
 

 

Pozdravljen! 

Zakorakali smo že v šesti teden pouka na daljavo. Upam, da ti 

uspeva sprotno delo ter da ti ne primanjkuje motivacije za delo. 

 

Danes boš naredil vajo za pozornost. Tvoja naloga je, da 

izbereš eno število od 1 do 5 ter črko od A do D. 

Npr. A1 ali C5 

Potem naj mami ali ati ali sestra pogleda na to polje in ti 

prebere nalogo, ki jo moraš opraviti. Nalogo moraš opraviti v 

najkrajšem možnem času.  

 

Opravi vsaj 5 nalog! 

  



 

 

 

 

Če je naloga opravljena, pa imam zate novo. 

 

  

 A B C Č D 

1 Dotakni se 

petih rjavih 

predmetov. 

Posnemaj 

let metulja. 

Naštej 6 

imen na 

črko N. 

Galopiraj 

(teci) kot 

konj. 

Dotakni se 

treh 

okroglih 

stvari. 

2 Naredi 4 

počepe in 2 

predklona. 

Povej 2 

besedi s 

petimi 

črkami. 

Naredi tri 

poskoke na 

eni nogi, nato 

pa še dva na 

drugi. 

Povej naslov 

ene revije 

za otroke. 

Naštej tri 

letne čase. 

3 Povej naslov 

knjige, ki 

govori o 

deklici, ki je 

imela črne 

lase in polt 

belo kot sneg. 

Pojdi 2 

koraka v 

desno in 

nato dva 

nazaj. 

Povej 

besedo, ki 

se začne na 

Z in konča 

na A. 

Poimenuj 6 

predmetov, 

ki se 

začnejo na 

črko L. 

Posnemaj 

človeka, ki 

je banano. 

4 Posnemaj 

opico. 

Izmisli si en 

račun in ga 

pravilno 

izračunaj. 

Zapoj prvo 

kitico pesmi 

Ringa, ringa 

raja. 

Koliko zlogov 

ima beseda 

LOKOMO- 

TIVA? 

Spomni se 

dveh jedi, ki 

se začneta 

na črko P. 

5 Koliko je 

mesecev v 

letu? 

Posnemaj 

oglašanje 

psa. 

Dotakni se 

ene osebe. 

Povej dve 

besedi, ki se 

rimata. 

Naštej 

dneve v 

tednu po 

vrsti. 



 

 

Oglej si spodnjo sličico in med gručo žiraf poišči kačo. 

Jo lahko najdeš? 

Prosi mamico/očeta/sestro naj meri čas. Zapiši mi, kako 

uspešen si bil pri iskanju. 

 

 

Klikni na spodnjo povezavo in opazuj žirafe v ljubljanskem 

živalskem vrtu. 
https://www.whatsupcams.com/sl/webcams/slovenija-sl/osrednjeslovenska/ljubljana-sl/zivalski-vrt-

ljubljana-zirafe/ 

 

Verjamem, da ti je bila ura všeč. Sporoči mi, kako uspešen si 

bil pri prvi aktivnosti in kako pri drugi. 

Ponovno se ti oglasim jutri. 

Učiteljica Iris 
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