
PLAN DELA 30. 3. – 3. 4. 2020 

PONEDELJEK, 30. 3. 2020 

MAT  

 Prepiši račune v zvezek in jih izračunaj.  

 

55 + 4 =   48 + 1 = 

62 + 5 =   31 + 6 = 

71 + 8 =   94 + 3 = 

 

 Reši naloge v DZ stran 65.  

 

SPO 

1. Opazuj eno žival (če živali nimaš doma poišči sliko živali na 

računalniku). Ustno odgovori na naslednja vprašanja:  

 Naštejte dele telesa.  

 Kako se živali gibljejo? Kako imenujemo njihovo gibanje? 

 Kako se imenuje bivališče živali? 

 Kje so bile živali pozimi? 

 Katere živali so se spomladi prebudile? 

 Katere živali so se vrnile iz južnih krajev? Kako imenujemo ptice, ki 

odletijo v južne kraje in kako tiste, ki pri nas ostanejo čez zimo? 

 Kako se živali razvijajo? (se skotijo, se izležejo, se razvijejo iz …)  

2. Reši naloge v DZ SPO na strani 72, 73.  

 

Razvoj žabe 

 



SLJ 

SVET OKUSOV 

Kaj vse že znaš sam/a speči ali skuhati? Danes ti dajem nalogo, da 

poiščeš en recept. Recept preberi staršem. S pomočjo odraslih skuhaj ali 

speci povsem novo jed. Takšno, ki je nisi še nikoli. 

Recept in vtise, kakšna se je jed zdela tvojim domačim, zapiši v zvezek 

rožico (z malimi tiskanimi črkami).  

 

p.s. Če ni časa za eksperimentiranje v kuhinji, lahko enostavno pomagaš 

pri pripravi  kosila in to opišeš. 

 

ŠPO 

 



TOREK, 24.3.2020 

SPO 

1. Če imaš možnost si oglej cvetočo vejico sadnih dreves (barve cvetov). 

    Ustno odgovori na vprašanja: 

 Ali imajo vsa sadna drevesa isto barvo cvetov? 

 Kaj je značilno za sadovnjak? 

 Naštejte sadna drevesa in njihove plodove. 

 Kaj se dogaja s sadnimi drevesi spomladi? 

 Zakaj cvetijo? 

 Ali drevesa cvetijo preden povsem razvijejo liste? 

   

Jablana                                            breskev 

   

Češnja    hruška  

 

2. V DZ SPO na strani 74 si preberi besedilo o sadnem drevesu. Nato si 

poglej fotografije sadnega drevesa v štirih letnih časih. 

 

3. Razmisli: Zakaj sadjarji obrezujejo, okopavajo, gnojijo? Zakaj sadjarji 

pogosto škropijo drevje? Za koga je to pogosto usodno? 



4. Oglej si fotografijo limone, jabolka in slive. Poimenuj seme v vsakem 

sadežu. 

 

5. Kdor želi lahko v lončke z zemljo posadi semena limone, jabolka ali 

pomaranče. Lončke postavi na toplo in svetlo mesto. Zalivaj in 

spremljaj razvoj in rast. 

 

6. V zvezek sonček nariši sadno drevo v vseh letnih časih. 

 

MAT 

Reši naloge v DZ MAT stran 66.  

 

SLJ 

1. Na mizo postavite:  

 tri različno dolge barvice, (dolga, daljša, najdaljša; kratka, krajša, 

najkrajša) 

 tri različno debele knjige,  (debela, debelejša, najdebelejša) 

 tri različno visoke lončke. (visoka, višja, najvišja) 

Opazuj predmete, jih opisuj in primerjaj njihove lastnosti. 

 

2. V DZ  SLJ na strani 32 preberi povedi pod sličicami. 

Odgovori na vprašanja: 

    1. vrsta: Katera žival je hitra, katera hitrejša in katera najhitrejša? 

    2. vrsta: Katero drevo je visoko? Kako se imenuje drevo, ki je višje              

kot jablana? Katero drevo je najvišje? 

3. vrsta: Katera žival v tej vrsti je največja? Je medved večji kot slon? 

Je medved večji kot volk? Katera žival v tej vrsti je velika? 

    4. vrsta: Kaj je dolgo? Kaj je daljše kot kača? Kaj je najdaljše? 

