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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
8. TEDEN: 11.–15. 5. 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. 

 

PETEK, 15. 5. 2020: Dan dejavnosti 

PREDMET VSEBINA 

 

SLJ 

 

5 šolskih  ur 

1. ura: Vija vaja -  grafomotorične vaje – stran si izbereš sam/a 

2. ura: Kdo je napravil Vidku srajčico, Fran Levstik – obravnava besedila v korelaciji 

z LUM 

Na učnem listu imaš napisano besedilo zgodbice, lahko pa jo poslušaš na 

spodnjih povezavah ter vaje po branju besedila, ki so v korelaciji z likovno 

umetnostjo. Uživajte pri delu. 

Zvočni posnetek (različica pravljice Borisa A. Novaka): 

https://www.youtube.com/watch?v=M4b0dL1sryM 

Posnetek brez sličic: : https://www.youtube.com/watch?v=P_wluwWHZUo 

3. ura: Učenje črke G , po postopku kot smo delali v šoli, DZO, str.: 56 

Učni list - črka G – beri samo en učni list,ki ga izbereš sam/a 

4. ura: zvezek ABC – stran pri črki G 

5. ura: Pika-poka pod goro – učenje pesmice – pesmico prepiši v ABC zvezek in se 
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nauči pesmico zapeti v povezavi z glasbeno umetnostjo. 

PIKA POKA POD GORO 

PIKA POKA POD GORO, 

TISTO DEKLE MOJE BO, 

ČRNO GLEDA, DROBNO GRE, 

TISTA BO ZA ME. 

6. ura: DAN DEJAVNOSTI 

 

MAT 

 

3 šolske ure 

1. ura: Ponovim  DZ3 str. 52, 53 - števila do 20 

2. ura: Utrjevanje števil do 20, Spletna vadnica Moja matematika Domača naloga 

13. 5. 2020 

           Pišite v kanal, če nimate gesla za spletno vadnico Moja matematika. 

3. ura:  Utrjevanje števil do 20, Spletna vadnica Moja matematika Domača naloga 

14. 5. 2020 

4. ura: DAN DEJAVNOSTI 

TJA 

Saška 

Pogorevc 

2 šolski uri  

1. ura: Ponovimo barve in številke. DEŽELA LILIBI 

https://www.lilibi.si/anglescina/colours 

https://www.lilibi.si/anglescina/numbers/learn-the-numbers-1-10 

2. ura: DAN DEJAVNOSTI 

LUM 

2 šolski uri 

1. in 2. ura: Kdo je napravil Vidku srajčico –  

                   glej predloge na učnem listu Kdo je napravil Vidku srajčico 

GUM 

2 šolski ura 

1. ura:  Vivaldi: Pomlad – poslušanje 

V brezčrtni zvezek napišeš naslov: VIVALDI: POMLAD. 

Pripraviš svinčnik in barvice. Starši naj ti predvajajo skladbo 

https://www.lilibi.si/anglescina/colours
https://www.lilibi.si/anglescina/numbers/learn-the-numbers-1-10
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(https://www.youtube.com/watch?v=l-dynttdgl0), ti pa poskušaš med skladbo 

narisati tisto, kar je skladatelj skušal povedati* s svojo skladbo. Za namig ti lahko 

povem, da je poskušal prikazati pomlad, ko se prebudi narava. Če ti v prvem 

poslušanju skladbe ne uspe narisati do konca, lahko skladbo poslušaš še enkrat. 

*Po želji lahko otroku po risanju preberemo, kaj je skladatelj hotel prikazati s to 

glasbo. 

Pomlad, se začne z imitacijo ptičjega žvrgolenja, ki jo izvajajo tri solistične violine. 

Po kratkem prehodu oponašajo žuborenje potokov, nato pa privrši spomladanska 

nevihta. Ko se nevihta umiri, se spet zasliši ptičje petje, ki ga posnemajo tri 

violine. Nato solist  pripravi ponovni nastop prve teme: vsa narava slavi prihod 

pomladi. Počasni stavek predstavlja pastirja, ki ga je šuštenje cvetočih vej 

uspavalo v brezskrben sen. V zadnjem stavku se nimfe in pastirji pod bleščečim 

jasnim nebom zavrtijo v vesel ples ob zvokih pastirskih piščali 

 

2. ura: Slovenska ljudska pesem 

             PIKA POKA POD GORO  - pesem zapoj s pomočjo Lilibi.si 

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

SPO 

2 šolski uri 

1. ura: Skrb za zdravje – gibanje; Gibalna abeceda  - naredi vaje za tiste črke, ki 

sestavljajo tvoje ime. Poglej na učni list. 

2. ura: Skrb za zdravje – gibanje; Gibalna abeceda  - naredi vaje za tiste črke, ki 

sestavljajo tvoj priimek. Poglej na učni list. 

3. ura: Skrb za zdravje: Naj kocka odloči - povezava s športom 

Lahko pa potelovadiš s pravim mojstrom borilnih veščin: 

           https://www.youtube.com/watch?v=71LSFPSNGVk 

ŠPO 

2 šolski uri 

1. ura: Gibalna abeceda – povezava s SPO 

2. ura: Naj kocka odloči – med igranjem družabnih iger lahko še malo 

potelovadimo.  

https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1
https://www.youtube.com/watch?v=71LSFPSNGVk
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3. ura: DAN DEJAVNOSTI 

 

PRIPOROČILA ZA VSAK DAN:  

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

 

 

 
 
 

Tatjana Pintar,  
pomočnica ravnateljice 


