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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
5. TEDEN: 13.–17. 4. 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 

 

5 šolskih  urr 

1. ura: Vija vaja, str.: 26 – grafomotorične vaje - pirhi 

2. ura: Učenje črke P , po postopku kot smo delali v šoli, DZO, str.: 48 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1DZOPS&pages=48-49 

Učni list - črka P - pobarvaj vse P, poskušaj prebrati besedilo, iz besedila preslikaj 

besede v križanko. 

Bralni list- izberi si en bralni list pri črki P za branje.  

3. ura: zvezek ABC – stran pri črki P. Ogrej si prste, delaj počasi in natančno.  

4. ura: Napisi in obvestila, DZ 2. Del, str.: 44 – oglej si sliko, naštej predmete na 

sliki, ustno odgovori na zastavljena vprašanja pod sliko. 

5. ura: Knjiga iz domače knjižnice – nekdo naj ti prebere slikanico, ki jo imaš doma, 

v brezčrtni zvezek preslikaj naslov in nariši pravljico. Jo znaš že pripovedovati? Če 

nimaš nobene slikanice, ti je lahko v pomoč naša slikanica z metulji. 

Lahko si prelistate in preberete brezplačni slikanici založbe Zala: Medved in 

klavir ter Darilo.                                                                                                                   

Slikanici se lepo odpreta in prebereta na http://www.zalozba-zala.si/brezplacne-

eknjige 

mailto:melita.gerdej@guest.arnes.si
mailto:valentina.zemva@guest.arnes.si
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1DZOPS&pages=48-49
http://www.zalozba-zala.si/brezplacne-eknjige
http://www.zalozba-zala.si/brezplacne-eknjige
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MAT 

 

3 šolske ure 

1. ura: Števila do 15 - utrjevanje, DZ3 str. 6, 7, 8. 

2. ura:Utrjevanje računanja do 10 

3. ura: Spletna vadnica Moja matematika – zavihek Domača naloga do 19. 4. 2020 

TJA 

Saška 

Pogorevc 

2 šolski uri  

1. ura: Easter Bunny 

Poslušaj in oponašaj velikonočnega zajčka, ko skače, miga z brki, repkom in 

ušesi. 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 

2. ura: Gibanje živali 

Poslušaj  in oponašaj gibanje živali. Nauči se pesem na pamet, z gibi. 

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

LUM 

2 šolski uri 

1. in 2. ura: Land art – umetnost na prostem 

Zunaj na prostem izdelaj sliko iz naravnih materialov (rožic različnih barv, vejic, 

kamenčkov, listov,…).  Starše prosi, da jo fotografirajo in jo naložijo na kanal 

LUM, da bomo vsi lahko uživali v tvoji umetnini.  V prilogi si lahko ogledaš nekaj 

primerov. 

GUM 

2 šolski ura 

1. ura:  Učenje nove pesmice – KUKAVICA  - najdeš jo na spodnji povezavi: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1 

2. ura: Ponovi že znane pesmice in zraven zapleši. Mogoče zraven zaigraš na kakšen 

inštrument ali lastno telo? 

SPO 

2 šolski uri 

1. ura: Moje telo 

Premisli in povej, kateri deli sestavljajo tvoje telo. 

Posebej še naštej dele obraza. 

V brezčrtni zvezek napiši naslov MOJE TELO. 

Nariši sebe in  s puščicami poveži  besede GLAVA, ROKA, NOGA, VRAT, KOLENO, 

KOMOLEC, GLEŽENJ, ZAPESTJE, DLAN, STOPALO, ki jih napiši okoli slike.  

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
https://www.youtube.com/watch?v=IkanoEmIcHM
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1
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2. ura: Čutila 

RAZISKOVANJE 

Danes boš raziskoval sadje z vsemi čutili. Pripravi si 4 različne vrste sadja in pri 

vsakem boš preizkušal po navodilih, ki jih boš dobil v kanalu za SPO. 

V brezčrtni zvezek  napiši naslov ČUTILA in spodaj nariši  NOS, OKO, UHO, JEZIK, 

in DLAN S PRSTI, ki bo ponazorila čutilo za tip – KOŽO. Sličice še pobarvaj 

ŠPO 

2 šolski uri 

1. ura: ŽOGA – vodi žogo z roko in nogo, naredi si poligon, streljaj v cilj, meči na 

koš, podaja si žogo, igraj se igrice z žogo.  

2. ura: ŽOGA – vodi žogo z roko in nogo, naredi si poligon, streljaj v cilj, meči na 

koš, podaja si žogo, igraj se igrice z žogo.  

 

PRIPOROČILA ZA VSAK DAN: 

● gibanje na svežem zraku, 
● glasno branje učnih listov, DZO, 
● utrjevanje seštevanja in odštevanja do 10. 

 

PEVKE IN PEVCI OPZ 

Upevalne vaje: https://www.youtube.com/watch?v=tnJW-8a26OA 

Danes vam pošiljam novo pesmico - Kokoleoko. Afriško, zelo je zanimiva. Ker ne poznam tega jezika, si 

lahko samo predstavljam o čem govori. Najprej se nauči pesmico zapeti ob glasbi in besedilu: 

https://www.youtube.com/watch?v=UoSjmNIe71k – karaoke pesmica 

Ko ti bo pesmica že šla, pa jo še spremljal s svojim telesom, lahko povabiš še koga zraven: 

https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8 – ploskanje v paru 

Uživajte, ko se zberemo skupaj , pa jo zapojemo.  

 

 
 
 

Tatjana Pintar,  
pomočnica ravnateljice 
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https://www.youtube.com/watch?v=UoSjmNIe71k
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8

