
1. RAZRED 

TEDENSKI NAČRT DELA OD 4. 5. DO 8. 5. 2020 

SPO 1. Skačem, tečem  
Za začetek se boste igrali igro Simon pravi. 
Prosi starše, da ti dajejo navodila, ti pa jih izvajaj. 

        Pravila za igro Simon pravi 
          Otrok  se giblje po vaših navodilih. Velja pravilo: če pred navodilom za 

          dejavnost rečete Simon pravi, otrok dejavnost izvede; če  pred navodilom 

                za gibanje ne izrečete besed Simon pravi, otrok dejavnosti ne izvede. Ko 

                se otrok zmoti, izpade iz igre. V igro lahko vključite več družinskih članov.   

          Primeri: Simon pravi, počepni; vstani; dvigni roke v zrak; skoči visoko; 

          pomahaj ... 

2. Reši v LB (4.del), str. 10,11   
         Barvanje po navodilih   (Starši naj ti po navodilu berejo, ti pa barvaj.) 
          Jan se valja po blazini. Njegove copate pobarvaj modro.  

          Miha preskakuje kolebnico. Njegovo majico pobarvaj zeleno. 

          Špela sedi na klopi. Hlače pobarvaj oranžno. 

          Luka se plazi po gredi. Lase pobarvaj z rjavo barvico. 

          Anže pleza po letveniku. Majico pobarvaj modro. 

          Anja teče. Lopar pobarvaj z rjavo barvico. 

          Dečku, ki čepi, pobarvaj lase s črno barvo. 

3. Ponovno si oglej ilustracijo telovadnice. Poimenuj telovadno orodje in 

povej, katero gibanje izvajamo na njem, npr. klop – se plazimo po njej in pod njo, 

hodimo po njej, tečemo po njej, jo preskakujemo… 

MAT 1. Reši v LB, strani 68, 69, 70. 
2. Predhodnik, naslednik: reši v LB (4. del), stran 9. 
3. S priloge 1 prepiši račune v karo zvezek in jih reši. 

SLJ 1. Branje (vsak dan 10 minut). Bereš lahko v DZO zvezku do strani 49. 
Besedila s tonsko utežjo lahko izpustiš, če še ti ne grejo.  
Pripravila sem ti tudi bralni list, tako, da lahko preveriš svoje bralne 
sposobnosti (priloga 2). 
Za lahko noč naj ti starši preberejo iz berila na str. 92, 93 deklamacijo 
Juri Muri drugič v Afriki.  

2. Berem sličice (LB - 4. del, str. 8) Poimenuj narisane predmete in jim 
določi prvi ter zadnji glas. 

3. Črki P  
Reši v DZO, str. 48,49. Potem še v črtast zvezek vadi zapis črke. 
Kako se zapiše črka, lahko pogledaš na povezavi. 
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

4. V črtast zvezek prepiši besede iz DZO, str. 48. 
(spodnja naloga s peresom). Pazi na presledke in na čitljivost zapisa. 

5. Kaj je to? (Reši v LB – 4. del, stran 13.) Navodila so v prilogi 3. 

ŠPO V naravi izvajaj različna gibanja: hoja, tek, poskakovanje, hopsanje, 
preskakovanje, hoja po štirih, plazenje, plezanje, skakanje v daljino, vrtenje, 
valjanje,… 

LUM V brezčrtni zvezek nariši sebe, kako telovadiš.  

GUM V deželi Lilibi poslušaj posnetke pesmice in zraven zapoj. 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1


 


