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1. URA 

 

2. URA 

 

3. URA 

 

4. URA 

 

5. URA 

 

 

SPO 

 

Opazujem vreme 

Oblikuješ vremenski koledar v 

sončkov zvezek, glej spodaj 

 

2 uri: Opazovalni sprehod, pomlad na domačem 

dvorišču – opazuješ cvetlice, drevesa, trave, tipaš tla, 

roso, živali, ljudi (spomladanska opravila), ljudi - 

oblačila, nebo, oblake, vohaš zrak, poslušaš 

zvoke,…                                          

  

 

SLJ Pesmica: 

Anja Štefan: Oblaki, oblaki 

(glej spodaj).   

V ABC zvezek nariši o čem 

pesmica pripoveduje. 

Pesmico preberi in se jo nauči. 

Če imaš možnost, naj te starši 

posnamejo in mi video 

pošljejo. 

 

Zgodbice za razvedrilo lahko 

poslušaš tudi na naslednji 

povezavi – Boštjana Gorenca - 

Pižame 
https://www.facebook.com/BGPizama/ 

Opismenjevanje 

Napišeš glas/črko C v 

ABC zvezek. Okoli črke 

narišeš/napišeš čimveč 

besed, ki vsebujejo črko 

C. Črko C lahko tudi 

okrasiš. 

Namesto risanja se lahko 

poslužiš tudi rezanja in 

lepljenja sličic iz 

reklamnih letakov in 

potem, če znaš pod sličice 

napiši, kaj si nalepil-a. 

Opismenjevanje 

Rešiš naloge v Lili in 

Bine str. 38. in 39. 

Poiščeš mesto glasu C v 

besedah in pobarvaš 

ustrezen kvadratek ter 

zapišeš besede, če znaš; 

natančno zapišeš črko C 

med črtovje (paziš na 

pravilen prijem pisala in 

na ošiljen svinčnik); 

glasno bereš povedi in 

jih povežeš z ustrezno 

sličico. Če želiš/znaš 

napišeš povedi pri zadnji 

nalogi. 

Opismenjevanje 

Prepišeš pet besed in štiri 

povedi pri prvi in drugi 

nalogi v Lili in Bine na 

strani 38. (paziš na 

pravilno sedenje, na 

pravilen prijem pisala ter 

na natančen/estetski zapis 

črk). Svinčnik je ošiljen! 

Glasno bereš 

besedilo v Lili in 

Bine, VSI  se 

potrudite in poskusite 

prebrati tudi besedilo 

pri uteži. 

 

Preberi še kakšno 

poljubno pravljico, ki 

jo imaš doma. 

 

*BRALNO MAT list 

(ne pozabi) 

+ UČNI LIST se 

šteje za branje 

https://www.facebook.com/BGPizama/


 

MAT 

 

 

 

 * BRALNO MAT list (ne 

pozabi 

Reševanje naloge v SDZ2 

str. 21, lahko rešujete tudi 

naloge v speltni učilnici 

Lilibi, zavihek Seštevam 

od1do10, tiste naloge, ki 

jih še niste rešili. 

Razporedite naloge čez 

cel teden. 

Reševanje naloge v 

SDZ2 str. 22, 23, 

Spletne naloge v Lilibi. 

Reševanje naloge v SDZ2 

str. 24, 25 

Spletne naloge v Lilibi. 

Reševanje naloge v 

SDZ2 str. 26, nalogo 

z dominami rešite v 

DZ, spodnje račune 

prepišete v 

kvadratkov zvezek in 

jih rešite. 

Spletne naloge v 

Lilibi. 

ŠPO 

 

Tek ali 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UgRENY-okaM 

Podaja žoge z obema 

rokama 

Podaja žoge z eno roko   

                           

LUM Narišeš/naslikaš pomladno cvetoče drevo na večji list (lahko tudi v sončkov zvezek, vendar uporabi barvice).  

Uporabiš lahko flomastre, vodene barvice, tempere (če jih imaš seveda doma) – cvetke (bele, roza) lahko odtisneš tudi s prstom . 

Zraven lahko še narišeš kar si videl na opazovalnem sprehodu ali na domačem dvorišču. 

