
PLAN DELA  11. 5. - 15. 5. 2020 

 

 
PONEDELJEK, 11. 5. 2020 
 
ŠPO 

 

POJDI V 
NARAVO NA 
SPREHOD IN 
OBČUDUJ 
POMLAD. 
 
 
 
 
 

 
MAT 
DENAR 

 
1. Ustno odgovori na vprašanja: 

 Kako se imenuje naš denar? 

 Kakšen je? 

 Za kaj uporabljamo denar? 

 Kakšna je kratica in simbol za naš denar? 
 
2. V DZ MAT na strani 85 si oglej sliko stojnic s cenami in ustno 
odgovori: 

 Kaj pomenijo zapisi na listkih? 

 Kaj pomeni številka in kaj znak, ki stoji za za njo? 

 Pri nekaterih cenah je številka razdeljena z vejico. Kaj to 
pomeni? 

 Katero sadje/zelenjava je najdražje, katero najcenejše? Katero 
stane enako? 
 

3. Naloga spodaj na modri podlagi. Oglej si razporeditve evrskih 
kovancev in bankovcev. 
Kovanemu denarju rečemo kovanci, papirnatemu denarju pa bankovci.    
Tako kovanci kot bankovci imajo sprednjo in zadnjo stran. Na sliki si 
poglejte bankovce in kovance ter iščite podobnosti in razlike med njimi. 
Starši vam naj pokažejo prave bankovce in kovance. 
    
Ustno odgovori na vprašanja: 

 Kateri bankovec je najmanj vreden? 

 Koliko evrov je vreden bankovec modre barve? 



 Kakšne barve je bankovec z največjo vrednostjo? 

 Kateri bankovec je vreden več kot 20 in manj kot 100 evrov? 

 Kateri je kovanec z največjo vrednostjo? 
 
4. Reši naloge v DZ MAT na strani 86. 
 
SLJ 
1.Uganka:     
 
ČE DOBRO JE UMIT,  
KOT SNEG JE BEL,                                                             
ČE NIMA LUKNJE,                                          
NAM DA NASMEH VESEL.    
                                                                                                                                                          

 
 

2. Prisluhni pesmici: MOJI BELI ZOBKI 
https://www.youtube.com/watch?v=Oym3V-oafNU 
 
3. Ustno odgovori na vprašanja. 

 Si redno umivaš zobe? 

 Kolikokrat in kdaj si je potrebno umiti zobe? 

 Zakaj je umivanje zob pomembno? 

 Kako še skrbimo za svoje zobe? 
 
4.  V DZ SLJ si na strani 52 glasno preberi  besedilo z naslovom Pri   
      zobozdravnici. Povej staršem kaj si si zapomnil. 
     Preberi besedilo pri piktogramu pod sliko. Pripoveduj staršem. 
 
5.. Še enkrat preberi besedilo in ustno v celi povedi odgovori na   
     vprašanja. 

 Kam je mama peljala Evo? 

 Kdaj jo je peljala? 

 Ali bo zobozdravnica Evi popravila zobe? Zakaj ne? 

 Kaj je potrebno narediti, če v zobeh nastanejo luknjice? 

 S čim zobozdravnica očisti luknjice v zobu? 

 S čim zalije očiščeno luknjico? 

 Kaj je pokazala zobozdravnica Evi? 

 Zakaj je zobozdravnica Evi namazala noht z lakom? 

