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URNIK ŠOLSKEGA DELA OD 11. 5. DO 15. 5. 2020, 1. č 
 

PONEDELJEK 
(11. 5. 2020) 

TOREK 
(12. 5. 2020) 

SREDA 
(13. 5. 2020) 

ČETRTEK 
(14. 5. 2020) 

PETEK 
(15. 5. 2020) 

ŠPORT: 
Naravne oblike gibanja 

skozi poligon 

SLOVENŠČINA: 
Opismenjevanje:  

Prepis v črtne zvezke - 
priloga 1 

Branje: 10 minut 

SLOVENŠČINA:  
Berem sličice 
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SLOVENŠČINA: 
Opismenjevanje: 

črka Ž, 
DZ str. 60, 61 

 
Branje: 10 minut 

MATEMATIKA: 
Merim dolžino  
DZ str. 24, 25 

SLOVENŠČINA: 
Pesem: Kotiček  

 

MATEMATIKA: 
Merim dolžino 

DZ str. 23 
 

GLASBENA UMETNOST: 
Utrjevanje pesmi 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 
Posnemam gibanje živali 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 
Skačem, tečem 

 
 
 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 
Skačem, tečem 

ŠPORT: 
Igre z žogo 
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PONEDELJEK: 
 
 ŠPORT:  

 
POLIGON DOMA 
Tudi doma se lahko izvirno razgibamo in prebudimo svoje telo. Otroci lahko po 
želji izvajajo naslednje vaje: 

1. Cik-cak poskoki (zvita odeja na tleh in poskoki čez njo v levo in desno 

smer),  

2. Plezanje čez sedežno/fotelj, 

3. Rolanje (stopi na reklamni/časopisni papir in se drsa/rola po stanovanju), 

4. Preskakovanje ovir (v ravno vrsto si postavi manjše in večje igrače, ki 

predstavljajo ovire. Med njimi naj bo dovolj prostora), 

5. Vzvratno pospravljanje igrač (igrače, ki jih je preskakoval/a, eno za 

drugo, s hojo nazaj, pospravi na svoje mesto). 

6. Račja hoja pod mizo (odmakne stole in se po račje sprehodi pod mizo), 

ponovi 3x. 

7. Dvig trupa/trebušnjaki (nekdo naj sede na njegova/njena stopala ali pa 

jih zatakne pod sedežno/fotelj), ponovi 10x. 

 
 SLOVENŠČINA: 

- Igra:   
- iščejo besede ki  se prično na glas Ž,  
- iščejo besede, kjer je glas Ž v sredini, 
- iščejo besede, kjer je glas Ž na koncu. 

- Rišejo v brezčrtne zvezke (rišejo z barvicami, vse narisano naj bo 
pobarvano), 

-  kot so že vedo – v zgornji zunanji kot, z rdečo barvico, zapišejo  

črko Ž, 
- narišejo ali izrežejo iz reklam, najmanj 5 predmetov, ki se prično na 
glas Ž. 

- DZ str. 60: 
- poimenujejo sličico in pobarvajo ustrezno okence – glas Ž, 
- zapišejo črko Ž, 
- sledijo navodilom na modri podlagi – KDOR ŽELI, LAHKO NAVODILA 
BERE SAM, 
- berejo pri peresu, 

DZ str. 61: 
- berejo pri zvezdici in težko nalogo, 
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- opišejo sliko - vsaj tri povedi, 
- KDOR ŽELI, LAHKO POVEDI ZAPIŠE V ČRTNI ZVEZEK. 

 
 
 MATEMATIKA:  

- DZ str. 23: 
       - berejo navodila in opravijo naloge na str. 23, 
       - pri merjenju naj namesto učilnice izmerijo kar želijo – zapišejo nad 
»učilnico« (soba, kuhinja, hodnik,…), 
       - merijo tudi starši, brat, sestra – kdor lahko in meritve primerjajo 
med seboj, 
       - ugotavljajo, zakaj so različno izmerili. 

 
 

 
 SPOZNAVANJE OKOLJA: 
- Odprejo spodnjo povezavo: 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1SDZOKO2&pages=34-35  
- ogledujejo si sliko in opisujejo, kaj delajo posamezni otroci na sliki -  
npr.: Deklica z dolgimi, svetlimi lasmi, oblečena v belo majico s kratkimi 
rokavi in svetlomodre hlače, teče in spušča zmaja. 
- opišejo vse otroke in njihovo gibanje, 
- otroci naredijo nekaj počepov, se plazijo, skačejo po obeh in eni nogi – 
kdor lahko, hodijo po štirih, hodijo naprej in nazaj, tečejo – če smejo, … 
- poimenujejo igrala, športne pripomočke, igrače,… ki jih uporabljajo 
otroci na sliki. 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1SDZOKO2&pages=34-35

