
Pred nami je nov delovni teden in z njim učenje na domu. Delo bo potekalo po 
ustaljenem urniku tako kot prejšnji teden. 

 

SLOVENŠČINA: 
 
Ker smo v obdobju, ko je dostop do izposojanja knjig skoraj onemogočen, 
predlagamo, da si v domači knjižnici skupaj s starši poiščete in izberete 
knjigo – pravljico, zgodbico, ki vam jo bodo starši prebrali.  
Preberite knjigo, se o vsebini, o dogajanju, o glavnih junakih pogovorite. 
Starši  zastavite vprašanja otroku, ki naj nanje čimbolj natančno 
odgovorijo, da vidite kako natančno so poslušali. Takoj po poslušanju in 
analizi zgodbe, lahko pa tudi kasneje, napišite, prepišite naslov v zvezek 
Pikapolonica in ilustrirajte zgodbo. 
 

 

NALOGA: 
 

•  Vzemi zvezek Pikapolonica in napiši ali prepiši naslov zgodbe ter jo 
ilustriraj. 
Potrudi se pri risanju;  riši in barvaj natančno. 
Starši ocenite otrokov izdelek in, če se je otrok zelo potrudil ter ste vi 
zadovoljni z izdelkom mu lahko daste kakšno štampiljko. 
 
Tisti, ki še niste opravili vseh bralnih značk, lahko to knjigo obnovite in jo 
bomo šteli, kot da je naloga za bralno značko opravljena. 

 
 
 
 

MATEMATIKA: 
 
Danes bomo ponovili geometrijska telesa.  
Naštejte staršem katera geometrijska telesa smo se že 
naučili! KOCKO, KVADER, KROGLO IN VALJ.  
Vzemi matematični DZ in odpri na strani 48.   

• Poskušaj prebrati imena otrok v posameznih 
okvirčkih.  

• Povej, katera telesa imajo posamezni otroci. 
Verjamem, da si vse pravilno poimenoval in 
naštel. 

• Skupaj s starši poglejta, če je preglednica 
pravilno izpolnjena. 

• Razmisli in povej zakaj imajo v stolpcu eni križec 
in drugi ne. 



• Na naslednji strani tudi poglej preglednico in 
razmisli, kaj prikazuje. Starši poskušajte otroka 
usmeriti v to, da bi sam prišel do rešitve. 
Rešitev, pobarvanih je toliko okencev kolikor 
modelov geometrijskih teles je imel otrok. 

• V spodnjem okviru so vprašanja, ki jih preberete 
starši, otroci naj pa vam odgovorijo. 

 
 

NALOGA 
 

• V  zvezek Pikapolonica naj vam starši narekujejo 
4 račune  seštevanja in 4 račune odštevanja. 

• Pazi na lep in pravilen zapis števil. 
• Če bodo števila lepo zapisana in računi pravilno 

izračunani si zaslužiš štampiljko. ( tudi, če je en 
račun narobe izračunan) 

 
 
 
 
 

GLASBENA UMETNOST: 
 
Zunaj je zelo lepo spomladansko vreme in upam, da si velikokrat zapel/ zapela 
pesmico Zvončki in trobentice. Verjamemo, da tako mamica in ati znata še kakšno 
otroško pesmico, katero naj naučita tudi tebe. Pesmice boste zapeli, ko spet 
pridemo v šolo. Verjamemo, da bo nabor pesmic zelo raznolik in bo zelo zanimivo 
poslušati spet vaš nastop. 
Doma si lahko pripravite glasbeno plesni nastop in tako popestrite dneve v 
karanteni. 
 
 
TJA, ponedeljek in torek, 6. 4. in 7. 4. 2020 
 
Dragi učenci in spoštovani starši! 
Tokrat pošiljam navodila, ki bodo nekoliko bolj praznično obarvana. Aktivnosti so 
predvidene za 2 šolski uri, zato si jih lahko poljubno razdelite. 
 
Takole učence, morda veste, kateri praznik nekateri praznujemo naslednji teden? 
Naj ti dam namig z besedama:   EGG    BUNNY 
Tako je! Naslednji teden je Velika noč. Če doma ta praznik praznujete, se 
pogovorite, kaj vse počnemo v tem času. 
 



Nato odpri DZ/str. 56 in na sliki poišči velikonočne zajčke. Koliko jih najdeš? Zapiši 
števila pod sliko.  
 
*Pri pouku smo si običajno ogledali film: HOP. Če imate možnost dostopa do filma, 
priporočam ogled. Seveda je to le predlog za popestritev. V kolikor si ga boste 
ogledali je zaželeno, da je v angleškem jeziku. 
 
LOV NA VELIKONOČNA JAJČKA 
Si že slišal/a za to zelo priljubljeno aktivnost? Pri nas ni ravno običajna, ker pa pri 
pouku angleškega jezika spoznavamo tudi kulturo ljudi iz angleško govorečih držav, 
si boš ogledal/a posnetek, kako to zgleda: 
https://www.youtube.com/watch?v=0VvLjboPUrY  
 
*Predlog za aktivnost v velikonočnem času: starši otrokom po stanovanju ali 
dvorišču skrijete določeno število pirhov ali čokoladnih jajčk. Otroci jih skušajo 
poiskati. Ko pregledajo košarico, pirhe najprej po angleško preštejejo, nato pa še 
opišejo po barvi. Če imate plastične pirhe, lahko vanje skrijete tudi kakšno navodilo 
ali manjšo sladko nagrado.  
 
DZ/str. 57: pripravi škarje in lepilo. Izdelal/a boš držalo za pirhe. Izreži sličici in ju 
upogni tako, da skleneš krog. Nato ga zalepi in dobiš majhno skodelico, ki jo lahko 
uporabiš za prhe.  
 
ZVEZKI:  V zvezek prepiši naslov       EASTER EGG 
 
Spodaj nariši svoj velikonočni jajček, ki naj bo čim bolj barvit.  
V pomoč ti je lahko skica na desni. 
 
Lep pozdravček, 
učiteljica Nataša 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0VvLjboPUrY