 S čim je odstranila lak z nohta? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Oym3V-oafNU


6. V DZ SLJ na strani 53 odgovori na vprašanja. 
    (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 s ponovnim branjem  
    besedila) 
 
7. Za zaključek si oglej risanko o zobni miški in zobni ščetki. 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=uRXeX7rP9Ao&list=PLEFK0A

Gv4dv17nY1WQVUWIMbByNSmFn7Z 
 
 
LUM  
SLANO TESTO ZA USTVARJANJE 

 

Pripomočki za pripravo slanega testa: 

 skleda 

 jedilna žlica 

 tehtnica 

 pekač, obložen s papirjem za peko 

 pečica 

 mreža za ohlajanje (ni pa nujna) 

Sestavine za pripravo slanega testa: 

https://www.youtube.com/watch?v=uRXeX7rP9Ao&list=PLEFK0AGv4dv17nY1WQVUWIMbByNSmFn7Z
https://www.youtube.com/watch?v=uRXeX7rP9Ao&list=PLEFK0AGv4dv17nY1WQVUWIMbByNSmFn7Z


 150 g moke (gladka, bela) 

 150 g soli 

 1 dl vode 

 pol žlice olja 

Postopek priprave slanega testa 

Postopek priprave slanega testa je sila enostaven.  V skledo odmerimo 

vse sestavine. Z žlico jih rahlo zmešamo skupaj. Ko se začne kazati oblika 

kepe testa, slano testo za ustvarjanje denemo na delovno površino (lahko 

jo še malenkost pomokamo) in zgnetemo gladko kepo slanega testa. Če 

želite, da bo vaše testo barvno, lahko vanj dodate nekaj kapljic živilskega 

barvila. 

 

Testo je pripravljeno, da iz njega oblikujete poljubne izdelke. Lahko je to 

vaza, rožica, figurica živali, lahko spletete venček, naredite koralde, 

okraske za novoletno jelko, … Kar želite! Lahko si pomagate tudi z 

modelčki za piškote. 

 



Ko so izdelki narejeni, jih naložite na pekač, ki ste ga obložili s papirjem 

za peko in jih specite v pečici, ki ste jo segreli na 180 °C (ventilacijska 

pečica). Izdelke pecite približno 20 minut. 

Pečene izdelke iz slanega testa preložimo na mrežo, ki jo sicer 

uporabljamo za hlajenje biskvita in počakamo, da se ohladijo. 

 

Posušene izdelke lahko pobarvate z vodenimi ali tempera barvami. Pri 

barvanju pustite domišljiji prosto pot. Čisto na koncu lahko izdelke 

poškropite s sprejem za lase, da se bodo vaše umetnije lepo lesketale. 

Pa veliko užitkov pri ustvarjanju vam želimo! 

 

 

 

 

 



 
TOREK, 12. 5. 2020 
 
SPO 

PREVERIM SVOJE ZNANJE 

1. Igra: Semafor 

Pripravim si rdečo in zeleno barvico. Starši naj ti preberejo spodnje 
trditve. Če je trditev pravilna, dvignite zeleno barvico, v primeru, da je 
trditev nepravilna, pa rdečo barvico. 

V primeru, da je trditev nepravilna, jo ustno preoblikujte tako, da postane 
pravilna. 

Trditve: 

• Odpadke odlagamo v različne zabojnike. 

• Biološke odpadke odložimo v zabojnik ali na kompost. 

• Na izletu odvržem odpadke v naravo. 

• Papir dam v zabojnik za plastiko. 

• Baterije odložim v zabojnik za kovino. 

• Zdravila spadajo med nevarne odpadke. 

• Medtem, ko si ščetkam zobe, zaprem vodo. 

• Redno si čistim zobe. 

• Pridno ugašam luči. 

• Onesnaženost vode ne škodi ribam. 

• Okostje daje oporo našemu telesu. 

• Srce, jetra, pljuča so notranji organi človeškega telesa. 

• Pijem malo tekočine. 

• Zobozdravnika ne obiskujem redno. 

• Dnevno zaužijem pet obrokov hrane. 

• Jesti moram zelo sladko, zelo slano in zelo mastno hrano. 

• Uživati moramo veliko zelenjave in sadja. 



2. V DZ SPO na strani 87 si pri Spoznali smo oglej fotografije in preberi 
kaj piše pod njimi. 

3. V DZ SPO na strani 87 reši 1. nalogo. Odgovore napiši v zvezek 
sonček. 

Ne pozabi si na koncu prilepiti čebelice. 

