
Razpored dela po dnevih in predmetih od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020 – 1.a in 1.b razred 
 

Dan Predmet Delovni zvezek, 
zvezek 

Navodila za delo 

 
Ponedeljek, 
16. 3. 

SLJ brezčrtni zvezek Pravljica: ŽOGICA MAROGICA      https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/zgodbe 
Zbrano poslušaj pravljico in jo ilustriraj v zvezek. 
 

*MAT 
 

karo zvezek Poišči predmete (škatle), ki ponazarjajo telesa kocko, kvader, valj. 
- Na kocki z barvasto kredo/tempera barvo pobarvaj eno ploskev in jo odtisni na papir. Dobimo 
KVADRAT. 
- Kvadru pobarvaj eno ploskev in odtisni. Dobimo PRAVOKOTNIK. 
- Pobarvaj ravno ploskev valja in jo odtisni na papir. Dobimo KROG.  
- Če na piramidi pobarvamo eno ploskev in odtisnemo, dobimo TRIKOTNIK. 
Še enkrat si oglej vse odtise in jih poimenuj.  Pravokotnik, kvadrat, krog in trikotnik so LIKI. 
**V karo zvezek preriši tabelsko sliko, ki jo vidiš pod tabelo. 
 

ŠPO  SPRETNOSTI Z ŽOGO 
Ob igri utrjuj tehniko pravilnega vodenja, meta in lovljenja žoge. 
 

 
Torek, 
17. 3. 

SLJ delovni zvezek za 
opismenjevanje 

BEREM IN PIŠEM – bralne vaje 
Reši naloge v DZO na strani 30 in 31. Vadi branje. 
 

*MAT 
 

DZ, 3. del, str. 64 
 

LIKE lahko rišemo s prosto roko ali s ŠABLONO. Iz mape vzemi veliko šablono, pravilno jo obrni 
in si oglej, katere like lahko narišeš z njo. Pri rokovanju s šablono bodi natančen-na.                  
LIKI MORAJO BITI POBARVANI, sicer je to sklenjena črta.       
Reši nalogi v DZ na strani 64. PRAVOKOTNIK ima po dve nasprotni stranici enako dolgi. 

 

SPO   S starši pojdi na sprehod in opazuj pomladne cvetlice (zvonček, trobentica, žafran, vijolica, 

brstenje dreves... Si opazil-a kakšno žival? Katere živali se bodo vrnile iz južnih krajev? 

(lastovica, štorklja, kukavica) Povej v čem se cvetlice med seboj razlikujejo (po barvi, velikosti, 

obliki cvetov, obliki listov…). Naštej dele pomladnih cvetlic: cvet, steblo, listi, čebulica s 

koreninicami (zvonček), korenika s koreninicami (trobentica). 

ŠPO  TEKALNE IGRE V NARAVI 
Za svoje zdravje poskrbi tako, da se v naravi razvedriš in sprostiš. 
 
 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/zgodbe


GUM  Učenje nove pesmi: POTOČEK  
Petje poznanih pesmi: Jurček orje, Katarina Barbara, Mali zvonček se je zbudil 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1 

 
Sreda 
18. 3. 

*MAT 
 

DZ, 3. del, str. 65 
 

Opišejo KVADRAT – vse stranice so enako dolge.  
Pripravijo šablono in na njej poiščejo vse 3 kvadrate. Povejo, v čem so si enaki ( po obliki) in v 
čem se razlikujejo (po velikosti).                    
Reši nalogi v DZ na strani 65. 
 

SPO 
 

učbenik za 
spoznavanje okolja, 
str. 50, 51 

Kakšno je danes vreme? Kako si oblečen-a?  
Oglej si sliko pomladi v učbeniku na str. 50, 51.  (e-ucbenik: https://www.lilibi.si/e-gradivo#tab=1) 
Pripoveduj, kaj delajo ljudje, živali, rastline. Preberite besedilo pod sliko. V zvezek napiši naslov 
POMLAD in jo nariši (po zgledu v učbeniku). 
 

SLJ 
 

Delovni zvezek za 
opismenjevanje 

VELIKA TISKANA ČRKA R  
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/r 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/igra-s-crko/igra-s-crko-r 
Reši naloge v DZ na strani 32 in 33. Vadi branje. 
 

TJA House - hiša Poslušaj posnetek in utrjuj besedišče. 
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc 
 

 
Četrtek, 
19. 3. 

*MAT 
 

DZ, 3. del, str. 66 
 

Opišejo KROG – ima eno krivo ploskev. Na šabloni poiščejo vse 3 kroga. Povejo, v čem so si 
enaki (po obliki), v čem se razlikujejo (po velikosti). 
Reši nalogi v DZ na strani 66. 
 

SLJ 
 

Delovni zvezek za 
opismenjevanje 
črtasti zvezek 

BEREM IN PIŠEM – vaje branja in pisanja 
Besedilo, ki je v DZ na str. 32 in 33 označeno s peresom in z zvezdico, lepo prepiši v zvezek.  
Vadi branje. 
 

SPO 
 

Učbenik str. 20, 21 Kaj sejemo (seme fižola, pšenice, koruze…) in kaj sadimo (sadike solate, rož…)? Pripoveduj iz 
izkušenj. Posadi seme fižola in opazuj njegovo rast. Kaj bo potreboval za rast? (vodo, zrak, 
svetlobo, toploto in zemljo). Zakaj sadimo rastline? Kako skrbimo za rastline? Zakaj skrbimo za 
njih?  

GUM 
 

 Učenje nove pesmi: VESELA POMLAD 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 
Petje poznanih pesmi: Jurček orje, Katarina Barbara, Mali zvonček se je zbudil, Pomladna  
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1
https://www.lilibi.si/e-gradivo#tab=1
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-crke/r
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/igra-s-crko/igra-s-crko-r
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1


TJA Weather - vreme Poslušaj posnetek in utrjuj besedišče. 
https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops 
 

 
Petek, 
20. 3. 

 

LUM 
 

 Slikanje:  SONČEN DAN, DEŽEVEN DAN 
List papirja prepogni na dva enaka dela. Na eni strani z živimi barvami nariši prizor, ki se dogaja 
na sončen dan; na drugi pa z umirjenimi barvami prizor, povezan z deževnim dnem.  
 

SLJ 
 

Berilo Lili in Bine 
str. 66, 67 

Pesem: V ŽEPU IMAM SREBRN LEŠNIK     
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1BER&pages=i 
Pozorno poslušaj pesmico, ki ti jo prebere eden od staršev. O pesmici se pogovorite. Poskušaj 
odgovoriti na vprašanja v Berilu. 
 

ŠPO  IGRE V NARAVI 
Za svoje zdravje poskrbi tako, da se v naravi razvedriš in sprostiš. 
 

 

*MAT – učenci 1.B razreda ta teden utrjujete like na spletni vadnici Moja matematika, saj imamo snov že obdelano. 
MOJA MATEMATIKA – DOMAČA NALOGA DO 20. 3. 2020 
 
**Zapis v karo zvezek (samo za 1.a razred). Pri risanju likov s šablono bodi natančen-na! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1BER&pages=i


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
SPO učbenik str. 50, 51 
    

 
   
 



 

 
 



 


