STUDENCA MLEKO TEČE, 

KAR ŽELI SI, VSAK NAJ REČE, 

BIBA SE VODE NAPILA, 

PRAVO POT JE IZGREŠILA. 

 

Poslušaj pesmico. Starši so jo dobili po elektronski pošti. 

Pesmice se ni potrebno naučiti na pamet. 

 

 

 

 

 

 

 



*Dodatna naloga (če želiš): Na spodnji sliki spremljaj bibo s kazalcem in sredincem po označenih poljih. Vsaka 

kitica ima pot označeno z drugo barvo.  

Si prehodil celo pot? Če nisi, poskusi še enkrat. 

Če klikneš na povezavo http://emm.mkz.si/link.php?M=2072457&N=12085&L=4311&F=H, imaš dostop do 

samostojnega delovnega zvezka za glasbo. Na strani 48 in 49 boš našel bibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://emm.mkz.si/link.php?M=2072457&N=12085&L=4311&F=H


ŠPORT 

1. ura 

 

Prejšnji teden si spoznal nekatere položaje joge. Danes jih boš spoznal še nekaj. 

Skupaj z junaki iz videa se odpravi na zabavno pustolovščino. Pomagaj jim poiskati zmaja.  

Položaje, ki jih naredijo, naredi še ti.  

https://www.youtube.com/watch?v=oyI3qukcTiI  

 

2. ura 

 

Danes se boš igral pantomimo. Samo z gibi boš oponašal gibanja različnih živali, brez zvokov in govorjenja. 

Lahko si izmisliš kaj svojega. Če ne veš kaj bi, pa lahko pokažeš to, kar piše spodaj : 

- Si piščanček, ki se skuša izleči iz jajca. Ko ti to uspe, raziskuj svet na svojih negotovih nogah. 

- Velikega psa pelješ na sprehod na vrvici, pes opazi mačko in se požene za njo. 

- Si mušica, ki leta naokrog. Pomotoma pristaneš na žvečilnem gumiju in se prilepiš. 

- Si gasilec. Zaslišal si alarm, hitro obleči plašč, čelado in škornje. Z gasilskim avtom se odpelješ do požara.   

Gasiš, plezaš po lestvi, rešiš koga, ki je ujet. 

 

3. ura 

 

Najprej se ogrej od glave do pet, naredi kakšen počep, priklon, nekaj poskokov. 

Kegljanje: 

Postavi si rolice toaletnega papirja ali plastenke od vode, v trikotnik, na tla.  

Vzemi žogico in jo zakotali proti njim ter jih poskušaj zadeti.   

Če bo šlo prelahko, stopi korak nazaj in poskusi spet. Tako počasi povečuj razdaljo. 

Balinčki: 

Če imaš doma prave balinčke za na plažo, vzemi te. V nasprotnem primeru lahko uporabiš pokrovčke od 

kozarcev za vlaganje. Če tudi tega nimaš, lahko vzameš katerekoli lahke igračke, ki jih imaš doma. Lahko celo 

legokocke.  

Vrzi prvega.  Naslednje poskusi vreči čim bližje prvemu.  

Če bo šlo prelahko, stopi korak nazaj in poskusi spet. Tako počasi povečuj razdaljo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oyI3qukcTiI


SPOZNAVANJE OKOLJA 
 
Tema tega tedna je SAJENJE. Celotna naloga je neobvezna, saj jo lahko opravite le tisti, ki imate doma vse 
potrebne pripomočke. 
 
Posadili boste fižol ali kakšno drugo seme, ki ga imate doma (grah, leča, solata, korenje, bučke, rože). Spremljali 
boste njegovo rast. 
 
 

 

 

POTREBUJEŠ: 

 3 jogurtove lončke ali kakšne druge, ki jih imaš 

 

            
             

Ne pozabi v dno jogurtovega lončka narediti luknjice, da bo odvečna voda lahko odtekala. Razmisli kaj se zgodi, 

če luknjice ne narediš. 

 

 zemljo 

 

 

 

 

 3 semena fižola 

 

 

 3 manjše listke papirja, lepilni trak ali lepilo 

 

 

 

 

 

 

 



POSTOPEK DELA: 

1. V lonček daj zemljo.   

             

2. V zemljo s prstom potisni seme.                        

 

 

 

 

  

                                                                                           

3. Na prvi lonček nariši kapljico in sonce. Postavi ga na okensko polico in zalivaj. Kdaj? Preveri zemljo s 

prstom: če ti na prstu ne ostane nič zemlje, pomeni, da je rastlina suha, zato jo zalij. Če na prstu ostane 

zemlja, pomeni, da je dovolj vlage in jo boš zalil naslednji dan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Na drugi lonček nariši sonce. Postavi ga na okensko polico in ga ne zalivaj. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Na tretji lonček nariši kapljico. Postavi ga v zaprto omaro ali škatlo, da bo v temi. Zalivaj vsak drugi ali 

tretji dan.                                                                                                     

 

 

 

 

                         



V zvezek za okolje (ali zvezek, namenjen šolskemu delu od doma) napiši naslov MOJA RASTLINA. 

Pod naslov nariši čez celo stran 3 lončke opremljene z listki, kot jih vidiš zgoraj. Opazuj, kaj se bo z rastlino 

dogajalo v vseh treh primerih. 

Svoja opažanja dopolniš tako kot kaže tabela. 

 

 

Če imaš možnost, si na spodnji povezavi lahko ogledaš, kako raste fižol.  

https://www.youtube.com/watch?v=w77zpatvtui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI

