
UČENJE NA DOMU -   1. razred 

od 20. 4. do 24. 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 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 13, 14 – števila od 10 do 15; zapis števil v karo 

zvezek / vsako število zapiši eno vrstico čez 2 

kvadratka in eno vrstico čez en kvadratek. ( tako kot 

smo pisali število 10 ). 

DZ / 15 – števila od 10 do 15: povezovanje števil po 

zaporedju 

DZ / 16, 17 – rešuj po napisanih navodilih 

Preverjanje – samostojno reši, starši naj rešitve slikajo 

in pošljejo učiteljici. Kdor nima možnosti tiskanja, 

lahko piše samo rešitve na list ali zvezek in to 

posredujete učiteljici. Izdelek naj bo odraz 

otrokovega znanja. 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1-
3/1a_1b_MAT-
PREVERJANJE_april_20_1r_06_2004.docx  

 

• Štejejo, zapišejo in berejo števila do 15.  
 
 
 
 

• 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 
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SLJ 
 
 
 
 

DZO / 54 – branje in pisanje: spodnja naloga – 

podčrtane besede prepiši v zvezek – zapis besed naj 

starši slikajo in pošljejo učiteljici  

DZO / 55 – branje, odgovori na vprašanja 

DZ / 39 – opiši sliko, poišči predmete določenih oblik 

 

 

 
 

 

• Vadijo tehniko branja in so pozorni na vsebino.  

• Vadijo branje z razumevanjem. 

• Natančno berejo povedi. 

• Urijo se v razumevanju prebranega. 

• Tvorijo povedi in jih nastavijo s črkami iz 

stavnice. 

• Nastavljene besede/povedi prepišejo v zvezek. 
 

• Natančno berejo besede v stolpcih. 

• Berejo slikopis. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
SPO 
 
+ 
 
LUM 

DAN DEJAVNOSTI – EKO DAN 

Poslušaj EKO  pravljico, reši zastavljene naloge 

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

3/1a_1b_Zelena_zamisel_racka_juniorja_06_2004.pdf  

 

Doma poišči navadno papirnato nakupovalno vrečko. 

Danes jo boš okrasil(a) po svoje. 

Zamisli si, kaj želiš, da bo na tvoji vrečki: drevo, 

travnik, riba, ptica, cvetovi rož…. 

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. 

 

 

 

Učiteljice si bomo z veseljem ogledale tvojo vrečko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Pozorno poslušajo posnetek EKO PRAVLJICE Zelena 
zamisel račka juniorja 

• Spoznajo vsebino pravljice 

• Spoznajo pravljične junake 

• Rešijo zastavljene naloge 

• Spoznajo, kako lahko skrbimo za naravo 

• Papirnato nakupovalno vrečko okrasijo po svoji 
zamisli 

• Razvijajo ročne spretnosti: striženje, lepljenje 
 

 

GUM Pojdi na spletno stran Lili in Bine. 

Izberi Šolsko ulico 1-2, GLASBENA UMETNOST, 

PESMICE 1,  IZBERI PESMICO ŠUŠTARSKA 

Poslušaj jo. Je zelo stara, tudi besede v njej so takšne: 

šuštar – čevljar, dreta – čevljarska nit, klinca – lesen 

žebljiček za čevlje 

Vleci, vleci dreto, pa klinco zabij…. 

 

Poslušaj jo in poskusi zraven zapeti 

• Pozorno poslušajo posnetek slovenske ljudske pesmi 
Šuštarska.  

• Se naučijo pesem in jo sproščeno pojejo.  
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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 angleški ukazi - telovadba po angleško 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1-
3/TJA_1ab_Navodila_2004.pdf 
 

 

učenci ponovijo izraze za ukaze in pokažejo 
razumevanje le teh 
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