
PLAN DELA  4. 5. - 8. 5. 2020  

 

 
PONEDELJEK,  4. 5. 2020 
 
SLJ 
 
V zvezek rožico napiši 10 povedi, kaj si počel med počitnicami. 

Piši z malimi tiskanimi črkami in nalivnikom. Pazi na veliko začetnico, pravilen in 

estetski zapis. Napisano slikaj in mi pošlji. 

 

                                      MED POČITNICAMI 

 
 
MAT 

1. Najprej ustno računanje: 10 – 2 =            20 – 7 = 

                                            10 – 4 =            20 – 3 = 

2. Odštevanje D – E = DE 

Naredite nekaj primerov. Vsak račun ponazorite s konkretnimi ponazorili   

(lego kocke, palčke ...), nato ga ponazorite grafično, prepišite v zvezek hiška in 

zapišite rezultat. 

Primer: 60 - 2 = ___ 

Nastavite 6 stolpcev, nato 2 kocki odvzamemo. (en stolpec moramo podreti; 

snopič palčk razvezati, da lahko odvzamemo enice. 

Ugotovimo koliko imamo D(5) in koliko E (8). 

Zapišemo račun in ga izračunamo. 

 

3. V zvezek hiško prepiši in reši naslednje račune: 

 
                ODŠTEVAM DO 100 

20 – 5 =                            90 – 4 = 

60 – 2 =                            40 – 3 = 

30 – 5 =                          100 – 2 = 

80 – 9 =                            50 – 7 = 

4. V DZ MAT na strani 80 reši 16. nalogo. 

 
 



SPO 
 
SKRBIM ZA ZDRAVJE 

 
1. Obroki v prehrani. 

    Ustno odgovori na vprašanja: 

 Koliko obrokov bi morali jesti na dan? 

 Zakaj je pomembno, da imamo pet obrokov na dan? 

 Kaj ponavadi zajtrkujete? Je prav, da zajtrka ne jeste? Zakaj ne? 

 Kaj jeste za malico, kosilo, večerjo? 

 Katere tekočine pijete? Koliko? 

 

2. V DZ SPO na strani 85 preberi besedilo o zdravi prehrani. 

    Ustno odgovori na vprašanja: 

 Kaj je zdrava prehrana? Razloži, katerih pet obrokov je potrebno pojesti. 

 Kaj pomeni raznovrstna hrana? 

 Kaj pomeni, da poješ toliko, kolikor porabiš? 

 Kdaj porabiš več kalorij: če si bolj ali če si manj aktiven? 

 Kaj to pomeni, da ješ hrano, ki ni presladka? Naštejte nekaj primerov. 

 

    Oglej si slike obrokov. Poimenuj hrano. 

 

3. Slika piramide 

    Preberi besedilo pod piramido. 

    Preberi besede ob piramidi in naštej živila. Kaj naj bi v naš jedilnik   

    pogosteje vključili in kaj bolj poredko? 

    Za naše zdravje sta pomembna tudi tekočina in gibanje. Zakaj? 

 

4. Reši naloge v DZ SPO na strani 86. 

     Ko končaš 2. nalogo staršem predstavi napisane jedilnike in razloži, zakaj              

so ustrezni. 

 

5. Prehranska piramida 

     dodatno delo; neobvezno 

    V zvezek sonček čez dve strani oblikujte piramido, ki bo predstavljala   

    priporočeni vnos posameznih živil, tekočine ... 

    Iz starih odpadnih revij izrežite slike jedi ter jih pravilno vnesite v piramido   

    v zvezku. 

    Piramido predstavi staršem. 

