
Dragi učenec/učenka. 

Pošiljam ti nekaj nalog, s katerimi si boš popestril/a skorajda že 

pomladne dni, saj pouk te dni ne bo potekal v šoli, ampak kar doma. 

To bo ena bolj zanimivih izkušenj. Mamico ali očka poprosi, da ti pri 

tem delu nekoliko pomagata, večino nalog seveda opraviš sam/a. 

Želim ti, da dneve, ko ne obiskuješ pouka, preživiš čim več tudi na 

soncu in v prebujajoči se naravi. 

Lepo te pozdravljam in želim uspešno delo. 

Učiteljica Natalija 



 

 

Ponedeljek, 16.3.2020 

 

MATEMATIKA 

Reši naloge v DZ str. 80, 81. Če nisi dokončal nalog  na strani 79, rešiš tudi te. 

 

ŠPORT 

Igra na prostem, (kolebnica, žoga, gumitvist, badminton…).  

Z žogo poskusi zadevati cilj  na različne načine (glede na možnosti, ki jih imaš 

doma). 

- zadevanje stene z žogico, 

- zadevanje škatle, koša, debla drevesa … 

- lahko s starši igrate pikado … 

Lahko v družini tekmujete, kdo bo večkrat zadel cilj? Si koga premagal-a? 

 

SLOVENŠČINA 

Ponovno preberi besedilo z naslovom Pomlad na strani 24. Reši naloge na strani 

25. Vključno z nalogo 2. Besede za sličice uporabi v povedih. Povedi napiši v 

zvezek Pišem črke.  

Dodatna naloga 

Delovni list Razumem prebrano, reši po navodilih na delovnem listu. 

 

 

 

 

 



Torek, 17.3.2020 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA   

Opazuj sliko v DZ in preberi besedilo (spo, DZ str.69). Opiši sliko in ustno 

obnovi, kaj si prebral/a.  

Oblikuj miselni vzorec po naslednjem zgledu v sončkov zvezek. 

 

 

 

LJUDJE  IN DELO                                                                                                            ŽIVALI 

 

 

 

 

 

 

RASTLINE                                                                                                            VREME 

 

 

 

MATEMATIKA 

Delovni list (priloga) 

 

SLOVENŠČINA 

Naredi naloge na strani 100 in 101 v delovnem Zvezku za opismenjevanje. Pri 

zapisu bodi natančen/natančna. 

 

POMLAD 



Sreda, 18.3.2020 

 

SLOVENŠČINA 

Preberi besedilo na strani 26 in 27 v delovnem zvezku za slovenščino z 

naslovom NAŠE PTICE. Reši spodnje naloge. 

  Branje 

 

   

SDZ 2, str.  26 

Ustno odgovori na 

vprašanja. 

ČRNA ŽOLNA 

Katera žolna je med 

evropskimi žolnami 

največja? Kakšen ima 

kljun? Kakšen ima vrat? 

Kakšne barve je njeno 

perje? Kaj ima na glavi 

samec? Kakšne barve vrat 

ima samica? Kje domuje 

črna žolna? S čim se hrani? 

Kje išče žuželke? Po čem jo 

prepoznamo? 

 

SDZ 2, str. 27   

Ustno odgovori na 

vprašanja 

KUKAVICA 

Zakaj je kukavica ptica 

selivka? V katerem letnem 

času se vrne v naše kraje? 

Kje živi? S čim se hrani? 

Kdaj se oglaša z značilnim 

kukanjem? Ali si kukavica 

zgradi gnezdo? Kam odloži 

jajce? Kaj se zgodi, ko se 

izleže kukavičji mladič?  

 Samostojno povedo 

vsebino prebranega. 

 

 

 

 

 

  SDZ 2, str. 26, 27   

Ustno odgovori na 

vprašanja 

SIVI GALEB 

Kaj si izvedel o telesu 

sivega galeba? Kakšen ima 

kljun? Kakšne so noge 

sivega galeba? Kje živi? S 

čim se hrani? Kje gnezdi? 

KMEČKA LASTOVKA 

V katero skupino ptic 

spada kmečka lastovka? 

Kje je njen življenjski 

prostor? Kje gnezdi? Čemu 

je podobno gnezdo? Kako 

ga zgradi? Kolikokrat na 

leto znese jajca? Koliko 

jajc je naenkrat v gnezdu? 

Kako imenujemo oglašanje 

lastovk? S čim se hrani? 

Kako lovi žuželke? Kako 

pije?  

