
UČENJE NA DOMU -   _1__. razred 

od  11. 5. do 15. 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  

Predhodnik, naslednik  

Spoznal/a boš oziroma ponovil/a katero število je pred in 

katero za danim številom. Reši naloge v DZ na strani 22.  

Ponovi znanje o črtah v svetlo modrem DZ stran 67.  

Merimo dolžino : DZ stran 23, 24, 25. Zgleda veliko, pa ni. Ker 

šolske učilnice ne bo mogoče zmeriti, zmeri en prostor v 

vašem stanovanju.  

  

 

 

 

• Štejejo, zapišejo in berejo števila do 15.  
 

 
• Določijo predhodnik in naslednik danega 

števila. 
 

 

• Pravilno uporabljajo izraze daljši, krajši, najdaljši, 
najkrajši.  

• Ocenijo in primerjajo količine za dolžine. 
• Merijo dolžine z nestandardnimi enotami 
 
 
 

 



 
 

 
SLJ 
 
 
 
 

Preverjanje znanja. – starši slikate in pošljete učiteljici 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1-

3/1a_1b_SLO_PREVERJANJE_08_02.docx  

Spoznal/a boš dve črki : Z in Ž. Reši naloge v DZO na strani 58, 

59, 60 ,61. V zvezek za pisanje napiši samo eno vrstico črke Z 

in eno vrstico črke Ž. Za vsako črko si izmisli po 4 besede in 

jih napiši.  

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

 

Pravilno  uporabi besedice : NA, S, Z, V, IZ. V DZ stran 43 sam 

preberi preprosta vprašanja in ustno odgovori nanje.  

  

 

 

 
 

 

 

• Pravilno izgovarjajo glasova Z in Ž 

in ju zapišejo z veliko tiskano črko 

G po dogovorjeni smeri, obliki in 

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. 

• Opazujejo sliko in povedo, kaj delajo 
osebe.  

• Opazujejo bitja/predmete na sliki, 
sprašujejo po njihovem položaju oz. 
premikanju 

s pravilnim vprašalnim prislovom ter izražajo 

njihov položaj s pravilnim predlogom in pravilno 

sklonsko obliko samostalnika za njim. 

 
 

 
 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1-3/1a_1b_SLO_PREVERJANJE_08_02.docx
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1-3/1a_1b_SLO_PREVERJANJE_08_02.docx
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


 
SPO 
 
 
 
 
 
 
 
LUM 

Gibanje : Posnemam gibanje živali; DZ stran 38. Posnemaj 

samo tiste živali za katere veš, da bo varno. Izvajaš lahko 

doma ali v naravi.   

 

 

 

Iz odpadnih materialov ( škatlic, tulcev, papirja ) izdelaj 

pisano igračko. Ko škatlice zlepiš igračko tudi pobarvaj, 

najbolje z vodenimi barvicami, če ji le imaš, drugače pa s 

flomastri. Če ti to ne bo šlo pa nariši eno lepo pisano, 

pravljično igračo na bel list papirja.   

  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Opazujejo, opisujejo in poimenujejo 
lastno gibanje. 

• Ponovijo pojma barva in barvna 

ploskev.  

• Izrezujejo in lepijo različne barvne 

ploskve.  

• Se navajajo na samostojno izbiro 

barv.  

• Pri izdelavi igračke  uporabijo 

domiselne ideje.  

• Razvijajo svojo motorično spretnost. 
 
 
 
 

 
 

 

GUM Pojdi na spletno stran Lili in Bine. 

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

DIRADI ČINDARA 

Poslušaj jo.  

 

Poslušaj jo in poskusi zraven zapeti 

 
o Pozorno poslušajo posnetek 

slovenske ljudske pesmi.  
o Prepoznavajo zvočne barve 

posameznih glasbil.  
o Se naučijo pesem in jo 

doživeto zapojejo. 
o Pridobivajo občutek za 

ritem.  
o Petje povezujejo z gibanjem.  
o Naučijo se ljudski ples.  
o Razvijajo skladnost gibanja v 

ritmu glasbe in pesmi. 

•  

 



ŠPO Izvajaj različne oblike hoje: hitra hoja, zelo počasna hoja, 

hodi z dolgimi koraki, hoja nazaj, med hojo poskoči, hoja po 

ravnem, v hrib, navzdol, hoja za razvijanje ravnotežja.. 

DAN DEJAVNOSTI : ŠPORTNI DAN : POHOD  

En dan v tednu izvedite en pohod – vsaj eno uro hoje, naj o 

malo v hrib, ne samo po ravni asfaltirani cesti v mestu. 

Sporočite na kateri hrib ste se povzpeli.  

 

 

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

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

 

• Pridobivajo ravnotežje.  
• Razvijajo sposobnost obvladovanja telesa v 

različnih položajih.  

• Spoznajo različne načine hoje  

• Zadovoljijo potrebo po gibanju. 
 

 

TJA Ponovimo: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1-
3/TJA_1ab_Navodila_08_01_1105.pdf 

 

Učenci ponovijo in preverijo znanje: 

Učenci urijo slušno razumevanje in usvojijo 

besede za števila od 10 - 15. 
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