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SREDA: 

 
 SLOVENŠČINA: 

 
- Poimenujejo piktograme in preberejo navodila na modri podlagi. 
- Opazujejo in poimenujejo narisane predmete: 

          - povedo, za kaj uporabljamo posamezen predmet, 
          - naštejejo skupino narisanih predmetov in poiščejo skupno ime, npr. 
gugalnica, tobogan, trampolin – igrala; žoga, kolebnica, obroč – športni 
pripomočki … , 

- vsak predmet poimenujejo in ga opišejo: 
          - iz katerih delov je sestavljen, 
          - kdo ga uporablja, 
          - kako se uporablja, kaj z njim delamo, kako se imenuje gibanje, 
(guganje, plezanje, …), 
           - kje stoji/kje imamo shranjenega, 
           - ali se predmet premika, kako se premika, … 

- Vsaki sličici določijo prvi in zadnji glas, npr. tobogan: prvi glas T, zadnji 
glas N. 
 
 

- Pogovor:  
- kaj storijo, kadar si želijo biti sami, če so žalostni, če nočejo, da jih 
kdo moti, … 
- imajo mogoče kakšen poseben kotiček, kamor se zatečejo. 
 

- Odprejo spodnjo povezavo: 
 https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1BER&pages=48&layout=single  
- si ogledajo sliko in jo opišejo, poiščejo avtorja – pesnika, naslov 
pesmi, 
- KDOR ŽELI LAHKO SAM PREBERE PESEM ali pa pesmico preberejo 
starši, 
- otroci iščejo neznane besede in se poskušajo pesmico naučiti na 
pamet, 
- v brezčrtni zvezek napišejo, z rdečo barvico, naslov MOJ KOTIČEK in 
narišejo, kam se skrijejo, kadar želijo biti sami. 

 
 
 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1BER&pages=48&layout=single


OŠ NHR Hrastnik, PŠ Dol pri Hrastniku, 1. č 

 

 SPOZNAVANJE OKOLJA 
Posnemajo gibanje živali: 
- skačejo kot zajčki, kot žabe; plazijo se kot kače, kot polži; hodijo in 
tečejo kot muce, kužki, … 

- Ustno rešijo nalogo na spodnji povezavi: 
https://folio.rokus-
klett.si/?credit=LIB1SDZOKO2&pages=38&layout=single  
- pri vsaki sliki dodajo še kakšno žival, ki se premika na prikazan način. 
 

 ŠPORT: 
 
IGRE Z ŽOGO ALI BALONOM, 2. DEL, po želji 
Žogo/balon drži z eno roko (vaje ponovi tudi z drugo roko) 

- Z žogo se dotakne nasprotne noge. 

- Z žogo potuje od glave do pet in nazaj. 

- Žogo 10x odbije od tal. 

Žoga/balon in tvoje noge 

- Z žogo med nogami naredi 15 poskokov. 
- Uleže se na hrbet (na mehko podlago) in z nogama poskusi prestaviti 

žogo s tal na stol/sedežno. 
- Z nogo vodi žogo okoli ovir in zadene gol (ovire so npr. igrače, gol pa je 

lahko pod stolom). 
 

 

 

 POŠILJAVA VAM SONČNE POZDRAVE! 
UČITELJICI 

 

KU-KU, MOGOČE 
SE KMALU 
VIDIMO! 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1SDZOKO2&pages=38&layout=single
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1SDZOKO2&pages=38&layout=single