 

6. Na spletni strani LILIBI.SI (www.lilibi.si) si poglej o zajtrku. 

 

http://www.lilibi.si/


     Pojdi na: ŠOLSKA ULICA 1 – 2 (rumeno polje) 

                    Hrana in zdravje 

                    TV kuhinja 

                    Zajtrk 

 
ŠPO 
 
Razgibaj se ob naslednjih posnetkih.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=7MXa8LS3yZY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nlu8tDNkf0E 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp2-XsckUtw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp2-XsckUtw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7MXa8LS3yZY
https://www.youtube.com/watch?v=nlu8tDNkf0E
https://www.youtube.com/watch?v=Lp2-XsckUtw
https://www.youtube.com/watch?v=Lp2-XsckUtw


TOREK, 5. 5. 2020 
 
SPO 
 
Kultura prehranjevanja 
 
1. Kakšen je pomen pribora pri prehranjevanju? 

Poimenuj pribor, postavitev pribora na mizi in raba pribora. 

 

 Velja pravilo, da na levo stran krožnika položimo pribor, ki ga uporabljamo z 

levo roko, torej vilice, na desno pa nož, ki naj bo z rezilom obrnjen proti 

krožniku, in žlico. Pribor za desert položimo nad krožnik – vilice naj bodo 

položene tako, da je držalo na levi strani, žlička pa z držalom na desni. 

 

2.  Izdelaj pogrinjek. Lahko takšen kot smo ga delali v šoli. 

 Kaj je pogrinjek (kar se pripravi na mizo za serviranje hrane eni osebi) –   

kaj vse vključuje (pribor, posoda, kozarci, prtiček ...) 

    Čemu imamo pogrinjke? Ali so za vse priložnosti enaki? (praznovanje 

rojstnega dne, na pikniku, v restavraciji). 

 Kako sedimo za mizo? Kako se vedemo kadar jemo? 

 

  3. Bonton prehranjevanja po svetu 

 Japonci juho kar pijejo in se z njo ne ubadajo z žlico. Prav tako je dovoljeno 

srkanje, cmokanje in mlaskanje, glasneje kot je, bolj pohvališ kuharja. 

 Na Portugalskem ne smeš prositi za sol in poper, saj naj bi s tem žalil 

kuharjeve kuharske sposobnosti. 

 V Indiji ne smeš jesti z levo roko, saj jo dojemajo kot nečisto, ker se 

uporablja za straniščna opravila. Podobno velja tudi v Afganistanu in drugih 

državah Bližnjega vzhoda. 

 Na Kitajskem riganje dojemajo kot kompliment kuharju. Prav tako je bolje, 

da pustiš malo hrane na krožniku, zato da pokažeš gostitelju, da ti je dal 

dovolj hrane. 

 Na kosilu pri etiopijski družini te lahko preseneti običaj imenovan 'gursha', 

po katerem ljudje, ki sedijo na tleh v krogu, drug drugega pitajo s hrano, in 

to z golimi rokami. Poleg zanimive hrane tako okusiš še prste vseh 

prisotnih pri mizi, seveda pa tudi oni tvoje. 

 
MAT 
 
Reši naloge v DZ MAT stran 81. 

 
 
 



SLJ 
MARTIN JE ZBOLEL 

 
1. Iskali boste besede povezane z zdravjem, boleznijo. Navpično je beseda 
    ZDRAVNIK, vi pa ustno dopolnite ostale besede. 
 
               Z_ _ _ _ _ _ _ 

 
            _ D_ _ _ _ _ _ 

 
               R _ _ _ 

  
            _ A _ _ _ _ _ _ _ 

 
         _ _ V _ _ 

 
            _ N _ _ _ _ 

 
               I _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ K 

 
 
V pomoč: Tisti, ki zdravi bolne je _____________. Zdravnik nam predpiše 

                   ___________. Kadar pademo, se nam na kolenu naredi ______. 
                  Zdravnika čakamo v _____________. Rano povijemo s  _______. 
                  Kadar nas boli grlo, imamo __________. Cepijo nas z 
                  __________. Kdor je bolan, je __________. 
 