 

3. Reši naloge v DZ SLJ stran 33. 

 

 



4. Reši UL. (preberi in z barvicami nariši). Če imaš možnost lahko UL  

natisneš in  prilepiš v zvezek rožico ( drugače pa ga preriši). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visoko drevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

višje drevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

najvišje drevo 

 

 

 

 

 

 

 

dolgi lasje 

 

 

 

 

 

 

 

daljši lasje 

 

 

 

 

 

 

 

najdaljši lasje 

 

 

 

 

 

 

 

 

široka cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

širša cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

najširša cesta 

 

SLJ 

1. Preberi besedilo o pikapolonici v DZ SLJ na strani 34. Ustno odgovori 

na naslednja vprašanja:  

 Kateri deli sestavljajo telo pikapolonice? 

 Koliko nog ima pikapolonica? 

 Kako se imenujeta zgornji krili, ki pokrivata trup pikapolonice? 

 Kakšne barve sta pokrovki? Kaj je na pokrovkah? Kaj je pod 

pokrovkama? 

 Kako vzleti pikapolonica? 

 Kje živi?  

 S čim se hrani? 

 Kam samica odloži jajčeca? Kaj se razvije iz jajčec? 



 S čim se hranijo ličinke pikapolonice? 

 Kako pikapolonica preživi zimo? 

 

2. Še enkrat preberi besedilo Pikapolonica in reši naloge na strani 35. 

 

GUM 

Uganka: Spomladi se prvi zbudi, z glavico belo neslišno zvoni. Kaj je to?  

Pesem prepiši v zvezek ptiček (če ga nimaš pa v katerikoli drug zvezek). 

Če imaš možnost lahko pesem tudi natisneš in jo prilepiš v zvezek. 

Pesem ilustriraj. S starši se pogovori o vsebini pesmi. 

Pesem najdeš tudi na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=H0FdAvksadU 

 

   Mali zvonček 

     (Mira Voglar) 

Mali zvonček se je zbudil, 

očke trudne si pomel, 

da bi bratce vse prebudil, 

kar zvoniti je začel. 

 

Bim bim, bim bim, 

zaspance budim, 

prišla je pomlad 

in sonček z njo zlat. 

 

Bim bam, bim bam, 

vse rožce na plan, 

bim bam, bim bam. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0FdAvksadU


SREDA, 1. 4. 2020 

MAT 

1. Dopolnjevanje do 10 

Delo v paru. Igraj se skupaj s staršem ali bratom oz. sestro. Prvi 

pokaže nekaj prstov na roki, drugi jih mora pokazati toliko, da je vsota 

10. Vlogi nato menjata. Igro večkrat ponovita. 

2. Seštevanje DE + E = D  

Poljubnemu dvomestnemu številu prištevaj enice, da dopolnijo 

desetico. Vsak račun ponazorite s konkretnimi ponazorili (lego kocke, 

palčke ...), nato ga ponazorite grafično, prepišete v zvezek in zapišejo 

rezultat. 

Primer: 46 + 4 = ___ 

Nastavite 4 stolpce in 6 posameznih kock ter nato dodate še 4 

posamezne kocke. 

Napišete grafično ponazoritev: ●●●●●●    ●●●●  

Pogledamo, koliko imamo D (4) in koliko E (10). Spomnimo, da je  

10 E = 1 D. Kocke spnemo skupaj v stolpič in tako dobimo 5 D. 

Zapišete račun in ga izračunajte. 



 

3. Račune prepiši v zvezek in jih izračunaj: 

 
38 + 2 =   99 + 1 = 

41 + 9 =   54 + 6 = 

27 + 3 =   76 + 4 = 

63 + 7 =   82 + 8 = 

 

4. Oglej si sliki v DZ MAT stran 67 in reši 15. nalogo. 

 

 



SLJ- 2.b 

    
Danes se bomo pri slovenščini naučili novo pisano črko- črko r. Za 

pomoč pri usvajanju poteze ti bo posnetek, ki sem ga poslala staršem. 

Potem pa napiši 2 vrstici male pisane črke r in 2 vrstici velike pisane črke 

r ter besede. 

 

 

 

 

 

 



SLJ- 2.A 

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA V 

Iz male tiskane črke v izpeljite malo pisano črko, iz velike tiskane črke V 

pa veliko pisano črko. Pozornost usmerite na iskanje podobnosti in razlik 

med malo/veliko tiskano črko in malo/veliko pisano črko v. 

