
PLAN DELA PO DNEVIH- 30. 3. - 3. 4. 2020 
 

PONEDELJEK, 30. 3. 2020 

 
ŠPO – Gibalne vaje in igre v naravi 

 
 
SLJ (2 uri) - Tanja Novak: Ježek Snežek in potres (ali slikanica po lastni izbiri) 
 Učenec posluša pravljico, posneto na powerpoint predstavitvi ali mu starši pravljico 

preberete (pravljico najdete v pripeti datoteki), 

 poimenuje glavne junake, 

 v veliki brezčrtni zvezek z barvicami nariše, kako ravnamo v primeru potresa, 

 vsak dan beremo (DZ za opismenjevanje). 
 

GUM- Pojemo že znane pesmi 
 učenec poje že znane pesmi in jih spremlja z lastnimi glasbili (ploska, tleska…). 
 

 

TOREK, 31. 3. 2020 

 
SPO- Skrbim za svoje zdravje – SDZ 2/26, 27, MKPO/18 
 Učenci povedo, kako v družini skrbijo za svoje zdravje (zdrava prehrana, umivanje, spanje, 

pitje vode, gibanje na svežem zraku…) 

 SDZ 2, str. 26, 27 
- Ogledajo si sliko in pripovedujejo o dogajanju na njej. 



Ob sliki se pogovarjamo, npr. Zakaj je dobro, da so šli učenci na sprehod v gozd? Kaj jedo 
in pijejo? Si lahko v potoku umivajo roke? Ali je dobro, da dva otroka ležita in počivata? 
Kako lahko pomagamo otroku, ki se je poškodoval? 

- Učenca spodbudimo, naj pove, na kaj mislimo, ko rečemo: Naravo pustimo takšno, kot je 
bila pred našim obiskom.  

- Povedo, kaj naj otroci storijo z odpadki, ko bodo odhajali. 

 MKPO, str. 18 
Preberemo naslov in navodilo. 
Ogledamo si sličice v preglednici in se pogovorimo, kaj pomenijo. Dogovorimo se, kako 
bodo reševali nalogo- vsak dan bodo z √ označili, kaj so tisti dan naredili za svoje zdravje. 

 
 

SLJ- Berem in pišem- DZO/30,31 
 Učenec naloge rešuje glede na svojo sposobnost. Izberete lahko med nalogami zbranimi 

pod peresom, zvezdico ali utežjo. 

  

Delo pod neposrednim 
vodstvom staršev 

Delo pod posrednim 
vodstvom staršev Samostojno delo 

DZO, str. 30 

 Učenec bere. 

 Povedi iz druge naloge 
prepiše v mali zvezek 
s črtami. 

 
 
 

DZO, str. 30  

 Učenec bere. 

 V mreži poiščejo besede 
za sličice in jih pobarvajo. 

 Povedi iz druge naloge 
prepiše v mali zvezek 
s črtami. 

 
 
 

DZO, str. 30, 31 

 Učenec bere. 

 Rešijo težjo nalogo. 
Dodatna naloga: 

 Iz besed, ki so jih 
pobarvali v mreži, 
sestavijo povedi in jih 
napišejo v mali črtasti 
zvezek. 

 
MAT - Pravokotnik – SDZ 2/64 
 

Ima po dve nasprotni stranici enako dolgi. 

Risanje likov s šablono:  

Šablono postavi na list tako, da so številke na šabloni zgoraj v zaporedju od 0 do 20.  

S svinčnikom nariši določen lik (pravokotnik, kvadrat, krog, trikotnik) in ga ne da bi premaknil 

šablono pobarvaj z barvico.  

V primeru, da doma nimaš šablone, v DZ reši samo spodnjo nalogo (pazi na natančno 

barvanje). 

 
 
GUM- Pojemo že znane pesmi 
 učenec poje že znane pesmi in jih spremlja z lastnimi glasbili (ploska, tleska…). 



SREDA, 1. 4. 2020 

 
LUM (2 uri) - Metulj 
 

DANES JE DAN ZA USTVARJANJE. IZDELATI MORAŠ SAMO ENEGA METULJA. 

TUDI UČITELJICE SMO USTVARJALE IN TI POŠILJAMO PAR IDEJ.  
 

 S SVINČNIKOM ALI S FLUMASTROM NARIŠI METULJA NA BEL LIST. V 

KRILA NARIŠI MAJHNE KROGCE - ENEGA ZRAVEN DRUGEGA. KROGCE 

NATANČNO POBARVAJ Z BARVICAMI.  

 
 

 ODTIS 

ZA TO NALOGO POTREBUJEŠ BEL LIST, TEMPERA BARVE IN ČOPIČ. POSTOPEK: 

LIST PREPOGNI ČEZ POLOVICO. NA ENO POLOVICO NASLIKAJ POL TRUPA ENO 

KRILO IN ENO TIPALKO. NANESI VELIKO BARVE, BARVAJ ZELO HITRO-DA SE 

BARVA NE POSUŠI. KO SI KONČAL LIST PREPOGNI IN GA POGLADI. NA DRUGI 

STRANI BOŠ DOBIL DRUGO POLOVICO METULJA, KI BO POPOLNOMA ENAKA 

KOT TISTA, KI SI JO NASLIKAL. OPOZORILO: BARVO NANAŠAJ ZELO HITRO, ČE 

SE BO BARVA ŽE PREJ POSUŠILA, SE ODTIS NE BO POZNAL.  