2. V DZ SLJ si na strani 54 preberi besedilo Martin je zbolel. Povej staršem 

    kaj si si zapomnil. 

    Preberi besedilo pri piktogramu pod sliko. Pripoveduj staršem. 

 
3. Še enkrat preberi besedilo in ustno v celi povedi odgovori na vprašanja. 

 Kako bi ti dal naslov prebranemu besedilu? Zakaj? 

 Kam ni mogel Martin? 

 Zakaj ni mogel v šolo? 

 Kdo mu je izmeril temperaturo? 

 Zakaj je mama poklicala zdravnika? 

 Kaj je naredil družinski zdravnik? 

 Katero bolezen je imel Martin? 

 Kaj je zdravnik naročil Martinu? 

 Kaj je Martin vprašal mamo? 

 Kaj mu je mama odgovorila? 

 
4. V DZ SLJ na strani 55 naredi 1. in 2. nalogo. 



    (odgovore pišemo v celi povedi; pazimo na veliko začetnico; pazimo,   

    da je zapis besed pravilen; pisava mora biti estetska in čitljiva; pri 

    odgovorih si pomagamo z besedilom) 

 
SLJ 
 
Danes se bomo pri slovenščini naučili novo pisano črko – črko k. Za pomoč pri 

usvajanju poteze ti bo posnetek, ki ga najdeš na naslednji povezavi:  

https://www.youtube.com/watch?v=zHVhoB36WZE 
 

Črki lahko pišete s prstom po zraku, po mamičinem ali atijevem hrbtu; na liste… 

Črki napišite v zvezek (rožico in ribico) – vsake po dve vrsti, tako kot ste navajeni 

in smo delali v šoli ter besede in povedi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zHVhoB36WZE


GUM 

 
Tvoja naloga je, da utrdiš pesmice, ki si se jih naučil v teh šestih tednih učenja na 

daljavo. Pesmice lahko utrjuješ na različne načine: 

• doma ali na sprehodu 

• skupaj s starši 

• pesmico lahko zapoješ preko telefona babici, dedku, teti, stricu... 

Pesmice lahko prepevaš s spremljavo: 

• z lastnimi glasbili (ploskanje, tleskanje, udarjanje z rokami po različnih delih 

telesa) 

• z naravnimi instrumenti kot so npr. kamni, palčke, kuhalnice, školjke, 

orehove lupinice... 

 

• PLEŠI, PLEŠI ČRNI KOS 

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

 

• MALI ZVONČEK 

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

 

• RAC; RAC; RACMAN 

https://www.youtube.com/watch?v=zxPD9F6bsAU&list=PL2NXIth-

RCE0gJE_Ann0zcshm2EWZk-Y6&index=17 

 POMLADNA 

 

• ENKRAT JE BIL EN MAJHEN ŠKRAT 

 

ŠOLSKA ULICA 1 – 2 (rumeno polje) 
Glasbena umetnost 

Pesmice 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=InGMzgAFSkM
https://www.youtube.com/watch?v=H0FdAvksadU
https://www.youtube.com/watch?v=zxPD9F6bsAU&list=PL2NXIth-RCE0gJE_Ann0zcshm2EWZk-Y6&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=zxPD9F6bsAU&list=PL2NXIth-RCE0gJE_Ann0zcshm2EWZk-Y6&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=zxPD9F6bsAU&list=PL2NXIth-RCE0gJE_Ann0zcshm2EWZk-Y6&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=zxPD9F6bsAU&list=PL2NXIth-RCE0gJE_Ann0zcshm2EWZk-Y6&index=17


SREDA, 6. 5. 2020 
 
MAT 
 
1. V zvezek hiško prepiši in reši račune ter besedilni nalogi. 
 
                                      VAJA 
30 – 4 =                                                  40 – 1 =                               
 
90 – 8 =                                                  80 – 2 = 
 
60 – 6 =                                                100 – 9 = 
 
Kolikšna je razlika števil 3 in 50? (kot smo se učili označi podatke z rdečo) 
R: 
O: 
 