 

. 

 

 

Nariši ptico, ki ti je najbolj ostala v spominu ali pa ti je najbolj zanimiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naloga:  

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA O PTICI, KI TI JE NAJBOLJ ZANIMIVA. 

ODGOVORE ZAPIŠI V ZVEZEK PIŠEM ČRKE.  IZBERI ŠE ENO IZMED 

PTIC, IN NAREDI MISELNI VZOREC. 

 

*Morda veš katera ptica izmed teh je znanilka pomladi? 

 

 KUKAVICA 

 

Zakaj je kukavica ptica selivka?  

V katerem letnem času se vrne v naše kraje?  

Kje živi?  

S čim se hrani?  

Kdaj se oglaša z značilnim kukanjem?  

Ali si kukavica zgradi gnezdo?  

Kam odloži jajce?  

Kaj se zgodi v gnezdu, ko se izleže kukavičji mladič?  

 

 

 

 SIVI GALEB 

 

Kaj si izvedel o telesu sivega galeba?  

Kakšen ima kljun?  

Kakšne so noge sivega galeba?  

Kje živi?  

S čim se hrani?  

Kje gnezdi? 

 

 

 

  

KMEČKA LASTOVKA 

 

V katero skupino ptic spada kmečka lastovka?  

Kje je njen življenjski prostor?  

Kje gnezdi?  

Čemu je podobno gnezdo?  

Kako ga zgradi?  

Kolikokrat na leto znese jajca?  

Koliko jajc je naenkrat v gnezdu?  

Kako imenujemo oglašanje lastovk?  

S čim se hrani?  

Kako lovi žuželke?  

Kako pije?  

 

 

 

 



MATEMATIKA 

Odpri spletno stran: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-

100/sestevam/pristevam-enice in reši naloge. 

 

ŠPORT 

Sonožno preskakovaje kolebnice, tek v naravi, sprehod, obisk najbližje 

vzpetine…v skladu z možnostmi. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

V delovnem zvezku na strani 70 preberi besedilo Pomladne rastline. V sončkov 

zvezek napiši isti naslov in preriši zvonček in trobentico ter označi (napiši) dele 

rastline. Reši tudi stran 71. 

Deli trobentice: CVET, LIST, KORENIKA (to je tisti debelejši del pod zemljo), 

KORENINICE 

Imena rastlin v križanki str. 71 

- rešitev: 

1  TULIPAN 

2  TELOH 

3  FORZICIJA 

4  JETRNIK 

5  MARJETICA 

6  PLJUČNIK 

7  ŽAFRAN 

8  ZVONČEK 

 

Morda veš, zakaj ima trobentica takšno ime? Zakaj zvonček? 

Zakaj pomladanske rastline cvetijo tako zgodaj? 

Kje so te rastline poleti? 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-100/sestevam/pristevam-enice
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-100/sestevam/pristevam-enice


*Dodatna naloga 

Poskus: Ali se po steblu pretaka voda? 

Vabljeni, da naredite poskus. Namesto zvončka lahko uporabiš tudi kakšno 

drugo rastlino s svetlim (belim) cvetom. Morda marjetico.  

Če boš poskus naredil-a, fotografiraj ali nariši, kaj se je zgodilo. Sliko mi lahko 

pošlješ po elektronski pošti ali prek eA. 

 

 

 

 

ČETRTEK, 19.3.2020 

MATEMATIKA 

Reši naloge v delovnem zvezku na strani 82 in 83.  

 

SLOVENŠČINA 

Reši naloge v zvezku za opismenjevanje na strani 102. V zvezek  Pišem črke 

prepiši spodnje besede. Bodi natančen/natančna. 

 

GLASBENA UMETNOST 

Izberi tri pesmice, ki smo se jih letos naučili. Ponovi jih.  

Veselo jih prepevaj in jih spremljaj s spremljavo, ki si jo izmisliš sam-a 

(ploskanje, tleskanje, udarci po kolenih). 

Poj čim bolj doživeto. Tako kot boš pel-a in spremljal-a z lastnimi inštrumenti 

tudi, ko bomo petje pesmic ocenjevali. 

 

LIKOVNA UMETNOST 

Sestavi figuro iz kock – lahko uporabiš kocke, ki jih imaš na voljo. 

Primer: 



 

 

 

Petek, 20.3.2020 

 

MATEMATIKA 

Reši delovni list v prilogi (petek, 20.3.2020). 