 
ŠPO 
 
1. Zavrti si svojo najljubšo pesem in teči na mestu ali pa zapleši (vsaj 3 

min).  
 

2. Izvajaj prikazane vaje. Vsako vajo izvajaj pol minute. ko narediš vse 
vaje, pojdi še enkrat od začetka. Ponovi vaje 3 krat.  

 
 

 
 
 
 



MAT 
 
DENAR 

 
1. Kaj bi lahko kupili za 1 evro? 
    Koliko po vašem mnenju stane žoga, knjiga, skiro, kepica sladoleda? 
    Koliko pa stane lizika, žvečilni gumi..? 
 
2. V DZ MAT si na strani 87 oglej nalogo na modri podlagi. 
    
1 evro je po vrednosti enako kot 100 centov. 
   
Reši 2. nalogo. 
 
3. V DZ MAT reši stran 88. 
 
4. Prepiši v zvezek hiško. Izračunaj. 
                             
                            DENAR 
 
Naš denar se imenuje EVRO. Kratica je EUR. Simbol je E. Kovanemu 
denarju rečemo kovanci, papirnatemu denarju pa bankovci. Manjša 
denarna enota od evra je CENT. 
                                  

1 E = 100 c 

 
20 E + 30 E =                        90 E + 10 E = 
 
80 E – 50 E =                        60 E – 60 E = 
 
70 E – 60 E =                        50 E + 0 E = 
 
 
5. V DZ MAT reši naloge na strani 88. 
 
SLJ 
 
Danes se bomo pri slovenščini naučili novo pisano črko – črko b. Za 

pomoč pri usvajanju poteze ti bo posnetek, ki ga najdeš na naslednji 

povezavi:  

https://www.youtube.com/watch?v=QCgOe-iFB34 
 

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=QCgOe-iFB34


 

 
SLJ 
OPIS OSEBE 
 

1. V DZ SLJ na strani 56 si dvakrat preberi besedilo Tilen.  
    Staršem povej podatke, ki si si jih zapomnil. 
 
2. Še enkrat preberi besedilo, nato pa ustno odgovori na vprašanja: 

 Kako je ime dečku? 

 Povej njegov priimek. 

 Koliko let ima Tilen? 

 Kateri razred obiskuje? 

 V katerem kraju živi? 

 Kakšen obraz ima Tilen? 

 Kaj ima na levem licu? 

 Kakšne barve so njegove oči? 

 Kakšna očala nosi? 

 Kakšni so Tilnovi lasje? 

 V kaj je oblečen po navadi? 



 Kje ima našit žep? 

 V kaj je obut? 
 
3. V DZ SLJ na strani 57 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) 
 
4. Preberi, kaj piše na rumenem lističu na strani 56.  
    Do petka, 22. 5. 2020 boš pripravil  govorni nastop in opisal sebe. 
 
    Kriteriji dobrega govornega nastopanja: 

 ustreznost podatkov, 

 samostojnost, 

 govor (razločen, glasen, tekoč, naraven, zboren, sproščen), 

 govorica telesa (očesni stik s poslušalci). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SREDA, 13. 5. 2020 
 
SLJ 
RAZUMEVANJE UMETNOSTNEGA BESEDILA 

 

1. Preberi zgodbo z naslovom ANČA POMARANČA – NE NE, STRAH 

ME JE. Napisala jo je Branka Jurca. 
 