Dedek Miran je star 70 let. Babica Olga je 4 leta mlajša. Koliko je stara babica 
Olga? 
R: 
O: 
 
2. Reši naloge v DZ MAT na strani 82. 
 
SLJ 

PRAVLJICA: Poljub za princeso Kvakico 

 
1. Uganka: 
    Zelena gospa je v mlaki doma, večkrat zakvaka, še rajši reglja. 

 
2. Danes vam bodo starši prebrali pravljico o žabah. Naslov je Poljub za 

princeso Kvakico. Napisala  jo je pisateljica Ifigenija Simonović. 

Pravljico najdete na spodnji povezavi. 
http://svecina.splet.arnes.si/files/2020/04/2.-2.-4.-POLJUB-ZA-PRINCESO-
KVAKICO.pdf 

Neznane besede:  
ločje in rogoz – rastlini, ki rasteta v močvirjih 

brencelj – žuželka 

 

 
3. Ustno odgovori na vprašanja: 

 Katere osebe nastopajo v pravljici? Kako jim je ime?           

 Kje se je pravljica dogajala? (mlaka, plesna dvorana, kraljevi grad, 

zamrznjena mlaka, trije travniki, slovesna kraljeva dvorana). 

 Kaj se je pomembnega dogajalo v vsakem dogajalnem prostoru? 

http://svecina.splet.arnes.si/files/2020/04/2.-2.-4.-POLJUB-ZA-PRINCESO-KVAKICO.pdf
http://svecina.splet.arnes.si/files/2020/04/2.-2.-4.-POLJUB-ZA-PRINCESO-KVAKICO.pdf


 Katere značilnosti pravljice ste opazili? (Za devetimi gorami, srečen konec, 3 

travniki, čarovnija ...) 

 Zakaj mislite, da se je Žabanu deklica gnusila? 

 
4. Preberi odlomek v berilu na strani 100. 

 
5. Izberi si eno od spodnjih nalog in jo napiši v zvezek rožica. 
    Piši z malimi tiskanimi črkami, z nalivnikom. Pazi na veliko začetnico ter    
    pravilen in lep – estetski  zapis. Napiši 10 povedi. Napisano slikaj in mi 
    pošlji. 
 
Nariši strip o tem, kaj se je v pravljici dogajalo princeski Kvakici (v mlaki, v gradu, 
sprememba v deklico, poljub na travniku, poroka). 
 
Napiši zgodbo o tem, kaj bi se zgodilo, če se ob poljubu princeska ne bi 
spremenila nazaj v žabo. Kaj bi naredil Žaban? Kaj deklica? 
 
Napiši zgodbo o tem, da si se ob poljubu spremenil v žabo. Kaj bi naredil? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČETRTEK, 7. 5. 2020 
 
SLJ 
1. Najprej boste pisali narek s pisanimi črkami v zvezek ribico. Starši naj 

vam narekujejo spodnje besede in povedi. (Prosim, da mi narek slikate in 

pošljete, da ga pregledam.) 

 
NAREK 

 
šola  Žana  Zreče  krava  krema  žlica  Milan  otroci  zvonec  Melita  rozine Kamnik  

steklenica 

Katarina ne mara solate. Teta Zvonka ima zelen šal. 

 
 
2. Reši v DZO na strani 106 in 107. 

Na strani 107 DZO spodaj preberi povedi in jih prepiši s pisanimi črkami v 

zvezek ribico. 

