
UČENJE NA DOMU -   _1__. razred 

od 13. 4. do 17. 4. 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 učenci oz. 

starši   sporočite razredniku po elektronski pošti, v kakšni meri ste 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 3 stran 9 – računam z dvema odštevancema. Računaj po vrsti. 
Najprej odštej prvo število, nato še drugo število. Zapiši rezultat. 
 
DZ 3 stran 10, 11 – Črte in liki 
 
DZ 3 stran 12 – Liki 
 
Ponoviš računanje do 10 – svetlo modri DZ/stran 65 
 

 

• Odštevajo do 10 z dvema odštevancema. 
 
 
 

• Črte rišejo prostoročno.  
• Poimenujejo ravno in krivo črto. 
 

• Uporabljajo osnovno geometrijsko orodje 
(šablono) pri risanju črt in likov.  

• Rišejo prostoročno črte in like.  
 

 

 
SLJ 
 
 
 
 

Nova črka B: DZO – 50/ spodnja naloga – preberi in prepiši v 

zvezek 

                        DZO – 51/ težja naloga za tiste, ki ste že bralci 

Nova črka H: DZO 52/ spodnja naloga – preberi in prepiši v zvezek 

 
 

• Pravilno izgovarjajo glas B in ga zapišejo z 
veliko tiskano črko B po dogovorjeni 
smeri, obliki in velikosti.  

• Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer 

 



                        DZO 53/ ob sliki napiši besede ali povedi 

 

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

Oglej si pravilen zapis novih črk. 

 

 

 

Poslušaj poljubno pravljico. Nariši ilustracijo, napiši 10 besed 

povezanih s pravljico. 

 

 
 

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. 
 

• Pravilno izgovarjajo glas H in ga zapišejo z 
veliko tiskano črko H po dogovorjeni 
smeri, obliki in velikosti.  
 

• Zbrano poslušajo pravljico 
 

• Zapišejo nekaj besed, ki so povezane s 
pravljico 
 

• Pravljico ilustrirajo 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
SPO 
 
 
 
 

SKRB ZA ZDRAVJE 

Zdravo jem – DZ stran 30 

Čistoča, umivanje zob – DZ stran 31 

Ob dogovoru s starši lahko narediš sadno solato. Navodila 

– DZ/ stran 32 

 

• Spoznavajo pomen redne nege telesa.  
• Spoznavajo, da jim nekatere stvari, ki jih 

dobijo v  telo iz okolja, lahko škodijo. 

• Vedo, da z umivaje rok in zob zmanjšajo 
količino nevarnih snovi in drobnih bitij, ki 
lahko pridejo v telo ali se prenesejo na 
druge ljudi. 

• Znajo se za delo pripraviti in po delu 
pospraviti. 

 

GUM Pojdi na spletno stran Lili in Bine. 

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

PESMICO KUKAVICA. 

Poslušaj jo in poskusi zraven zapeti. 

 

• Naučijo se pesem in jo doživeto zapojejo.  
 

 

LUM V zvezek za SPO nariši na novo stran vodoravno črto na sredino 

lista. 

V zgornjo polovico nariši 6 vrst hrane, ki je zdrava za tvoj razvoj. 

V spodnjo polovico nariši 4 igre oz načinov gibanja, ki se jih rad 

igraš. 

 

• Spoznavajo pomen zdrave hrane 
• Spoznavajo pomen gibanja za zdrav 

razvoj 
 

 



ŠPO Če se le da, pojdi vsak dan na sprehod, se igraj z žogo, 

kolesari, rolaj ali se drugače razgibaj. Tudi pred učenjem se 

razgibaj in šele nato začni z delom. 

  

TJA 1. ura: liki in oblike – besedišče in pesem 

2. ura: liki in oblike – prepoznavanje 

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

3/TJA_1ab_Navodila_1404.pdf  

Izdelam učne kartice za like in oblike in 
prepoznam 6 angleških besed za like 
 
Prepoznam besede za like in ponovim 
besedišče za barve in števila 

 

           


