
UČENJE NA DOMU -   _1__. razred 

od  4. 5. do 8. 5. 2020 

V iskanju ustrezne oblike učenja na domu, smo za vas pripravili tedensko preglednico nalog, ki naj bi jih opravili v tekočem tednu. 

Vam pa prepuščamo odločitev, kako boste zadolžitve opravili (npr. lahko se odločite, da se en dan bolj posvetite enemu predmetu, lahko pa jih med seboj 

kombinirate, kar vam bolj ustreza).  V zadnji koloni pa je prostor za samovrednotenje in sicer preverite, v kakšni meri ste cilj dosegli.  Vsak petek pa mi starši  

sporočite  po elektronski pošti, v kakšni meri so otroci cilje dosegli. Ni potrebno, da podatke sporočite kot je zapisano v tabeli, ampak je način in oblika 

prepuščena vam.       

 

PREDMET UČNA SNOV-naloge  Cilj učenja Znam, delno znam, ne 
znam  

MAT  
DZ 18, 19 – števila do 15; šteješ po navodilih, ne bo težko 

DZ / 20 – velikostni odnosi med števili do 15 

DZ / 21 – vrstični prikaz – poskusi sam(a) prebrati navodila 

Ponoviš računanje do 10 – svetlo modri DZ/ 66 

 
 

 

• Štejejo, zapišejo in berejo števila do 15.  
 

• Berejo prikaz z vrsticami, poiščejo podatke, 
odgovorijo na vprašanja. 

 

• Poznajo različne strategije reševanja 
problemov in jih uporabijo pri reševanju 
podobnih problemov.  

• Štejejo, zapišejo in berejo števila  do 15.  
 

• Zapišejo in izračunajo račune do 10 

• Seštevajo in odštevajo v okviru do 10 

• Razumejo in rešijo besedilno nalogo 
 

 

 
SLJ 
 

Spoznali bomo črko G – DZO / 56, 57 

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

• Pravilno izgovarjajo glas G in ga 

zapišejo z veliko tiskano črko G 

po dogovorjeni smeri, obliki in 

 

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


 
 
 

V zvezek za pisanje črk napiši dve vrstici črke G čez dve vrstici. 

Nato iz DZO prepiši povedi, ki so na strani 56 – srednja naloga. Pazi 

na piko na koncu povedi in pravilen zapis črk.  

DZ 41 – poimenuj sličice in ob vsaki sličici kaj povej. 

KULTURNI DAN 

Ogled PEKARNE MIŠMAŠ 

 

 
 

velikosti.  

• Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo 

smer pisanja, pravilno držo telesa, 

položaj roke ki piše in ki ne piše, 

pravilno držo pisala. 

• Vadijo branje 

besed/povedi/besedila z velikimi 

tiskanimi črkami.  

• Berejo natančno in z 

razumevanjem. 

• Napišejo besedo za sličico. 

• Odgovorijo na vprašanja iz 

besedila. 
 
Pozorno spremljajo predstavo 
Po danih navodilih opravijo naloge ( peka piškotov 
je vaša izbira) 

 
 
 

 



 
SPO 
 
+ 
 
 
LUM 

 

DZ – 34, 35 – pripoveduj ob slikah. Gibanja, ki so prikazana na 

slikah izvajaj, če lahko to izvajaš varno. Lahko doma ali v naravi. 

 

 

V zvezek za SPO ali na list nariši, katere oblike gibanja si izvajal(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z barvnim papirjem iz revij ali časopisa izreži ploskve in jih prilepi 

na vrečko. Začni z največjimi ploskvami, nato dodajaj manjše. 

Učiteljice si bomo z veseljem ogledale tvojo vrečko. 

 

 
 

 

• Opazujejo, opisujejo in poimenujejo lastno 
gibanje. 

• Likovno se izraža doživeto in igrivo. 
 

 

GUM Pojdi na spletno stran Lili in Bine. 

Izberi Šolsko ulico 1-2, GLASBENA UMETNOST, PESMICE 1,  IZBERI 

PESMICO BARČICA 

Poslušaj jo.  

 

Poslušaj jo in poskusi zraven zapeti 

• Pozorno poslušajo posnetek slovenske ljudske 
pesmi Barčica 

• Naučijo se ljudsko pesem.  
• Pesem pojejo in jo spremljajo z gibi.  

• Razvijajo občutek za tridobni ritem. 
 

 



ŠPO Čim več se gibaj na svežem zraku, če je možno. 

Žogaj se, lovi in podajaj žogo, teči, kolesari….. 

 

• Uživajo in sprostijo se ob igrah in hoji na 
svežem zraku.  

• Urijo koordinacijo rok in metalno spretnost.  

• Vadijo pravilno hojo na različnih površinah oz. 
nakloninah.  

• Razvijajo prijateljske odnose. 
 

 

TJA Ponovimo: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1-
3/TJA_1ab_Navodila_07_01_0405.pdf 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1-
3/TJA_1ab_Preverjanje_07_02.m4a 

 

Učenci ponovijo in preverijo znanje: 

prepoznajo besedišče za barve, dele 
telesa in števila do 10 
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