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SPOZNAVANJE OKOLJA 

KOLEDAR NARAVE 

Otroci naj spremljajo dogajanje v naravi in ga sproti vsak dan vpisujejo v 

tabelo, ki jo narišejo v zvezek. Zvezek odprite na prazni strani tako, da bosta 

prazni obe sosednji strani. Narišite tabelo s štirimi stolpci in vpišite v stolpce 

od leve do desne naslove: DATUM – VREME – SPREMEMBE V NARAVI – 

DELO DOMA IN NA VRTU. 

Otrok nato vsak dan napiše datum ter nariše ustrezen znak za vreme, 

nariše, kaj je zanimivega opazil v naravi (npr. zacvetele narcise, polžek je 

prilezel iz hišice, čebele na cvetovih…), v zadnjem stolpcu pa narišejo, kaj so 

delali ta dan doma ali še bolje na vrtu, če ga imate. 

                       

                            SPREMEMBE V NARAVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Višina vrstice: 5 cm 
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MATEMATIKA 

Otrok vsak dan na pamet izračuna vse račune v razpredelnici. Pri tem 

rezultatov NE PIŠE. Ko izračuna vse račune, pobarva eno sličico pod 

razpredelnico. 

 

0+2= 3+4= 5+3= 10-5= 9-8= 7-3= 

0+1= 3+6= 5+4= 10-7= 9-7= 7-6= 

1+9= 3+4= 5+2= 10-6= 9-3= 6-1= 

2+8= 4+4= 6+4= 10-8= 8-7= 6-5= 

2+6= 4+2= 6+3= 10-1= 8-8= 5-0= 

2+5= 4+5= 7+1= 10-3= 8-0= 5-3= 

3+0= 4+6= 7+2= 9-8= 7-7= 3-2= 
 

 

 

  



SLOVENŠČINA  

Otroci imajo možnost končati bralno značko in eko bralno značko. Otroci, ki 

so obe bralni znački že končali, pa lahko dopolnjujejo svoj seznam prebranih 

knjig za dodatno branje. Tukaj naslovi, teme ali število knjig niso določeni. 

Konec leta bomo nagradili otroka, ki bo imel najdaljši seznam slišanih knjig. 

Preberite knjigo/e, ki mu še manjka/jo. Otrok naj nariše ilustracijo pravljice. 

Zraven napišite naslov pravljice in avtorja.   

V kolikor ne veste, katera knjiga otroku še manjka, mi pišite. 

 

Otroci naj vsak dan preberejo vse bralne lističe, ki jih imajo nalepljene v 

črtastem zvezku za slovenščino. Če imate možnost tiskanja, lahko zraven 

prilepite še dva dodatna bralna lističa (spodaj). 

 

Vsak dan naj si otrok izbere en bralni listič in ga prepiše v zvezek. Pišemo 

čez dve vrstici in pazimo na lepo pisavo in presledke. 

Otroci naj se na pamet naučijo spodnjo pesmico. 

 

Tomaž Vrabič: ABECEDA ZA VSEVEDA  



ČRKA E 
ENKA SUHA JE OCENA, 

DVOJKA MALO BOLJ MESENA, 

TROJKA IMA DVA TREBUHA, 

ŠTIRKA JE V NOGO SUHA. 

ZVIŠKA SE PO NIŽJIH OZIRA, 

SE OB PETKO STISKA MIČNO,  

SAJ PETICA JE ODLIČNO. 

 

GLASBENA UMETNOST 

Otroci naj vam zapojejo vse pesmice, ki smo se jih naučili. Če katere ne 

znate, naj vas jo otroci naučijo :o) 

 

ŠPORT 

Vsak dan preživite nekaj časa zunaj, na svežem zraku. Virus naj ne bi maral 

sonca in toplote, zato izkoristite sončne dneve, ki prihajajo. Pri sprehodih v 

naravo bodite pozorni, da otroci nimajo stika z drugimi ljudmi, predvsem 

starejšimi. Odsvetovano je druženje z vrstniki, prijatelji.  

 

LIKOVNA UMETNOST 

Simpatična optična iluzija, ki jo lahko ustvarite skupaj z otrokom: 

http://krokotak.com/2014/01/will-the-princess-kiss-the-frog/ 

Razmislite, kaj bi še lahko narisali. 

 

************************************************************************************* 

http://krokotak.com/2014/01/will-the-princess-kiss-the-frog/


Prosim, če pošljete konec tedna fotografijo izpolnjenega koledarja narave, 

učnega lista za matematiko s pobarvanimi sličicami ter sliko likovnega 

izdelka na enega od zgornjih naslovov. Poleg tega bova veseli tudi kakšne 

fotografije s sprehoda. V zadevo internetnega sporočila napišite ime otroka 

(oz. imena obeh otrok). 

 

Priporočam tudi vaje na spletnem portalu založbe Mladinska knjiga.  

Od ponedeljka, 16. marca 2020, naprej bodo imeli tudi vsi učenci brezplačen 

dostop do interaktivnih gradiv na portalu www.ucimte.com. Za uporabo ne 

bo potrebna registracija, dostop jim omogoča delo z interaktivnimi 

samostojnimi delovnimi zvezki, ki omogočajo preverjanje rešitev. Z 

orientacijo na portalu verjetno ne boste imeli težav. Po registraciji se podate 

na 1. razred in nato izberete naloge, ki jih boste ponudili otrokom. 

 

V kolikor imate vprašanje glede dela doma, mi pišite. 

 

In še nekaj napotkov oz. odgovorov na morebitna vprašanja:  

 Šola ne bo organizirala varstva učencev.  

 Starši ne morete priti v šolo po otrokove zvezke. Vse šolske stavbe so 

do nadaljnjega zaprte. V kolikor je otrok pozabil kakšen zvezek v šoli, 

delajte doma na liste ali kakšen drug zvezek ali blok. 

 V izogib pojavu okužbe in morebitnega širjenja okužbe predlagamo, da 

se izogibate stikom z drugimi ljudmi, razen z domačimi. Ne obiskujte 

starejših in ljudi s kroničnimi obolenji. Omejite stike na to, kar je 

najnujnejše. Prosimo vas, da skrbite za svoje otroke, da se ne družijo z 

vrstniki, sovrstniki, na igriščih pred šoli ipd. Bodite skrajno previdni. 

 Na spletni strani NIJZ so objavljena najpogostejša vprašanja in 

odgovori. Povezava: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-

vprasanja-in-odgovori#kako-poteka-bolezen%2C-kaksni-so-simptomi-

in-znaki%3F  

Dodatna pojasnila v zvezi z zdravstvenim stanjem in preventivnimi 

ukrepi spremljajte na spletni strani NIJZ. 

 Vsa šolska tekmovanja so odpovedana. 

 

Vse dobro, Anja Kokalj 
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