ANČA POMARANČA – NE NE, STRAH ME JE 

 

                            Branka Jurca 

 

Anča je znala pravljico o Rdeči kapici naprej in nazaj in podnevi in 
ponoči. 
Ko je znova listala po slikanici, si je zaželela, da bi jo prebrala 
skupaj z 
očetom. Očetu pa, ki je pri mizi prebiral časopis, se ni dalo k Anči. 
»Anča, pridi sem ti!« je rekel oče. 
Anča mu je s slikanico vred skočila v naročje, oče pa je položil 
slikanico 
na mizo. 
Odprta je bila prav na tisti strani, ki je bila za Ančo najbolj 
skrivnostna. 
Pod sojem luči je Anča videla hišico, kjer je živela babica Rdeče 
kapice. 
Vrata, ki so peljala v hišico, so bila priprta. Lovec je poslušal. Tiho 
tiho je 
bilo. Nihče se ni oglasil. Niti list na veji drevesa ni zašelestel. 
»Oče,« je tiho rekla Anča, »lovec posluša?« 
»Seveda, posluša! Posluša, ali babica spi ...« 
»Kadar babica spi, smrči!« je rekla Anča. 
»Seveda, lovec prisluškuje ...« 
»Jaz pa nič ne slišim,« je zašepetala Anča. 
»Anča, bliže stopi! Čisto do vrat!« je rekel oče. 
»Tako kakor lovec?« 
»Seveda, kakor lovec! Slišala boš, kako babica smrči!« 
»Ne, ne,« je rekla Anča in se odmaknila, »strah me je!« 
Anča je slikanico pri priči zaprla in jo odprla na zadnji strani, 
kjer se pravljica srečno konča. Vsi so živi in zdravi: 
babica, Rdeča kapica in lovec. 
(Odlomek) 

 
 
 



2. Odgovori na vprašanja v celi povedi. 
Piši z malimi tiskanimi črkami  in nalivnikom v zvezek rožico. Odgovarjaj 
v celi povedi. Pomagaj si z besedilom. Vprašanj ni potrebno 
prepisovati. Delaj sam. 
 

                VAJA 

1. Kdo je napisal zgodbo? 

2. Kako je ime deklici v zgodbi? 

3. Kaj je oče delal pri mizi? 

4. Zakaj je Anča zaprla slikanico? 

 
3. Prepiši le tiste povedi, ki veljajo za zgodbo o Anči. 

 
Anča je očetu skočila v naročje. 

Anča je znala pravljico o Pepelki na pamet. 

Babica je Ani pripovedovala pravljico o Rdeči kapici. 

Oče je pri mizi prebiral časopis. 

 
4. Prepiši le pravilne besede. 

1. Katera pravljica je Anči zelo všeč? 

PEPELKA       OSTRŽEK        RDEČA KAPICA     SNEGULJČICA 

 

2. Kaj v pravljici posluša lovec? 

GOVORJENJE            SMRČANJE   SMEJANJE 

 

3. Kdaj se zgodba o Anči dogaja? 

NEKOČ            DANES 

 
 
5. Besedama poišči več sopomenk. (Napiši jih v zvezek)) 

oče:   

babica:  

 



6. Preberi in ilustriraj.(v zvezek). 

Pod sojem luči je Anča videla hišico, kjer je živela babica Rdeče kapice. 
Vrata, ki so peljala v hišico, so bila priprta. Lovec je poslušal. Tiho, tiho je 
bilo. Nihče se ni oglasil. Niti list na veji drevesa ni zašelestel. 
 

Prosim, da slikate in mi pošljete. 

 
MAT 
PREVERIM SVOJE ZNANJE 
 

1. V zvezek hiško prepiši in reši račune. 
                          VAJA 

 
69 – 9 =                                       40 – 5 + 2 =                                        
 
75 – 4 =                                       60 – 6 + 3 =                                             
 
44 + 6 =                                       70 + ___ = 79 
 
80 – 7 =                                      ____ - 72  = 5 
 
37 + 2 =                                      89 - ____ = 82      
 
90 + 3 =                                       ____ + 4 = 56 
 
55 + 1 =                                   42 E  + 7 E = 
 
60 – 8 =                                    78 E – 6 E = 
 
(Prosim, da mi to opravljeno delo slikate in pošljete, da pregledam.) 
 