 

GU

M 

 

Naučimo se novo pesmico: 

otroci naj v sončkov zvezek 

narišejo mamice in ji zapojejo 

naučeno pesmico. 

https://www.lilibi.si/gradivo-za-

ucitelje/alias/test/Lili%20in%20Bine%201/no

tni_zapisi/posnetki_pesmic/JAZ_IMAM_PA_

GOSLICE_01.mp3    ali 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=5NXdjVBt1Xs 
 

 

          

Prepevanje znanih 

pesmic, ko ste na 

sprehodu. Spremljava z 

naravni materiali: 

kamenčki, vejice. Nekaj 

pesmic: Burja, Vsak na 

svetu, Ura, Bosi in obuti 

vrabci…lahko tudi 

zadnjo-Jaz imam pa 

goskice 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM
https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM
https://www.lilibi.si/gradivo-za-ucitelje/alias/test/Lili%20in%20Bine%201/notni_zapisi/posnetki_pesmic/JAZ_IMAM_PA_GOSLICE_01.mp3
https://www.lilibi.si/gradivo-za-ucitelje/alias/test/Lili%20in%20Bine%201/notni_zapisi/posnetki_pesmic/JAZ_IMAM_PA_GOSLICE_01.mp3
https://www.lilibi.si/gradivo-za-ucitelje/alias/test/Lili%20in%20Bine%201/notni_zapisi/posnetki_pesmic/JAZ_IMAM_PA_GOSLICE_01.mp3
https://www.lilibi.si/gradivo-za-ucitelje/alias/test/Lili%20in%20Bine%201/notni_zapisi/posnetki_pesmic/JAZ_IMAM_PA_GOSLICE_01.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=5NXdjVBt1Xs
https://www.youtube.com/watch?v=5NXdjVBt1Xs


V sončkov zvezek, na naslednjo stran nariši vremenski koledar (1 navpična črta, 

3 vodoravne črte), tako da dobiš 8 enakih prostorčkov. Vsak dan v te prostorčke z 

dogovorjenimi znaki nariši, kakšno je bilo vreme za določen dan (sončno, oblačno, 

deževno,…). 

 

 

OBLAKI, OBLAKI (Anja Štefan)  - pesmico lahko prilepiš ali prepišeš v ABC ZVEZEK 

 

OBLAKI, OBLAKI 
SE GLEDAJO V MLAKI. 
TRI ŽABE IZ MLAKE 

PA ZREJO V OBLAKE. 
 

PA PRVA POJASNI: 
»ZARES SO PREKRASNI!« 

IN DRUGA DODA: 
»A NE DAJO DEŽJA!« 

 

ŠE TRETJA ZAKVAKA: 
»KDOR ČAKA DOČAKA.« 

POTEM  POMOLČI 
IN GLEJ – ŽE GRMI! 

VREMENSKI  

KOLEDAR 

 

 

ČETRTEK 

 PONEDELJEK 

 

 

 

PETEK 

TOREK 

 

 

 

SOBOTA 

SREDA 

 

 

 

NEDELJA 



Etnografski muzej ponuja spletno gradivi oz. filme, ki se nanašajo na preteklost. Pred prekinitvijo pouka smo se pogovarjali o »starih časih« zato 

si lahko pogledate njihovo vsebino. Nekaj naslovov, ki so primerni za vaše otroke: Čevlji po meri nog, Noga po meri čevlja, Sejem bil je živ, 

Filmski zapisi z južnega Pohorja, Ena košara na dan, filmčki o pastirjih, žetvi, trenju lanu, coklarstvu, tkalstvu. O vse se lahko z otroci 

pogovarjate: kako so včasih živeli in kako živimo danes. O svojih izkušnjah iz preteklosti lahko pripovedujejo tudi stari starši. 

Povezavo do spletne strani dobite, če greste na spletno stran Etno-muzej.si, v meniju izberete Sem od doma, Filmografija in si ogledate 

predlagane filmčke. Lahko si ogledate tudi spletno učilnico in druge vsebine, ki jih ponujajo v Etnografskem muzeju. 

 

 

JAZ IMAM PA GOSLICE(Gregor Strniša)  

Jaz imam pa goslice,goslice zveneče, 

ki pojo mi pesmice, 

pesmi zlate sreče. 

  

Jaz imam pa mamico, 

mamico ljubečo, 

zaigram ji pesmico, 

ji prinašam srečo. 

 

 

 

 