 



 POTREBUJEŠ TULEC, PAPIR IN ŠKARJE. ČE ŽELIŠ LAHKO TULEC PREJ 

POBARVAŠ S ČOPIČEM IN TEMPERA BARVO. PRILEPI KRILA, KI JIH 

IZREŽEŠ IZ PAPIRJA. PO ŽELJI LAHKO KRILA ŠE OKRASIŠ. METULJU 

LAHKO DODAŠ ŠE TIPALKE ZA KATERE UPORABI SLAMICO ALI ŽIČKO. 

NARIŠI ALI NALEPI MU ŠE OČI IN USTA. 

 
 

 
 
SLJ-Velika tiskana črka R  
 Naštej nekaj besed, ki imajo glas R na začetku, sredini ali na koncu. 

 V malem črtastem zvezku napiši mavrično črko R in napiši besede, ki imajo glas R na 
začetku, sredini ali na koncu. (Tako kot črke, ki smo se jih učili). 

 Poteze zapisa črke R si lahko pogledaš v DZO/32. 

 V zvezek napiši črko R: dve vrsti čez dve vrstici in tri vrste čez eno vrstico. Pazi na 
presledek. 

 Vsak dan beremo. 

 
MAT - Kvadrat – SDZ 2/65 
Vse 4 stranice so enako dolge. 

 
 

ČETRTEK, 2. 4. 2020 

 
SPO- Skrbim za svoje zdravje (zdravo jem) – SDZ 2/30, 31  
 Jem zdravo 



Vodimo pogovor o hrani, npr. Katere jedi so zdrave in jih moramo pogosto jesti? Katere 
jedi so manj zdrave in bi jih morali jesti le občasno, ob posebnih priložnostih? Zakaj je 
pomembno, da zajtrkujemo? 

 SDZ 2, str. 30 
- Poiščejo prilogo 1 (na koncu DZ). 

Ogledajo si sličice različnih živil in živila poimenujejo. Povedo, katere od narisanih živil radi 
jedo. Povedo, katerih od narisanih živil ne jedo radi. Povedo, katera izmed narisanih živil 
so zdrava in katera so manj zdrava. 

- Preberemo naslov na str.30. 
Ogledamo si Carrolov diagram in ga preberemo. Povemo, da bomo vanj razvrstili sličice 
živil. Pogovorimo se, katere jedi bodo v posameznem pravokotniku. Sličice nalepijo na 
ustrezno mesto. 

 SDZ 2, str. 31  
Druga naloga (prvo nalogo spustimo) 
Preberemo navodilo. Rečemo: Predstavljajte si, da ste šolski kuhar. Katere jedi bi izbrali za 
zdravo šolsko malico? Rešijo nalogo. 

 
SLJ- Velika tiskana črka R- DZO/32,33 
 DZ za opismenjevanje, str. 32,33 

- Preberemo navodilo v oblačku. Poimenujejo sličice. Glaskujejo besedo za posamezno     
sličico, določijo mesto glasu R v besedi. V okencih ob sličici z rumeno barvico pobarvajo 
glas R. Kdor zmore, besedo v okenca tudi zapiše. 
- Napišejo eno vrstico črke R v DZO. 
- V mali črtasti zvezek prepiši besedilo z zvezdico. Kdor zmore, namesto sličice v zvezek 
zapiše z besedo. 
- Vsak dan beremo (izberemo med peresom, zvezdico in utežjo-pri uteži rešiš tudi nalogo). 
 

 
MAT - Krog – SDZ 2/66 
Je omejen z 1 krivo črto. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/poisci-obliko/spoznaj-oblike 

 

ŠPO – Vaje za moč in sprehod 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/poisci-obliko/spoznaj-oblike


 
 
 
 

PETEK, 3. 4. 2020 

 
SLJ- Vadimo zapis velikih tiskanih črk 
 V mali brezčrtni zvezek učenec vadi zapis vseh črk, ki smo jih spoznali. Vsako črko eno 

vrstico (nalogo rešijo tisti učenci, ki imajo še težave pri zapisu). 

 V mali brezčrtni zvezek učenec po nareku zapisuje besede ali povedi. Besede (ali povedi) 
najdete pri posameznih že obravnavanih črkah v DZ za opismenjevanje. Besede 
najdete pod nalogami označenimi s peresom, povedi najdete pod nalogami 
označenimi z zvezdico. 

 Vsak dan beremo. 
 

 
 



MAT – Trikotnik – SDZ 2/67 
Ima tri stranice.  

 
 

SPO- Skrbim za svoje zdravje (skrbim za čistočo telesa) – SDZ 2/31  
 SDZ 2, str. 31   

Vodimo pogovor o umivanju zob. Učenec pove, kako in kdaj si umiva zobe. Povemo, kako 
si pravilno umivamo zobe. 
Prva naloga 
Ogledajo si sličice. Poimenujejo narisano. Preberemo navodilo. Rešijo nalogo. 
Preverimo rešitev tako, da naštejejo pripomočke, ki so jih obkrožili. Naštejejo 
pripomočke, ki jih niso obkrožili in povedo, za kaj jih uporabljajo. 

 Osebna higiena 
Pogovarjamo se, zakaj moramo paziti na osebno higieno: umivanje rok, zob, telesa, čista 
obleka … Učenec našteje pripomočke, ki jih potrebujemo za umivanje. 

 Kadar zbolimo 
Pogovarjamo se o boleznih, ki so jih preboleli. Povedo, zakaj zbolimo; kaj naredimo, kadar 
smo bolni. Z učencem se pogovarjamo, da obstajajo bitja – mikrobi in virusi, ki jih s 
prostim očesom ne vidimo. Nekatera od njih nam lahko škodijo in zaradi njih zbolimo. 
Pogovor lahko vodimo tudi o korona virusu. Drobna bitja – mikrobe  in viruse si ogledamo 
v knjigah ali na internetu.  
 

 
ŠPO - Joga 

 


