
NAVODILA ZA DELO DOMA 

(TEDEN OD 20. – 24. APRILA) 

PONEDELJEK 

20. 4. 2020 

SLJ ŽABE NE 

PRIDEJO DO 

CILJA 

(DZ, str. 42, 43) 

Dvakrat preberi besedilo na strani 42, nato reši 1. in 2. 

nalogo na strani 43. 

(Rešitve preveri sam na povezavi lilibi.si ali s starši.)  

 

3. nalogo reši tako, da najprej prepišeš prvo poved v 

zvezek s pisanimi črkami in jo ilustriraš in nato na enak 

način še ostale povedi. 

Malo razmisli in napiši še eno besed, ki ima več 

pomenov, ter jih uporabi v povedih. 

Npr. KOZA: Na pašniku se pasejo koze., Si pa res koza!, 

Danes smo skakali čez kozo. 

Zapis iz zvezka mi pošlji danes. 

MAT LIKI 

(DZ, str. 103, 

105) 

Reši naloge v delovnem zvezku.  

Zaporedje likov vadi z nalogami, ki jih skriva zelen znak 

(v e-DZ) na strani 105/6. naloga, lahko pa si sam/-a 

izmisliš zaporedje in ga narišeš v zvezek. 

Rešene naloge mi pošlji danes. 

GUM TOLKALA 

(DZ str. 34, 35) 

Oglej si posnetek o tolkalih. Kaj so tolkala, ti pove že 

sama beseda - da po nečem tolčemo. Udarjanje po 

predmetu ustvarja zvok. 

https://youtu.be/jfjMv_UM4F8 

Še znaš zapeti pesem Če si srečen? Pri njej uporabljaš 

svoja tolkala. Lahko pa zapoješ isto pesem, vendar si 

sam izmisliš različna tolkala, s katerimi jo boš spremljal 

(npr. kuhalnice, lonci, žlice, pokrovke ...).  

Lahko pripraviš koncert za vso družino in ob spremljavi 

tolkal zapoješ še kakšno pesem. 

ŠPO ŠPORTNI 

IZZIV 

Za ogrevanje 3 minute teci okrog hiše, okrog vrta, po 

dvorišču ipd. Nato 1 minuto hodi in nato še 3 minute teci. 

Potem se loti izziva (PRILOGA – ŠPO). 

TJA PRIPRAVI 

UČITELJICA ZA 

TJA. 

 

 

 

 

https://youtu.be/jfjMv_UM4F8


TOREK 

21. 4. 2020 

SLJ OPIS 

RASTLINE: 

NARCISA 

(DZ, str. 48) 

Za začetek si oglej kratko risanko o cvetlicah. Klikni na 

povezavo https://www.youtube.com/watch?v=d5rx6-

15uro 

 

Preberi opis narcise v DZ, str. 48. Delo nadaljuj z 

ogledom posnetka opisa cvetlice. Klikni na povezavo 

https://youtu.be/DbEcBEB4BaU  

 

Na list papirja nariši miselni vzorec, vzemi še trdo 

podlago in pisalo ter pojdi na domači vrt, trato okrog 

hiše, bližnji travnik, gozd itd. Najdi eno cvetlico, ki ti je 

všeč. Če imaš možnost, jo fotografiraj. V miselni vzorec 

na kratko zapiši odgovore. Doma v zvezek napiši naslov 

OPIS RASTLINE oziroma OPIS ... (ime cvetlice, če ga 

poznaš) ter opiši izbrano cvetlico s pomočjo miselnega 

vzorca. 

Opis mi pošlji danes. 

MAT PONAVLJANJE 

(DZ, str. 104, 

106) 

Samostojno reši naloge na strani 104.  

Če znaš, reši še naloge na strani 106. 

(Rešitve preveri sam na povezavi lilibi.si ali s starši.)  

SPO MOJ KRAJ 

(DZ, str. 71) 

Pri reševanju nalog si pomagaj z razpredelnico, ki si jo 

rešil/-a na strani 70. 

