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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
2. TEDEN: 23.–27. 3. 2020 
 
ODDELEK: 1. A 

 
 

RAZREDNIK: Melita Gerdej, melita.gerdej@guest.arnes.si  

DRUGI UČITELJ: Valentina Žemva, valentina.zemva@guest.arnes.si 
Vsi učitelji so dosegljivi na e-naslovih, ki so objavljeni na 
spletni strani OŠ Gorje.  
 
 

 

PREDMET VSEBINA 

SLJ  

6 šolskih ur 

Grafomotorične vaje- Vija vaja, str.: 24 -Pika, str.: 28 - strašilo 

Pripoveduj zgodbo ob sličicah - DZ, 2. Del – str.: 40, 41 – tudi ti lahko pomagaš 

doma, tako kot Lan 

DZ za opismenjevanje – prepiši besede na D (naloga PERO), str.: 36 – v zvezek ABC 

Zvezek ABC – dokončaj vse strani, ki smo jih začeli (tisti, ki tega še niste naredili) 

Beri – učne liste, DZO 

MAT 

4 šolske ure 

Utrjuj že znano snov – ob vsaki nalogi nariši barvni krog, kako ti je šlo: 

●  nalogo si rešil sam, brez pomoči              

● naloge nisi dobro razumel, zato si rabil malo pomoči         

● naloge nisi znal, zato si jo naredil ob pomoči                                                                                                 

DZ, 3. Del: str.: 55, nal. 9, str.: 56, nal.: 11, 13, str.: 57, nal.: 14, 15, 16, str.: 58, nal.: 

17, 19 

Štej od npr. 3 do 8, ali od 7 do 2 in podobno. 

Računaj na pamet račune v obsegu do 10. Vsaj 7 računov seštevanja in 7 računov 

odštevanja vsak dan. Starši naj ti pri tem pomagajo. Lahko si izdelaš kartice z računi. 
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Na sprednjo stran napiši račun, na zadnjo rezultat. Napiši jih za seštevanje in 

odštevanje. 

Igraj se igro Človek ne jezi se s celo družino. Uporabi dve kocki, ki jih seštevaš, če je 

vsota čez 10, pa odštevaš. 

TJA 

Saška Pogorevc 

2 šolski uri 

Živali in njihovo oglašanje 

Poslušaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg 

https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc 

https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg 

Na list papirja nariši tisto žival, ki ti je bila najbolj všeč. Povej po angleško: kaj si 

narisal, kako se oglaša, kakšne barve je in preštej noge, oči, ušesa, ... 

LUM 

2 šolski uri 

 

Izdelaj metulja. Spomni se na našo rožico. Za trakove lahko uporabiš odpadni 

material – revije, časopise in ne barvnih listov. Bodi ustvarjalen/a in drugačen/a. 

GUM 

2 šolski uri 

Poj že znane pesmice. Nauči se pesmico Potoček. Najdeš jo na:  

Lilibi.si – dežela Lilibi - šolska ulica 1, 2 – glasbena umetnost – pesmice 1 
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SPO 

3 šolske ure 

POMLAD – naredi miselni vzorec, podobno kot pri jeseni in zimi (polistaj po 

brezčrtnem zvezku). Nariši dve pomladni rastlini (roži), nariši kaj delajo ljudje na 

polju ali na vrtu in nariši, kaj delajo živali (spomni se na Gregorjevo, na ptice selivke, 

ki se vračajo, kaj delajo tiste živali, ki so zimo prespale,…) 

Za miselni vzorec lahko porabiš dve prosti sosednji strani v brezčrtnem zvezku, da 

boš imel dovolj prostora. 

Na novo stran v zvezku pa si izberi eno pomladno cvetlico. Za naslov napiši njeno 

ime (trobentica, mali zvonček, teloh, vijolica, jetrnik, žafran…). Rastlino nariši veliko. 

Pobarvaj jo tako, kot jo vidiš.  Zraven napiši besede  CVET, STEBLO, LIST, PODZEMNI 

DEL  in jih poveži s pravim delom slike.  

ŠPO 

3 šolske ure 

Žoga – vodi žogo z roko ali nogo, naredi si poligon, da bo pot bolj zanimiva. Žogo si 

podajaj z obema rokama, z eno roko in z nogo. Super igra, ki jo lahko igraš z vsemi 

člani družine. Z žogo ciljaj v predmet, z roko in nogo. Lahko si narediš tudi koš ali pa 

gol. Če imaš doma različne žoge, poskusi z različnimi žogami. 

 

PEVKE IN PEVCI OPZ 

Da ne pozabimo naših pesmic in da se malo razvedrimo:  

Upevalne vaje:  https://www.youtube.com/watch?v=n0AiGYVl9G4 

Kadar oblaki kihajo: https://www.youtube.com/watch?v=kXUl7Y_6ySE  od 20.18 minut naprej si lahko 

poslušaš in zraven prepevaš. Kazali ne bi, ko pa kihneš, nastaviš komolec. 

En ten tenera: https://www.youtube.com/watch?v=azc44KJrJlU prvi del se nauči kazati z rokami, drugi 

del ne. 

 
 
 
 

Tatjana Pintar,  
pomočnica ravnateljice 
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