2. Reši naloge v DZ MAT na strani 89. 
    Ne pozabi si na koncu prilepiti čebelice. 
 
GUM 
1.Kaj pomeni beseda slovesen? Kaj je slovesnost? 
   Poslušaj skladbo Podeželski vrtovi. 
   Najdeš jo tukaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=e72pG3V3asQ 

 

Predlagaj svoje ideje, ob kakšni slovesnosti bi bila lahko skladba  
napisana.  
Pogovorite se o slovesnih dogodkih: obleka, hrana, veselje, ples, pesem. 
Med slovesnimi dogodki je tudi rojstni dan. 
 

2. V učbeniku si na strani 27 oglej ilustracijo in se o njej pogovori s starši. 

https://www.youtube.com/watch?v=e72pG3V3asQ


 
3. Pesem prepiši v zvezek ptiček. Če imaš možnost lahko pesem tudi   
    natisneš in jo prilepiš v zvezek. Pesem ilustriraj. S starši se pogovori o   
    vsebini pesmi. Besedilo in melodijo je napisala Mira Voglar. 

 
 
ZA TVOJ ROJSTNI DAN 
            Mira Voglar 
 
ZA KOGA JE TA ROŽICA,  
ROŽICA, ROŽICA? 
ZATE JE TA ROŽICA,  
ZA TVOJ ROJSTNI DAN. 
 
KOMU GODCI GODEJO, 
GODEJO, GODEJO? 
TEBI GODCI GODEJO, 
ZA TVOJ ROJSTNI DAN. 
 
DUBA DUBA DUBA DA, 
DUBA DA, DUBA DA, 
DUBA DUBA DUBA DA 
DU DUBA DA. 
 
 
Pesem najdeš na spletni strani LILIBI.SI (www.lilibi.si)  
 
Pojdi na: ŠOLSKA ULICA 1 – 2 (rumeno polje) 
               Glasbena umetnost 
               Pesmice 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lilibi.si/


ČETRTEK, 14. 5. 2020 
 
ŠPORTNI DAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PETEK, 15. 5. 2020 
 
SLJ 
1.  Reši v DZO na strani 108 in 109 (črki h in b) 
     Na strani 108 v DZO spodaj preberi besede in jih prepiši s pisanimi    
     črkami v zvezek ribico.  
 
                                       PREPIS 
 
2. Bralna vaja 

 

 
 
 
SPO 
1. Igra: Asociacije 
  Vsak v družini naj pove kaj najprej pomisli ob besedi GIBANJE.  
 

(npr. tek, hoja, poskoki, vožnja, kotaljenje, valjanje, hopsanje, plezanje, 
plazenje …) 
Povejte, kdo oz. kaj se tako giba. 
 

                                          
 
 



                              
2. Pogovor: 

 Kdaj se neka oseba giba?  

 Ali se gibajo samo osebe ali tudi predmeti? 

 Kaj je gibanje? 
 

  3.  V DZ SPO si na strani 88 oglej  ilustracijo in se s starši pogovorite: 

 Katere osebe se gibajo?  

 Kako se te osebe gibajo?  

 Katere osebe se ne gibajo?  

 Ali se gibajo tudi predmeti? Kateri? 

 Kako se ti predmeti gibajo? 

 Ali pri gibanju puščajo sledi?  

 Kateri predmeti se ne gibajo? 
 
 

4.  Gibanje 
        Pripravi si: avtomobilček, žogo, igračko na kolesih, ki jo     
        vlečemo, matematični model valja, žogico za namizni tenis.     
        (lahko karkoli drugega, če tega nimaš) 
 

Navodilo: Poskušajte na različne načine spraviti v gibanje igrače oz. 
predmete (vlečenje, potiskanje, pihanje …).  
 
Natančno opazujte gibanja. 
Svoja opažanja zapisujte v tabelo. 