Če česa ne veš, vprašaj starše ali stare starše ali poglej 

na splet (v brskalnik Google vtipkaj ime svojega kraja). 

SREDA 

22. 4. 2020 

ŠPORTNI DAN: GOZDNE IGRE (ŠD – PRILOGA) 

Današnji športni dan je pripravila učiteljica Nina Buerger.   

ČETRTEK 

23. 4. 2020 

ŠPO ŠPORTNI LOV 

NA ZAKLAD 

Za ogrevanje 3 minute teci okrog hiše, okrog vrta, po 

dvorišču ipd. Nato 1 minuto hodi in nato še 3 minute teci. 

Potem se loti športnega lova na zaklad (ŠPO - 

PRILOGA). 

MAT PREVERI 

SVOJE 

ZNANJE 

(DZ, str. 107, 

108, 109) 

Samostojno reši naloge na strani 107 in 108. 

Poskusi rešiti miselne orehe na strani 109.  

 

(Rešitve preveri sam na povezavi lilibi.si ali s starši.) 

TJA PRIPRAVI 

UČITELJICA ZA 

TJA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5rx6-15uro
https://www.youtube.com/watch?v=d5rx6-15uro
https://youtu.be/DbEcBEB4BaU


SLJ OPIS 

RASTLINE 

(DZ, str. 48) 

V delovnem zvezku na strani 48 dvakrat preberi opis 

narcise. 

Delo nadaljuj s pisanjem odgovorov v zvezek. 

V zvezek napiši naslov: Narcisa 

Ne pozabi na vprašanja odgovoriti v celi povedi in pisati  

čitljivo. Odgovarjaj sam/-a.  

Odgovore mi pošlji danes. 

SPO POMLAD O pomladi ponovi ob gledanju posnetka na povezavi: 

https://youtu.be/hKLv1BNufM4  

V zvezek čez dve strani nariši miselni vzorec, kot ti kaže 

posnetek. Dodaj mu še peto črto VREME. 

Uporabljaj barvice in kaj nariši. 

Fotografijo miselnega vzorca mi pošlji danes. 

PETEK 

24. 4. 2020 

MAT SIMETRIJA  

(DZ 3. del, str. 

5) 

Vzemi list papirja in ga prepogni na polovico. Ob črti 

prepogiba nariši pol kroga (ali trikotnika, kvadrata, 

pravokotnika itd.). Izreži narisano. Nato papir razgrni. 

Dobiš cel lik (krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik itd.). 

Nastali lik je SIMETRIČEN, saj sta levi in desni del 

popolnoma enaka. Črta prepogiba se imenuje 

SIMETRALA. 

Oglej si razlago na povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=YGo53dKkyFU  

S kockami, slamicami, zobotrebci, plastelinom ipd. Še 

sam ustvari simetričen lik kot si ga videl/-a na posnetku. 

Fotografijo mi pošlji danes. 

O simetriji preberi še sam v DZ na strani 5 in reši naloge. 

(Rešitve preveri sam na povezavi lilibi.si ali s starši.) 

 

Z igro do znanja: V e-DZ na strani 6 klikni na zgornja 

modra gumba in slike simetrično pobarvaj. 

https://youtu.be/hKLv1BNufM4
https://www.youtube.com/watch?v=YGo53dKkyFU


SLJ 

 

SVETLANA 

MAKAROVIČ: 

MIŠKA SI KUJE 

SREČO (berilo, 

str. 98) 

Preberi odlomek iz knjige Svetlane Makarovič: Mačja 

preja o miški, ki si je skovala srečo. 

Razmisli, kako bi se lahko pravljica nadaljevala. 

 

V zvezek napiši naslov: Miška si kuje srečo 

(nadaljevanje pravljice) 

- Napiši vsaj 10 povedi. 

- Povedi naj bodo dolge vsaj 4 besede. 

- Povedi si naj sledijo v logičnem zaporedju. 

- Pazi na pravopisna pravila in čitljivo pisavo. 

- Ko prideš do konca, še enkrat preberi svojo zgodbo. 

- Ilustriraj svojo pravljico. 

 

Nadaljevanje pravljice mi pošlji danes. 