 

SLOVENŠČINA 

 

A. Černejeva: Travica        

 berilo/58 

 Pogovor o jutranjem prebujanju.  
Kdo te ponavadi prebudi? Kako? Kakšnega prebujanja si želijš? (Objem, 
prijazno besedo, dišeč kakav…) 

 Z gibanjem pokaži, kako se prebudiš. Si pomaneš oči? Se pretegneš, 
zazehaš? Kako vstaneš? 
 

 Danes boš izvedel, kdo budi travico in kako vstaja. 
 
 
 
 



 
Preberi pesem. 
 
TRAVICA (A. Černejeva) – berilo str. 58 

 

Rano zjutraj vstaja, 

jutro, beli dan. 

Sonce ga pošilja 

z bisernih poljan. 

 

Travnike poboža, 

travo prebudi, 

travica že vstaja, 

mane si oči. 

 

V vetru se zaziblje, 

v rosi okrepča, 

jutru se zahvali, 

ki nam sonce da. 

Ustno odgovori na vprašanja v berilu. 

- Katerih besed ne razumeš? Kaj pomeni rano (rano pomeni zgodaj zjutraj), 
kaj beli dan? 

- Kakšne so biserne poljane? V domišljiji se preseli nanje: kaj vidiš, slišiš, 
čutiš…? 

- Katera beseda je po tvoje najpomembnejša v pesmi? 
- Povej čim več besed, ki se jih spomniš, ko slišiš to besedo. 
- Kaj najprej reče in naredi travica, ko zjutraj vstane? 

Z gibanjem ponazori prebujanje travice in njeno zahvalo soncu. 
 
Sončkov zvezek obrni po dolgem. Stran po sredini razdeli s črto na pol.  
Na levo polovico nariši sonce z velikimi žarki in na njegove žarke napiši, na kaj 
pomisliš ob besedi SONCE. To, na kar pomisliš, napiši na žarke (samo z 
besedami, ne v povedih). 
Na desno polovico nariši travico. Okrog nje zapisi besede, na katere pomisliš ob 
besedi TRAVA. 
 

 

 



 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Živali spomladi - SPO DZ/72, 73 

Tu je še nekaj povezav za vedoželjne. 😊 

O živalih v naših gozdovih in tudi o tem, kako so preživele zimo izveš tu: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/narava/zivali/v-nasem-gozdu 

O pticah selivkah in pticah stalnicah: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/narava/zivali/ptice/ptice-selivke 

O razvoju žabe: 

https://www.bodieko.si/od-jajceca-do-zabe 

https://www.thatquiz.org/sl/preview?c=raeb2vfc&s=lex3j5 (Najprej si vse ogledaš in prebereš, nato 

zgoraj klikneš na 'Naredi ta test sedaj' in preveriš, koliko si si zapomnil-a.) 

Rešiš v DZ/72, 73. 

 

 

Sejemo in sadimo   praktično delo, sončkov zvezek 

Potrebuješ: zemljo, cvetlični lonček ali kakšno drugo podobno posodico, seme/čebulico 

Doma poišči katero koli seme, ki ga imate. Če nimate vrta in semen, imate mogoče v shrambi 

fižol, hrano za ptice (različna semena), lahko poskusiš tudi z jabolčno pečko ali limonino, če si 

blizu gozda morda najdeš želod, ki že kali … 

Lahko posadiš tudi čebulico kakšne rastline. 

Zemljo verjetno imate doma za rože, mogoče imate vrt, če ne pa … bo rešitev kakšna bližnja 

krtina. 😊 

Posejano/posajeno zalivaj po potrebi (ne preveč, ne premalo). Svoja opazovanja zapiši in 

nariši v sončkov zvezek. Zapiši vsaj 4 opažanja. K zapisu pripiši tudi datum. Prvi zapis naredi, 

ko rastlina pokuka iz zemlje. Naslednjega ob novi opaznejši spremembi. 

 

 

 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/narava/zivali/v-nasem-gozdu
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/narava/zivali/ptice/ptice-selivke
https://www.bodieko.si/od-jajceca-do-zabe
https://www.thatquiz.org/sl/preview?c=raeb2vfc&s=lex3j5


 

GLASBENA UMETNOST  

Izdelaj preprost instrument iz odpadnega ali naravnega materiala. Lahko je 

brenkalo, tolkalo, pihalo itd…. 

Če imaš možnost mi pošlji fotografijo ali risbo svojega izdelka. 

 

 

 

 


