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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
5. TEDEN: 13.–17. 4. 2020 
 
ODDELEK: 2. B 

 
 

RAZREDNIK: Petra Kraigher, petra.kraigher@guest.arnes.si 
Vsi učitelji so dosegljivi na e-naslovih, ki so objavljeni na spletni strani OŠ 
Gorje. 
 
 

 

PREDMET VSEBINA 

 
SLJ 
 

7 šolskih ur 

(2 uri 

praznik) 

 

1. ura: SDZ, str. 38 – SKRBIMO ZA OKOLJE 

 Pri reševanju nalog si lahko pomagaš z besedili na strani 36 in 37.  

2. ura: SDZ, str. 39 – ZBIRAM PAPIR 

● Opazuj sličice, dogajanje na njih. Poimenuj bitja in predmete. 

● Pripoveduj zgodbo ob sličicah. Začetek in konec zgodbe si moraš izmisliti sam. 

*Dodatna naloga: Če želiš, ob vsaki sličici napiši poved. 

3. ura: SDZ, str. 42, 43 – OD DOMA DO RIBNIKA 

4. in   5. ura: MALA IN VELIKA PISANA ČRKA T 

 Poglej si pravilen zapis črk na naslednji povezavi: 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

 Na prazno stran v zvezku: 

- iz male tiskane črke T izpelji malo pisano črko, iz velike tiskane črke T pa veliko 

pisano črko T, 

- napiši nekaj velikih in nekaj malih pisanih črk T. 

mailto:petra.kraigher@guest.arens.si
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
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 Na stran s črtami napiši: 

- naslov (Vaja, Prepis,...) 

- eno vrsto malih in eno vrsto velikih pisanih črk T 

- po eno vrsto naslednjih besed: teta, leto, nit, Tomaž, Tilen 

- naslednje povedi: 

Letalo leti. 

Na travi raste rožica. 

Matevž in Tevž sta tam. 

 Zapis v zvezek si lahko pogledaš tudi v prilogi. Predlagam, da črki s in š zapisuješ 

tako, kot je prikazano v delovnem zvezku in v filmčku. 

 
MAT 
 
4 šolske ure 
( 1 ura 
praznik) 

1. ura: SEŠTEVAM DO 100, PRIŠTEVAM ENICE - SDZ, str. 69 

 Pri računanju si lahko še vedno pomagaš s stotičnim kvadratom in drugimi 

ponazorili, npr: barvica je desetica, fižolček je enica; nastavi prvo število in mu 

dodajaj fižolčke 

2. ura: SEŠTEVAM DO 100, PRIŠTEVAM ENICE - SDZ, str. 70 (naloge z besedilom) 

 Pri 24. nalogi račune in odgovore napiši v karo zvezek. 

3. ura: PONOVI SEŠTEVANJE DO 100, PRIŠTEVANJE ENIC 

Računanje ponavljaj v spletni vadnici Moja matematika (predlagam, da 

poizkusite tudi tisti, ki se do sedaj še niste prijavili). Če nimaš te možnosti pa 

ponavljaj račune, kot so bili v SDZ od strani 61 do 69. 

TJA 

Saška 

Pogorevc 

2 šolski uri  

1.  ura: GIBANJE ŽIVALI 

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

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

2.  ura: Dežela Lilibi - PONAVLJANJE BESEDIŠČA na temo živali 

https://www.lilibi.si/anglescina/animals/on-the-farm 

https://www.lilibi.si/anglescina/animals/in-the-forest 

https://www.youtube.com/watch?v=IkanoEmIcHM
https://www.lilibi.si/anglescina/animals/on-the-farm
https://www.lilibi.si/anglescina/animals/in-the-forest
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             Ponavljanje besedišča s karticami. 

LUM 

2 šolski uri 

1. in   2. ura: RISANJE PIRHA 

● Na list ali v brezčrtni zvezek nariši velik pirh in ga okrasi s čim bolj zanimivimi 

raznobarvnimi vzorci. 

 

GUM 

2 šolski uri 

1. ura: SDZ, str. 25 – IZŠTEVANKE 

● Ali poznaš kakšno izštevanko? Pomisli. Poiščeš jo lahko tudi v berilu, str. 28 in 29. 

● SDZ, str. 25  

○ preberi izštevanko 

○ ritmično jo izrekaj in ob tem nakazuj dobe/izštevaj 

modra pika – kratek dotik/doba, bela pika – dolg dotik/doba 

2. ura: SDZ, str. 26 – ZVONČEK IN TROBENTICA  

● Pod besedilom vidiš nepobarvane kroge. Po zgledu izštevanke Muca Maca ... 

pobarvaj kratke zloge (npr.: v prvi vrsti pobarvamo prvih šest krogov, zadnjega 

pustimo nepobarvanega). 

S pomočjo zapisa izvajaj ritmično besedilo z lastnimi inštrumenti (ploskanje, 

tleskanje..) ali kakšnim ritmičnim inštrumentom, ki ga najdeš doma. 

SPO 

3 šolske ure 

(1 ura 

praznik) 

1. ura: PREVERI SVOJE ZNANJE O ŽIVLJENJU NEKOČ 

 Ustno rešuj naloge na učnem listu o življenju nekoč. 

2. ura: PREVERI SVOJE ZNANJE O POMLADI 

 Ustno rešuj naloge na učnem listu o pomladi. 

ŠPO 

3 šolske ure 

1. ura: TEK, HOJA, IGRE V NARAVI 

2. ura: TELOVADI PO SVOJE 
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3. IGRAJ SE S ŠPORTNIM PRIPOMOČKOM, KI GA IMAŠ DOMA (žoga, badminton, 

gumitvist, balinčki…) 

 

PRIPOROČILO ZA VSAK DAN: 

-          15 minutna pavza na svežem zraku, 

-          15 minut glasnega branja katerekoli literature … 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tnJW-8a26OA
https://www.youtube.com/watch?v=tnJW-8a26OA
https://www.youtube.com/watch?v=UoSjmNIe71k
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8

