
Snov 2. a                            8. teden                                         11. – 15. 5. 2020 
 

Podrobnejše razlage in napotki po predmetih: 
 

Če ne bi bilo koronavirusa, bi šli letos vsi skupaj v Arboretum Volčji Potok.  
Marsikdo je tam že bil, morda bo kdo z družino še šel. 

Za vajo branja si lahko prebereš v prilogi nekaj o arboretumu.  

 

Travnik pa imate verjetno vsi kje v bližini, zato boste lahko opazovali živali in rastline. 

 

ŽIVALI IN RASTLINE NA TRAVNIKU 

Prepustim ti izbiro dejavnosti na travniku, ki so omenjene v predlogih (datoteka 
Naravoslovni dan Na travniku): 

- hotel za žuželke, 
- pobarvaj me, 
- herbarij. 

Lahko natančneje raziščeš samo eno travniško rastlino ali žival, jo narišeš v sončkov 
zvezek, o njej napišeš kaj zanimivega. Lahko narediš tudi plakat. Pomagaj si s 
knjigami, ki jih imaš doma ali z internetom.  

Lahko izbereš tudi druge naloge:  

Datoteki: Koliko zanimivega se skriva in Opazujem žival  

 

Če je naloga obsežnejša in te bo zaposlila za več ur, potem bo ena dovolj. Lahko pa 
izbereš dve ali več krajših nalog. 

Sporoči, kaj zanimivega si odkril, naredil, se naučil. 

 

 

 



 
SPOZNAVANJE OKOLJA 

Preveri svoje znanje                DZ/99, 100 

Reši naloge v DZ/99, 100. 

 

Moje telo                                                 ogled posnetka, igre 

O telesu lahko postopno spoznavaš zanimivosti več dni. Izbiraj dejavnosti, ki so naštete, oglej si 
posnetke, ki te zanimajo. Na koncu reši še naloge v DZ. 

Če vse zunanje dele telesa znaš poimenovati in veš čemu služijo, lahko te naloge po želji izpustiš. 
Sicer pa lahko izbiraš med spodaj naštetimi dejavnostmi: 

 Lahko si ogledaš posnetek in rešiš kviz. 

Tu je učiteljica Klara svojim učencem zelo preprosto razložila o delih telesa. Pod videom imaš še 
link, ki vodi do kviza. 
https://www.youtube.com/watch?v=d_B9vweqeaY 
Čemu služijo posamezni dele telesa?  

Kaj lahko delaš z njimi? 
 Igre, ki se jih lahko igraš: 

OGLEDALO 
Igro igraš v paru. En v paru je ogledalo, drugi pa tisti, ki se v ogledalu gleda. Tisti, ki se gleda v 
ogledalu, premika različne dele telesa, ogledalo ponavlja za njim. 
Po vsaki kratki gibalni nalogi povej, katere dele telesa si premikal. 
ROBOTEK 

Igra v paru. En ima v rokah daljinec (karkoli, kar te spominja nanj) in z njim usmerja robota – pove 
mu, kateri del telesa naj premakne in kako. Npr.: Trikrat pomahaj z levo roko. 
V igri lahko igralca tudi tekmujeta, kdo je natančnejši pri izvajanu ukazov. Daš določeno število 
ukazov. Za vsak pravilno izvedeni ukaz, dobi robot točko. Nato vlogi zamenjata.  
 

 Lahko narediš to nalogo: 

TELO – PLAKAT, RISBA S KREDO .. 
Če želiš, lahko na velik papir ali na tla s kredo obrišeš telo bratca/sestrice ali pa tvoje telo obriše 
nekdo drug. Potem pripišeš imena delov telesa. Ali pa se nekdo uleže na tla, ti pa na listke napišeš 
dele telesa in jih razporediš na prava mesta. 

 

Moje telo                                  SPO DZ/82, 83 

Naučil se boš nekaj o notranjih delih telesa. 

Srce 



Položi roko na prsni koš, tja, kjer je srce. 

Čutiš bitje srca? Bije tvoje srce hitro, počasi, nežno, močno? 

Zdaj desetkrat poskoči in naredi 10 počepov.  

Kako zdaj bije srce? Še je bitje srca kaj spremenilo od prej? 

Kateri del človeškega telesa nam je še pomagal pri poskokih, počepih? (Mišice, kosti.) 
 

Ko srce bije, se pravzaprav stiska in razširja, tako poganja kri po telesu. 

* Oddaja v arhivu RTV: Od popka do zobka: Srce in kri 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-zobka/174535713 

Pljuča 
Položi roko na prsni moš. Vdihni. Zrak je skozi nos potoval skozi sapnik po sapnicah v pljuča. Pljuča 
so se razširila, ko smo zrak vdihnili. Čutiš, kako se prsni koš dvigne?  

Ko izdihneš zrak potuje iz pljuč.  