                                                   PREPIS 

 
ŠPO 
 

 



SLJ 
 
Danes se bomo pri slovenščini naučili novo pisano črko – črko h. Za pomoč pri 

usvajanju poteze ti bo posnetek, ki ga najdeš na naslednji povezavi:  

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

Črki lahko pišete s prstom po zraku, po mamičinem ali atijevem hrbtu; na liste… 

Črki napišite v zvezek (rožico in ribico) – vsake po dve vrsti, tako kot ste navajeni 

in smo delali v šoli ter besede in povedi. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


LUM  
 
Cvetoče drevo 

Ta teden boste v naravi, mogoče celo pred hišo, poiskali cvetoče drevo. Vaša 

naloga je, da ga narišete oz. naslikate. Lahko uporabite poljubno tehniko. Lahko ga 

narišete s črnim flumastrom in ga nato pobarvate z barvicami, lahko ga naslikate z 

vodenimi ali tempera barvami. Po želji. Bodite pozorni, da boste zapolnili cel list in 

nikar ne pozabite pobarvati tudi ozadja.  

 

Ker bomo učiteljice drugih razredov ta izdelek ocenile, prosimo starše, da ga 

poslikate in nam ga pošljete po mailu.  

Ocenile bomo naslednji cilj: 

- učenec poišče zglede spoznanih likovnih pojmov na predmetih in pojavih v 

okolju in naravi 

Zraven prilagamo nekaj primerov cvetočih dreves. 

 

 

 



 
 

 
 
 



PETEK, 8. 5. 2020 
 
MAT 
 

 Reši naloge v DZ MAT na strani 83 in 84.  
 6. nalogo napiši v zvezek hiška. 
 
ŠD 
 
Danes te povabim v gozd. Povabi zraven še člane svoje družine. Preden se 

odpravite na pohod, dobro in zdravo zajtrkujte. Oblecite in obujte se primerno za 

pohod, imejte več plasti oblačil, da se lahko, ko vam bo toplo, slečete in ko se 

ohlajate, nazaj oblečete. V nahrbtnik si dajte pijačo. Za cilj pohoda si izberite 

gozd, ki je čim bolj razgiban, kjer boste našli tudi kakšen štor, podrto drevo in 

podobno.  

Za razgibanje napni svoje možgančke in določi vaje s katerimi boš razgibal/a 

člane družine. Razgibajte se od glave do peta. 

 

Gozdna vadba  

1. Poišči deblo  

 hodi po deblu naprej  

 hodi po deblu nazaj  

 hodi po deblu po štirih  

 hodi po deblu z zaprtimi očmi  

Zelo pazi na varnost. 

 

2. Postavi se pod drevo.  

 Najprej teci okoli drevesa (30 sekund v vsako smer) 

 S skoki poskušaj doseči najbližjo vejo. Štej kolikokrat se veje dotakneš.  

 Z nogami se dobro upri ob tla, z rokami se nasloni na deblo tako, da je cela 

dlan na deblu. Vso svojo moč razporedi od nog skozi celo telo do rok in se z 

vso močjo opiraj v drevo, kot, da ga hočeš podreti.  

 

3. Naberi nekaj storžev. Poskusi jih vreči čim dlje. 

 



4. Skoki s štora 

 najdi primeren štor, stopi nanj, nato z njega skoči. Ponovi vsaj 10x.  

 

5. Slalom med drevesi  

 določi si pot med nekaj drevesi in si jo zapomni 

 med drevesi tekaj kot bi vozil/a slalom  

 če želiš prosi mamico ali očka, da ti merita čas, ki ga porabiš za pretečeno pot  

 vajo ponovi vsaj 3x in nato lahko primerjaš rezultate 

 med sabo lahko tekmujete družinski člani.  

 

Za konec ... poišči drevo, ki ti je všeč in ga objemi. Nato se usedi na štor ali 

mehka tla in zapri oči. Naredi 10 globokih vdihov in izdihov ter poslušaj zvoke 

narave.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANGLEŠČINA 4.5.-8.5.2020 

ABRACADABRA HOCUS POCUS ENGLISH! 

