
POZDRAVLJENI OTROCI IN STARŠI PRVOŠOLCEV! 
Upava, da je včerajšnji naravoslovni dan uspel, da ste skupaj kaj 
dobrega skuhali in tudi pojedli. Če kateri družini ni uspelo tega 
realizirati boste lahko naredili med vikendom. Nekateri otroci, po 
slikah sodeč, veliko pomagajo pri hišnih, kuhinjskih opravilih in tako je 
tudi prav. Čeprav mislimo, da so otroci še majhni lahko že marsikaj 
naredijo. Vključite, povabite jih k delu, saj sedaj še radi pomagajo in 
so veseli, če dobijo kakšno pomembno nalogo. Čez nekaj časa se bo 
naše potrpljenje (ker sami naredimo neko delo prej, kot če nam otrok 
pomaga) in vztrajanje obrestovalo, saj bodo otroci ponosni na to kaj 
vse že znajo.  

Potem nam bodo še v večjo pomoč in ponos. 

 

SLOVENŠČINA 
V torek smo spoznali novo črko, še veš katero? Verjetno si pravilno 
odgovoril, da je nova črka, črka H. Včeraj si že rešil/a  del naloge v DZ, 
pisal/a  nekaj vrstic te črke, zato mislim da z današnjo nalogo ne bo 
večjih težav.  

NALOGA 

• Pripravi si zvezek Pisanček, ošiljen svinčnik, delovni zvezek za 
opismenjevanje, 

• Najprej piši črko H po zraku, pazi na pravilni vrstni red zapisa 
črke – navpična črta navzdol, prstek prostora in še ena navpična 
črta navzdol, potem pa kratka vodoravna črtica obe navpični črti 
poveže skupaj. 

• Vzemi Pisančka in napiši naslov ČRKA H, 
• Prosi starše, da ti v zvezek  prepišejo črke in besede, povedi, 
• Dokončaj nalogo do konca, saj veš kako, pazi na pravilen in lep 

zapis in na presledke med črkami in besedami, 



• Na koncu povedi ne pozabi napisati piko. 

Dodatna naloga – po želji: 

Samostojno napiši še kakšne druge besede ali krajše povedi. 

  Starši, preglejte nalogo in bodite kar strogi, da so črke, besede  lepo 
napisane. Otroci naj popravijo, tisto kar ni v redu. Za lepo opravljeno 
nalogo pohvalite otroka in lahko mu daste žig. 

 

Čaka vas še naloga v DZ za opismenjevanje na strani 52, 53.  

• POIMENUJ SLIČICE ZRAVEN TABELE, POIŠČI BESEDO V 
TABELI IN JO POBARVAJ. ZA VSAKO BESEDO SI IZBERI 
DRUGO BARVO. 

• Sličic je sedem, ena sličica je v tabeli že rešena – TELOH, 
• Koliko ti jih še ostane? 
• V vsaki vrstici se med zapisanimi črkami skriva ena beseda, 
• V predzadnji vrstici poišči sam besedo in nariši sliko pod 

sliko hruške, 
• Samostojno preberi zapisane krajše besede, daljše ti lahko 

pomagajo prebrati starši. (naloga s peresom) 
• Poskusi prebrati napisane povedi. ( naloga z zvezdico)  
• Kdor želi in zmore naj prebere sestavek. (1t) 
• Ko boš besede, povedi, besedilo prebral, se naj starši 

zraven podpišejo. 
 

• ČISTO SPODNJA NALOGA – OTROŠKO VESELJE NA SNEGU, 
BO POČAKALA NA NASLEDNJI DAN.  

 

MATEMATIKA 
Katere like poznaš? Naštej jih in upam, da si naštel/a vse štiri. 



Zadnjič smo bolj natančno spoznali PRAVOKOTNIK IN 
KVADRAT.   

• Koliko kotov imata kvadrat in pravokotnik? Ja, res je, vsak 
ima štiri kote in tudi štiri črte, stranice. 

• Ker imata 4 kote jima tudi rečemo, da sta oba 
ŠTIRIKOTNIKA 

• Še ločiš pravokotnik od kvadrata.  
• Upava, da ste se zapomniti, da ima kvadrat vse črte – 

stranice enako dolge, pravokotnik pa po dve enako dolgi. 

Odpri modri delovni zvezek za matematiko na strani 66 in 67. 

• Danes bomo spoznali KROG IN TRIKOTNIK 
• Primerjaj oba lika med seboj, najdeš kakšno razliko. 
• Razlik med krogom in trikotnikom je veliko, 
• KROG naredimo s krivo črto, nima nobenega kota, 
• TRIKOTNIK ima tri črte – stranice in tudi tri kote. 

 

REŠI NALOGO NA STRANI 66 IN 67: 

• STARŠI – PUSTITE OTROKU NAJ POSKUŠA SAM 
PREBRATI NAVODILA, ZA POSAMEZNO NALOGO, V 
MODREM PROSTORČKU, ČE NE BO ZMOGEL/ A,  
POTEM POMAGAJTE 

• S šablono nariši 5 krogov in jih pobarvaj, da nič ne 
odmakneš šablono, 

• Med vsemi narisanimi liki poišči kroge in jih pobarvaj z 
zeleno 

• S šablono nariši 5 trikotnikov in jih pobarvaj, 
• Čisto spodaj pobarvaj vse trikotnike z oranžno barvo. 

 

Da boš še malo povadil/ a računanje odpri DZ na strani 60: 
 

• samostojno izračunaj spodnja dva kupčka računov, 



• nekdo ti naj rezultate pregleda, če so pravilni lahko 
ustrezno pobarvaš obe žogi, 

• za pravilno opravljeno nalogo si zaslužiš pohvalo, lahko 
tudi žig po lastni izbiri. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
Danes bomo malo utrjevali, ponovili dele človeškega telesa in naša 
čutila  

Za to nalogo boste potrebovali starše in računalnik. Nalogo lahko 
opraviš takrat, ko bo nekdo od staršev imel čas.  

Kliknete na naslednji povezavi in sledite, odgovarjate in , če imate 
možnost tudi praktično sodelujete, poskušate – vonjate hrano in 
začimbe. 

Želiva vam veliko užitkov, saj upava, da bo ta naloga zelo zanimiva in 
nazorna. 

https://www.youtube.com/watch?v=d_B9vweqeaY 

https://www.youtube.com/watch?v=DUheQO-U5CI&t=63s 

 

Upava, da vam je bilo všeč, da ste ponovili dele človeškega telesa in 
še bolj natančno spoznali naša, svoja čutila.  

 

ŠPORT: 

VODENJE ŽOGE: 

Vzemi žogo (katerokoli imaš doma) in jo vodi z eno roko in nato še z 
drugo. 

• Najprej na mestu, nato v hoji in še v teku. 

https://www.youtube.com/watch?v=d_B9vweqeaY
https://www.youtube.com/watch?v=DUheQO-U5CI&t=63s


• Postavi si ovire in žogo vodi med ovirami. Uporabiš lahko 
kamne, storže, plastenke, igrače… 

• Pripravi si čim bolj zanimiv POLIGON. Vmes lahko žogo tudi 
kotališ, mečeš v zrak… 

Uporabi domišljijo in se zabavaj! 

 