Položi roko pod nos. Kaj čutiš? Ob izdihu na roki začutiš zrak, ki si ga izdihnil. 

S pljuči dihamo. 

* Oddaja v arhivu RTV: Od popka do zobka: Dihanje 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-zobka/174543083 

Možgani 

Nadzorujejo delovanje našega telesa.  

* Oddaja v arhivu RTV: Od popka do zobka: Možgani 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-zobka/174530925 

Mišice in kosti 

Prebavila 

Čemu služijo mišice in kosti? 
Kaj se zgodi s hrano, ko jo pojemo? Kam gre? 
 

*Oddaje v arhivu RTV:  
Od popka do zobka: Mišice in kosti 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-zobka/174534157 
Od popka do zobka: Prebavila 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-zobka/174532587 

 

 Reši naloge v DZ/83.  
Rešitve preveri v datoteki SPO DZ_83 rešitve. 



SLOVENŠČINA 

 

Velike pisane črke C, Č, E, O, A                         A-jev zvezek, LBO/87, 90 
 

Spoznali bomo velike pisane črke A, C, Č, E in O. 
Pravilen zapis si oglej tu: https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 
Zapiši črko tako kot smo vajeni: po zraku, s prstom po mizi, na veliko v zvezek in nato v dve vrstici. 
Vadi v A-jev zvezek. Glej datoteko: A,C,Č,E,O Ajev 
Vadi črke v LBO/87, 90. 

 

Prepis povedi (pisane črke)                                         palčkov zvezek 

Prepiši povedi s pisanimi črkami v palčkov zvezek. Piši kar z nalivnikom, razen če ti to povzroča 
preveč težav. Popravlja s popravnimi znamenji, ne uporabljaj brisalca.  Poved z zvezdico je 
dodatna. 
Glej datoteko: prepis povedi A,C,Č,E,O palčkov zvezek 
 

 
Velika začetnica             SLJ DZ/21, 70 

 SLJ 21 (spodaj): Ponovi, kaj pišemo z VELIKO ZAČETNICO. 

- Preberi miselni vzorec. 

- Ustno naštej 5 IMEN OSEB, 5 PRIIMKOV, 5 IMEN KRAJEV, 5 IMEN ŽIVALI. 

- Povej 3 povedi in dvigni roko, ko izgovoriš besedo z veliko začetnico 

 SLJ 70: - Preberi pogovor med Lili in Binetom. 

       Na katero Ajdo misli Lili in katero ajdo omenja Bine? 

  - 1. naloga: Reši po navodilih – piši s pisanimi črkami! 

 

Jagodov sladoled                                 SLJ DZ/71 

Katere vrste sladoleda poznaš?  Jagodov, čokoladni, vanilijev,… 

Katere vrste juh jemo?  Zelenjavno, korenčkovo, govejo,… 

 SLJ 71: Poglej, preberi, napiši, ustno odgovori. 

 

* Hišica na drevesu         SLJ DZ/72 

 SLJ 72: - Preberi slikopis in ga ustno dopolni z manjkajočimi besedami. 

- Zapiši manjkajoče besede na črte. 



- Na koncu je pet nenavadnih besed. Poskusi kakšno razvozlati, premetati črke, 

  kakšno črko izpustiti in morda dobiš besedo, ki kaj pomeni. 

 

Burja           Berilo/43, Rokus berilo/13 – na Lilibi, priloga 

Poglej skozi okno, kakšno je vreme.            Opomba: V 2.c smo že brali pesem pred LUM, ker smo na to temo ustvarjali. 

Spomni se vremenskih znakov in opiši današnje vreme. Ali kaj piha? Burja najbrž ne. Kaj je burja? 

Berilo:  

1. Preberi pesem Burja glasno in tiho. Lahko ti jo še kdo prebere. 

2. Povej, kaj se dogaja v vsaki kitici. 

    Pesem pripoveduje otrok ali odrasel? 

    V kateri kitici je dogajanje v hiši? Kaj se zgodi? V 3. kitici otrok prevrne stol in se nanj kregajo. 

    Spomni se, kdaj se nate kregajo in zakaj? 

3. Beri pesem večkrat glasno, da bo branje čimbolj tekoče. Poskusi brati doživeto. 

 

Zaključek bralne značke         

Na povezavi imate e-obisk pisateljice ob zaključku bralne značke - Alje Furlan. 

http://www.sola-rodica.si/2020/04/23/23-april-svetovni-dan-knjige-in-darilo-ob-zakljucku-bralne-znacke/ 

 

 

 

MATEMATIKA 

Preverim svoje znanje            MAT DZ/24, 25, 26 

 MAT DZ/24, 25: Reši.  
 MAT DZ/26:  Zgoraj: preberi besedilo v oblačkih. 

*  1. naloga (dodatna): Reši. 