SENSES (ČUTILA) 

 
1. Za ogrevanje zapoj pesmico Head Shoulders Knees and Toes 

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

 
2. Povej/preštej koliko imamo posameznih delov telesa. Pomagaj si s sliko. 

 
 

3. With our body parts we can:  SEE WITH EYES, HEAR WITH EARS, FEEL WITH THE 

SKIN, TASTE WITH THE TONGUE AND SMELL WITH THE NOSE. (S posameznimi 

deli telesa občutimo različna stanja. Vidimo z očmi, slišimo z ušesi, čutimo s kožo, okušamo z 

jezikom in vonjamo z nosom.) 

 

 
Imamo 5 čutil ( We have five senses). Povej/poveži, kaj počnemo s posameznim čutilom. 

 

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


 
4. Pripravi si magično vrečko,v katero skriješ 10 predmetov. Izberi šolske potrebščine, igrače. Zaveži 

in z roko sezi v vrečko in poimenuj predmete, ki jih otipaš. Zraven lahko govoriš: I TOUCH 

THE SCISSORS. 

5. Prosi starše, če lahko s tabo naredijo poskus v kuhinji: kakšnega okusa je sol, sladkor, posamezno 

sadje, kakšen vonj ima česen, čebula, …IMEJ PREVEZO ČEZ OČI. 

6. Za boljše razumevanje o pomenu čutil si oglej spodnji povezavi: 

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

Kids vocabulary - Five Senses - Learn English for kids - English educational video 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=OEi39haJwHk 

      My Five Senses | Science | Body | Little Fox | Animated Stories for Kids 
7. V zvezek nariši naslov FIVE SENSES in nariši po tri primere za vsako čutilo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. DODATNO DELO:  

- V  ZVEZEK PREPIŠI TEH 5 POVEDI. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNajQTnZviQ
https://www.youtube.com/watch?v=OEi39haJwHk


 
 

- ODPRAVI SE NA SPREHOD IN V SPODNJO PREGLEDNICO NARIŠI, KAJ SI S ČUTILI 

ZAZNAL. LAHKO DORIŠEŠ V ZVEZEK. 

 
 

 
 

WHERE IS IT? ( KJE JE? ) 
 

SPRAŠEVALI SE BOMO, KJE SO PREDMETI.  
MEDVEDEK JE LAHKO NA MIZI, POD MIZO, V ŠKATLI. 
 

- Za ogrevanje si oglej vse tri videoposnetke. Besedišče ti je že znano. 
Where is it? 1,2,3 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=5Tf0DLBkkzw 

 
 

WHERE IS TEDDY BEAR? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM
https://www.youtube.com/watch?v=uDGwhiwwxXA
https://www.youtube.com/watch?v=5Tf0DLBkkzw


   
TEDDY BEAR IS ON THE 
TABLE. 
 

TEDDY BEAR IN UNDER 
THE TABLE. 
 

TEDDY BEAR IS IN THE 
BOX. 
 

 
- Izberi eno šolsko potrebščino, igračko, ki jo znaš poimenovati v angleščini in jo postavljaj v raz-

lične položaje. Ob določanju položaja predmeta poskusi VPRAŠATI,  povedati, kje je predmet. Po-

novi z različnimi šolskimi potrebščinami. 

Primer: WHERE IS A PENCIL? A PENCIL IS IN THE PENCIL CASE. 

 
- V zvezek napiši naslov IN ON UNDER in za vse tri predloge nariši, kje so tvoji  predmeti. 

- DODATNO DELO: 

POVEJ, KJE JE ŽOGA. 

WHERE IS THE BALL? (THE BALL IS IN THE BOX. THE BALL IS UNDER THE BOX. 

THE BALL IS ON THE BOX) 

 
 

OBKROŽI/POVEJ, KJE JE MIŠ?                                   OBKROŽI/POVEJ, KJE JE ZAJEC? 

WHERE IS THE MOUSE?                                             WHERE IS THE RABBIT? 

       
 

ABRACADABRA HOCUS POCUS SLOVENE! 