GUM POSLUŠANJE 

TOLKAL 

https://www.youtube.com/watch?v=K-Lvaov_eBI 

https://www.youtube.com/watch?v=UK9U7NYXqfA 

https://www.youtube.com/watch?v=raKyyZ6nJqs 

Naslednji posnetek je daljši. Če želiš, si ga poglej. 

https://www.youtube.com/watch?v=j9mULzaZX38 

DOD. 

POUK 

NALOGE Z 

MATEMATIČNE

GA 

TEKMOVANJA 

KENGURU 

Na povezavi 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmo

vanje.aspx  

se lahko preizkusiš v reševanju nalog s preteklih 

tekmovanj Kenguru. 

 

 

ŠPO – PRILOGA 

 

Potrebuješ dva enako velika balona. Če se boš igral/-a v sobi, najprej poglej, da ni v 

prostoru kakšnega ostrega roba, ki bi te lahko poškodoval. Še boljše pa je, da se igraš 

zunaj ob brezvetrju. Z odbijanjem (dovoljeni so vsi deli telesa) zadržuj oba balona v 

zraku. Če se balon dotakne tal, začni znova.  

Še večji izziv: igraj se s tremi baloni. 

Če želiš, si lahko meriš čas ali šteješ, koliko sekund ti uspe obdržati oba balona v 

zraku. 

Lahko se vas igra več, da bo igra bolj napeta  

 

https://www.youtube.com/watch?v=K-Lvaov_eBI
https://www.youtube.com/watch?v=UK9U7NYXqfA
https://www.youtube.com/watch?v=raKyyZ6nJqs
https://www.youtube.com/watch?v=j9mULzaZX38
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTNI DAN: GOZDNE IGRE 

Na današnji športni dan se boš z družino odpravil v gozd v tvoji okolici. Obuj primerno obutev in obleko 

zaščiti pred klopi.  

Lov na zaklad naj se prične v tvoji sobi. 

Izpolniti moraš gibalne naloge v vseh hišnih prostorih, 
vsakič pa se moraš vmes vrniti v svojo sobo. 

 

SPALNICA: 15 počepov 

DNEVNA SOBA: 20-krat kroženje z rokama. 

KUHINJA: 10 žabjih poskokov. 

HODNIK: 30-krat visoki skiping na mestu. 

VHODNA VRATA: 15-krat bočni poskoki. 

STOPNIŠČE: 10-krat gor in dol po stopnicah. 

STARŠI: Skupaj z njimi naredi 5 poskokov. 

SPALNICA: Uleži se na posteljo in uživaj. 

 

 



S seboj vzemi vrečko, kamor boš dal gozdne cvetlice, storže, vejice, lubje, liste. Iz teh boš po prihodu 

domov izdelal mandalo. 

Pa pojdimo….V gozdu izberite primerno mesto,  manj poraslo, mogoče na gozdni poti, kjer se boste lahko 

razmigali. Bolj zabavno bo, če k igri povabiš sestre, brate in starše. Lahko med seboj tekmujete in naloge 

točkujete (po želji). 

 

1. Naloga: teči 1 minuto in se med tekom skušaj dotakniti čim več dreves ( 1 drevo= 1 točka) 

2. Naloga: sprehodi se po gozdu in naberi čim več storžev. Pri vsakem pobranem storžu naredi počep. 

3. Naloga: izberi primerno drevo, tako z debelim deblom. Meči z razdalje 4 m (5 dolgih korakov). S 

storži boš ciljal drevo. Vsak igralec ima možnost desetih metov. (1 zadetek= 1 točka). 

4. Naloga: skrivalnice po gozdu. Določite in omejite prostor za igro. 

 

Pred odhodom domov se še sprehodi in naberi nekaj gozdnega cvetja ( spomladansko vetrnico, čemaž, 

lapuh, regrat, trobentico, pljučnik, vijolico, spominčice, jetrnik) ter ostale zanimive stvari, ki jih boš uporabil 

za mandalo.  

Prisluhni pticam in objemi kakšno drevo. 

 

 