 

Računam do 100         MAT DZ/27, 28 

 MAT DZ/27, 28: Reši. 

 

Računam do 100         MAT DZ/29, 30 

 MAT DZ/29, 30: Reši. 



LIKOVNA UMETNOST 

Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru                                                    dva tedna 

Na zvočnem posnetku na spletni strani prisluhni prvemu poglavju knjige o Piki Nogavički.  

V naslednjih dveh tednih boš arhitrekt in boš iz stare škatle oblikoval vilo Čira-čara ali pa kakšno 

hišico po svoji želi. Morda svojo sanjsko hišico ali pa hišico za svojega medvedka, punčko, garažo za 

avtomobilček … 

Zunanjost in notranjost lahko poslikaš, oblepiš s papirjem, blagom. Lahko oblikuješ iz škatle samo 

en prostor in ga opremiš s pohištvom. 

Naredi si hišico ali kakšno drugo zgradbo s katero se boš lahko igral. 

Vesela bom kakšne fotografije. 

 

GLASBENA UMETNOST 

Orffovi inštrumenti        GUM/30 

Ponovi, kateri so Orffovi instrumenti.  

Oglej si  nastop z Orffovimi instrumenti. Pesmico tudi poznaš? 

https://www.youtube.com/watch?v=n4IIcbVQPcE 

Na katere inštrumente so igrali učenci?  

Tukaj pa še en nastop. Opaziš lahko več Orffovih inštrumentov. Katerih? 

https://www.youtube.com/watch?v=7Sw3Q7Ukhf8 

GUM 30: Reši. 

 

Ponovitev pesmi 

Ponovi najprej pesem prejšnjega tedna Rac, rac racman. 

Dodaj kakšno spremljavo z lastnimi glasbili (roke, noge) ali improviziranimi glasbili (glasbilo, ki si ga 
izdelal, lonec, pokrovka, barvice,…). 

Ponovi še druge pesmi na podoben način:  1. Poješ. 

      2. Poješ in spremljaš z inštrumenti. 

Ko se vrnemo v šolo, bomo imeli čas, da vsakega poslušamo vsaj eno pesem, ki jo bo za oceno čim 
bolj doživeto zapel. Seveda ne nujno že prvi teden. Lahko tudi kasneje. 😊 

In … ne pozabi na ta izziv: https://www.youtube.com/watch?v=Chw8JrcTt_U&t=12s 
Kako ti gre?    
 



ŠPORT 

Pred izvajanjem gibalnih dejavnosti se ogrej (od glave do peta – kot v šoli), da ne bo poškodb. 
Pazi na varnost pri izvajanju nalog. 

 

Igre hitre odzivnosti   

 Pred vsako dejavnostjo se najprej ogrej: lovljenje, tek okoli dreves, tek s startom in ciljem… 
 Nato naredi gimnastične vaje (glava, roke, trup in noge). 
 S starši, sestrico ali bratcem se lahko igraš igro TRI V VRSTO. Poišči primeren prostor in si 

oglej navodila na naslednji povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=ONh4-
ZdZ_EY&fbclid=IwAR12EeZAfcP4Uk9aOeB_XRm3yS_MoEJdN_CWdrNp1r_pa6jMkAZlhqLCgV0 

 Igra Žiberdej je stara otroška igra. Igra se lahko v sadovnjaku ali gozdu, kjer je dosti dreves. 
Določite lovca, drugi pa se lahko stečejo v zapik do prvega drevesa, ki ga objamejo. Nato se 
mesta ob drevesih zamenjajo, medtem pa lovec poskuša ujeti enega izmed igralcev 
tekačev. Igra se lahko igra tudi samo v paru. Lovca zamenjamo, ko je nekdo izmed igralcev 

ujet.  
 
Igrajte se z družinskimi člani. 

  

 

Gimnastične in druge prvine 

Ogrevanje 

 Sprinti z različnih položajev 
Tečeš z enega konca prostora (dvorišča) do drugega, startaš z različnih začetnih položajev. 

 Gimnastične vaje (glava, roke, trup, noge) 
 
Vaje za ravnotežje in razovka 

 
 Štorklja – stoja ne eni nogi; dvignjeno nogo položi ob koleno stojne noge, roki 

odroči. 
 Stoje na eni nogi: dvignjeno nogo pokrči pred seboj; dvignjeno nogo iztegni pred  

seboj, iztegni jo v stran; iztegni jo nazaj. Položaje zadrži po 5 sekund. 
 Razovka: stoj na eni nogi, nagni telo naprej, nogo iztegni nazaj in odroči roke. 

Zadrži vsaj 5 sekund! 
 

Naredi še vaje za moč po spodnjem navodilu. Ne pozabi tudi skakati s kolebnico. Spretnost 
skakanja s kolebnico smo vadili tudi v šoli. 

 
 
 



 
 

 
 