 

 

TELO 
(igrača, 
predmet) 

 
GIBANJE 1 

 
GIBANJE 2 

 
GIBANJE 3 

ŽOGA poskakuje se kotali miruje 

    

    

    

    



    

    

 
MAT 
Reši naloge v DZ  MAT na strani 90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANGLEŠČINA 11. 5.–15. 5. 2020 

ABRACADABRA HOCUS POCUS ENGLISH! 

DANES SE BOMO NAUČILI, KAKO REČEMO LIKOM V 

ANGLEŠČINI. KATERE LIKE ŽE POZNAŠ? 

LIKOM V ANGLEŠČINI REČEMO SHAPES. PREDVAJAJ 

POSNETEK https://youtu.be/PjKw7CxNAFI IN BODI 

POZOREN NA POIMENOVANJA LIKOV. POSNETEK 

LAHKO POSLUŠAŠ VEČKRAT IN OB POSNETKU GOVORI 

IMENA LIKOV. 

 

 

 

 

A SQUARE  A CIRCLE  A RECTANGLE A TRIANGLE 

 

PREVERI SVOJE ZNANJE NA POVEZAVI: https://www.topmarks.co.uk/early-years/shape-

monsters 

1. KLIKNI NA GUMB  

 

2. NAGLAS POVEJ, KATERI LIK VIDIŠ. 

3. KLIKNI NA PRAVO POŠAST IN POSLUŠAJ, ALI SI PRAVILNO POVEDAL LIK. 

 

 

NALOGA: NA SPODNJI POVEZAVI REŠI 

DELOVNI LIST. POSLUŠAJ IN OZNAČI 

PRAVILEN LIK, NATO PA ŠE, ALI JE VELIK ALI 

MAJHEN.   

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Sha

pes/Shapes_-_Big_and_Small_eu317626qk 

 

  

https://youtu.be/PjKw7CxNAFI
https://www.topmarks.co.uk/early-years/shape-monsters
https://www.topmarks.co.uk/early-years/shape-monsters
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Shapes/Shapes_-_Big_and_Small_eu317626qk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Shapes/Shapes_-_Big_and_Small_eu317626qk


V ZVEZEK NAPIŠI NASLOV SHAPES, POD NJIM PA S ŠABLONO NARIŠI LIKE, KI SI 

SE JIH NAUČIL. POD LIKI NAPIŠI, KATERI LIKE JE. 

 

NALOGA: NARIŠI POŠAST IZ LIKOV. VSAK LIK, KI GA NARIŠEŠ, POBARVAJ IN GA 

POMENUJ (NPR.                              

           A YELLOW SQUARE;                    A BLUE RECTANGLE). 

 

NATO PREPIŠI IN IZPOLNI TABELO TAKO, DA PREŠTEJEŠ, 

IZ KOLIKO LIKOV JE SESTAVLJENA TVOJA POŠAST IN 

NAPIŠEŠ ŠTEVILO. 

 

 

DODATNA NALOGA: LOV ZA LIKI (SHAPE HUNT) – 

PRERIŠI SPODNJO TABELO. POGLEJ PREDMETE V SVOJI 

SOBI, HIŠI IN OKOLICI. KATERI IMAJO OBLIKO LIKOV? NARIŠI VSAJ 3 PREDMETE 

ZA VSAK LIK. ČE ZNAŠ, PREDMETE TUDI POIMENUJ. 

  

  

  

  

 

 

ČE ŽELIŠ ŠE VADITI, LAHKO PREIZKUSIŠ TUDI SPODNJE IGRE: 

 https://www.education.com/game/summertime-spot-the-shapes/ 

 http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/shapes_shoot.htm 

ABRACADABRA HOCUS POCUS SLOVENE! 

______ SQUARES 

______ TRIANGLES 

______ 

RECTANGLES 

______ CIRCLES 

https://www.education.com/game/summertime-spot-the-shapes/
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/shapes_shoot.htm