Pozorni bodite na zaporedje potez pisanja črk.  

Učenci lahko pišete  črki s prstom v zdrob, po zraku, po mamičinem ali 

atijevem hrbtu; na liste… 

Črki napišite v zvezek – vsake po dve vrsti, tako kot ste navajeni in smo 

delali v šoli. Ne pozabite na vzorček. 

 DZO, str. 100, 101 - lilibi/šolska ulica 1-2/slovenščina/dežela 

abc/velike in male pisane črke 

Oglejte si strani 100, 101.  

Napišite malo pisano črko v na strani 100 in veliko pisano črko v na strani 

101. 

Staršem preberite besede na strani 100 in 101 in jih nato napišite v DZ. 

Za konec napiši še pet črk s pisanimi črkami v zvezek. 

 

SLJ 

Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo ONESNAŽEVANJE? 

V DZ SLJ si oglej fotografije in preberi besedilo. Povej staršem, kaj si si 

zapomnil. 

Reši 1. in 2. nalogo na strani 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://podium.gyldendal.no/lilibi/solska-ulica-1-2/slovenscina/dezela-abc/velike-in-male-pisane-crke
http://podium.gyldendal.no/lilibi/solska-ulica-1-2/slovenscina/dezela-abc/velike-in-male-pisane-crke


ČETRTEK, 26. 3. 2020 

SLJ 

Na strani 98 DZ za opismenjevanje spodaj preberi besede in jih prepiši v 

zvezek ribico. 

                                             PREPIS 

 

Kdor DZO nima doma, ga lahko poišče na www.lilibi.si  

Vsa gradiva so brezplačno dostopna na spletnih straneh. 

 

LUM  

1. Risalni list prebarvajte z razredčeno zeleno tempero ali vodeno 

barvico. Pustite, da se posuši do začetka dela. Podlaga bo 

predstavljala prazen travnik.  

2. Svoj prazen travnik boste spremenili v cvetočega. S prsti po 

celotnem listu naslikajte cvetice – le cvetove.(naj bodo različnih 

barv) 

Če nimaš vodenih barvic ali temper, cvetoči travnik nariši z barvicami. 

 

ŠPO 

Razgibaj se ob glasbi.  

https://www.youtube.com/watch?v=UfIah6WInJk 

https://www.youtube.com/watch?v=zN4JAJmzJfw 

 

SPO 

Spomladi sejemo in sadimo 

1. Reši rebusa. 
 

KRT                                                        SEMENARNA 

K = V 
 

___  ___  ___                                       ____ ____ ____ ____ ____ ____  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfIah6WInJk
https://www.youtube.com/watch?v=zN4JAJmzJfw


2. Na internetu si oglej različne sadike in primerjaj liste, korenine, 

velikost...; orodja in stroje za delo na vrtu in polju. 

 

3. Ustno odgovori na spodnja vprašanja. 

 Kaj sadimo? 

 Kaj sejemo? 

 Za kaj potrebujemo semena in sadike? 

 Kaj pomeni, da nekaj presadimo? 

 Kaj potrebujemo, da bo nova rastlina uspevala? 

 Kakšna je razlika med vrtom (gredice), poljem in njivo (raste ena 

vrsta rastline)? 

 Kakšna orodja potrebujemo za delo na vrtu? 

 

4. Prepiši v zvezek sonček. 
 

                 SPOMLADI SEJEMO IN SADIMO 
 

Da bo nova rastlina uspevala potrebujemo seme/sadiko, vodo, zrak, 

svetlobo, toploto in zemljo. Osnovna orodja za delo na vrtu so motika, 

sadilni klin, lopata, zalivalka in grablje. 

 

Nariši njivo ----- na njivi raste samo ena vrsta rastline. 
 

Nariši vrt z gredicami ------poznamo: zelenjavne, cvetlične in zeliščne 
gredice. 
 

Spodaj lahko prilepiš kakšno sliko. 

 

5. V DZ SPO na strani 75 preberi besedilo in se o vsebini pogovori s 

starši. Nato reši 1. in 2.  nalogo. 
 

6. V lonček (lahko je jogurtov) posej katerokoli seme  (lahko fižol) in v         

prihodnje spremljaj rast. 

 

 

 

 

 



PETEK, 27. 3. 2020 

 

MAT 

Reši naloge v DZ MAT na strani 68.  

 

ŠPO 

GIMNASTIČNE VAJE Z RUTO 

Za izvedbo gimnastičnih vaj potrebuješ ruto. Vsako vajo ponovi 8x.  

Ruto primemo z desno roko za vogal, z njo mahamo po desni strani 

telesa gor in dol. Ponovimo z levo roko.  

Ruto primemo za vogal z eno roko, krožimo – naprej in nazaj. Menjamo 

roki.  

Stojimo razkoračno, ruto držimo z obema rokama, naredimo predklon, 

nato zaklon.  

Ruto prepognemo in položimo na glavo. Poskušamo sesti in vstati, ne da 

bi nam pri tem padla z glave.  

Ruto držimo med koleni in skačemo naprej.  

Sedimo, ruto zmečkamo in jo vržemo. Hitro vstanemo, poberemo ruto in 

sedemo. Kdo je najhitrejši?  

Pri vajah se zabavaj, če pa se spomniš še katere zabavne vaje jo 

poskusi izvesti. 

 

SLJ 

Na spletni strani https://knjiznicaospolzela.weebly.com/  te čakajo zmajski izzivi. 

Preberi pesmico Uspavanka za zmaja in nariši zmaja v zvezek. 

 

 

https://knjiznicaospolzela.weebly.com/


GUM 

1. Ugotovi naslov pesmi in ustno dopolni besedilo. 
 

Mali zvonček se  ____ ______________, 

očke trudne si  _________________, 

da bi  ___________ vse ______________, 

kar ____________ je_____________. 

Bim bim, bim bim 

___________ __________, 

prišla je __________ 

in _______________ 

z njo ___________. 

Bim bam, bim bam 

______ __________ na plan, 

bim bam, bim bam. 

 

2. Zapoj  pesmico Mali zvonček. 

 

3. Odgovori na vprašanja v celi povedi. (Piši v zvezek ptiček. Vprašanj ni 

potrebno prepisovati.) 
 

                           PONOVIMO 

 

1. Kdo vodi skupino pevcev? 

 

2. Kako se imenuje oseba, ki poje sama? 
 

3. Kdo uglasbi pesem? 

 

4. S čim jo uglasbi? 

 

5. Kaj sodi k slovenski ljudski glasbi? 
 

_____________________ _________________  __________________ 

 

6. Naštej godala!  

 

 

4. Zapleši ples Valček.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZUDqwmcg2p0&list=PLF16R2obg7oHFd2_-EaQDj-

UlkIEjjimH 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUDqwmcg2p0&list=PLF16R2obg7oHFd2_-EaQDj-UlkIEjjimH
https://www.youtube.com/watch?v=ZUDqwmcg2p0&list=PLF16R2obg7oHFd2_-EaQDj-UlkIEjjimH


VREME, LETNI ČASI, MESECI V LETU, GIBANJE (30.3.- 3.4.2020) 

1 . SPRING HUNT (POMLADNI LOV ) 

ABRACADBRA, HOCUS POCUS ENGLISH! 

- NAJPREJ GLASNO ŠTEJ DO 20 V ANGLEŠČINI, NATO PA SI ŠE LAHKO 

PREDVAJAŠ POSNETEK HITREGA ŠTEJA DO 20 NA 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA. 

- V ZVEZKU POIŠČI STRAN Z MESECI V LETU IN LETNIMI ČASI. 

POSKUSI JIH NA GLAS PONOVITI/POGLEJ, KAKO SO NAPISANI.UREDI, 

ČE ŠE NISI. 

- HOW IS THE WEATHER? POGLEJ SKOZI OKNO IN POVEJ, KAKŠNO 

VREME JE. 

TODAY IS SUNNY/RAINY/CLOUDY/SNOWY. 

 
SUNNY 

 

 
RAINY 

 
 

CLOUDY 

 
SNOWY 

 

 LE KAKŠNO BO VREME? OGLEJ SI NAPOVED VREMENA. 

https://www.youtube.com/watch?v=2M-aACr5r7I           - The weather report – 

vremensko poročilo 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew         - How is the weather?-

pesmica 

 
- Dodatno delo: izdelaš si kartice z vremenskimi znaki in se igraš (morda z ostalimi 

družinskimi člani). 

SUNNY (HODIŠ IN GLEDAŠ PROTI SONCU), RAINY (SKRIJEŠ SE POD MIZO 

IN ŠTEJEŠ DO 20), CLOUDY ( POKRIJEŠ SI OČI IN SE SLEPO POSKUSIŠ 

SPREHAJATI), SNOWY (OBJAMEŠ SE, KER TE ZEBE). 

 
- Dodatno delo: SPODNJA PREGLEDNICA POMENI, DA BOŠ POISKAL-A 

PREDMETE V NARAVI, KO BOŠ NA SPOMLADANSKEM SPREHODU. TVOJE 

OPAZOVANJE NAJ BO USMERJENO V TE PREDMETE. ČE POZNAŠ KAKŠNO 

BESEDO, JO IZGOVORI, ZA OSTALE PA SAMO POGLEJ, KAKO SO 

NAPISANE.  NI POTREBNO KOPIRANJE, MORDA SI SAMO ZAPOMNEŠ, KAJ 

IŠČEŠ IN NATO OBKLJUKAŠ Z  

. VESEL LOV TI ŽELIM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://www.youtube.com/watch?v=2M-aACr5r7I
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew


SPRING HUNT (POMLADNI LOV) 

 
BLOSSOM 

 
 

SPIDER AND WEB 

 
 
BUTTERFLY 

 
 

SOIL 

 
 

 PRIMROSE 

 
GREEN GRASS 

 
 

GREY STONE 

 
 
5 TREES 

 
BIRD 

 

 
 
 

 
SOMETHING 
PURPLE 

 
 

 
GREEN LEAF 
 

 
 

 
ANT 

 
 

 
BEE 

 
 

STICK 

 
 
 

 
 

 
SOMETHING RED 

 
TRUMPETS 
 

 
 
CLOUD 

 
 

SUN 

 
 

FORSYTHIA 

 
 

THANK YOU. 

 

SCORES (TOČKE):  

ABRACADABRA, HOCUS POCUS SLOVENE! 

2. SPRING MOVEMENTS 

ABRACADBRA, HOCUS POCUS ENGLISH! 

- GOOD MORNING! HELLO! HOW ARE YOU TODAY? ARE YOU OK? 

TOLE IGRIVO, ŠPORTNO  ANGLEŠČINO LAHKO NAREDIŠ V PIŽAMI ALI 

V ŠPORTNI OPREMI, ČE ŽELIŠ! 

 

    
PYJAMA SPORT DRESS SNEAKERS 

 

- READY? (PRIPRAVLJEN ?) 



NAJPREJ ZAPOJ OB PESMI ZA OGREVANJE: 

  
THE PINOCCHIO: https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA                 

HEAD SHOULDERS KNEES AND TOES: 

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

 

- SLEDI SLIKAM IN OPRAVI VAJE. 

 

 

  
 

  

JUMP 7 TIMES TURN AROUND  3 

TIMES IN THE LEFT 
AND 3 TIMES IN 
THE RIGHT 

RUN AND 

COUNT TO 15 

WALK AND 

WHISTLE (HODI 
IN ŽVIŽGAJ) 

PUSH UPS 5 

TIMES 

   

 

 

SQUATS 10 TIMES STAND UP AND SIT 
DOWN 8 TIMES 

STRECH UP 
HIGH AND 
COUNT TO 12 

HIP CIRCLES 9 
TIMES IN THE 
LEFT AND IN 

THE RIGHT 

LAY DOWN AND 
COUNT TO 20 

 

- DODATNO DELO: ČE IMAŠ KAJ VEČ ČASA, SI LAHKO NAREDIŠ CATCHER 

(HAMSIJA), GIBALNE NALOGE PA NARIŠI/NAPIŠI/ PREPIŠI IZ TE TABELE. 

IZBERI ŠTEVILA DO 20, GIBANJA PA POSKUSI UPORABITI IZ TABELE IN 

SO KREPKO OZNAČENA. ZA ZAČETEK PRIPOROČAM, DA SI PRIPRAVIŠ 

KVADRATNI KOS LISTA, NATO PA LAHKO SLEDIŠ POVEZAVI ZA IZDELAVO 

( https://www.youtube.com/watch?v=PAZKv_PVcn0 ). 

 

ABRACADABRA, HOCUS POCUS SLOVENE! 

 
GOODBYE! TEACHERS DRAGICA AND URŠKA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=PAZKv_PVcn0


 


