
Pozdravljena  Ana, Larisa, Marija, Ana Lucija, Snežana, Nuša, Maja, Lara, Kijara, Aja, 

Nika, Ula, Hana Edina, Lia in Nejša ter pozdravljen Noah, Nikita, Jakob, Sim, Taj in 

Rok.  Že teden dni mineva odkar ste zadnjič bili v šoli. Verjemite mi že kar manjkate.   

Kot že veste bo, nekaj naslednjih dni, tednov učenje potekalo kar za domačo kuhinjsko 

mizo ali v tvoji sobi, mogoče v dnevni sobi ali v katerem drugem prostoru.  

Predlagam ti, da skupaj s starši narediš urnik kako bo organiziran tvoj dan.   

Načrtuj si, kdaj bo čas za šolsko delo ter kdaj čas za sprostitev. Čas za šport in čas 

za družino, za pomoč mami pri kuhanju, pomoč atiju.... Čas za kakšno dobro knjigo in 

čas zate. Čas za… Predlagam, da si na list papirja narediš urnik in ga potem vsak dan 

upoštevaš, (predlog tabele najdeš na zadnjem listu tega dokumenta). 

Vsak dan pa si vzemi čas za dve stvari.  

Prva je, da si vsak večer izbereš eno pravljico,  ja pravljico! Prepusti se domišljijskemu 

svetu. Pravljico preberi sam/a ali pa k branju povabi svojo družino. Pravljico poišči 

doma, med knjigami ali v berilu. Če pa doma nimate pravljic in ti zmanjka idej pa obišči:  

https://www.lahkonocnice.si/ in si na spletni strani izberi pravljico, ki ti je všeč. Nato 

si zabeleži v zvezek za slovenščino, katero pravljico si izbral/a in zraven ne pozabi 

zapisati datum.  

Druga stvar pa je, da premisli o svojem dnevu in si v zvezek za spoznavanje okolja, 

zapiši eno stvar na katero si res ponosen/ponosna, da se je zgodila v tem dnevu. Zapiši 

pa si tudi eno stvar, ki bi jo lahko naredil/a bolje ali pa nanjo nisi tako 

ponosen/ponosna. Ne pozabi pripisati datum.  

Pridno zapisuj zapiske dobrih del in pravljic, ki si jih prebral, da bova lahko to skupaj 

pogledala, ko se vrnemo v šolske klopi.  

Če pa ti pri šolskem delu kaj ne bo jasno, pa me s pomočjo staršev kar kontaktiraj (e-

asistent, mail, GSM…). Potrudila se bom in ti na najboljši možen način poskusila 

odgovoriti in pomagati.  

Vesela bom vsake slikici, posnetka, …. tvojega učenja doma, ki mi ga bodo poslali tvoji 

starši.    

Učiteljica Mojca 

Sedaj pa gremo počasi na pouk.   

ŠPO – Kot veš ja v ponedeljek prva ura po urniku šport. Pa danes za začetek naredi 

nekaj gimnastičnih vaj, za pripomoček rabiš manjši kos kartona, lahko je tudi brisačka 

ali kuhinjska krpa.  Med izvajanjem vaj te lahko starši poslikajo ali posnamejo, da boš 

imel/a za spomin kako poteka prva ura učenja na daljavo.  Še preden pa začneš se 

razgibaj ob spodnji glasbi:  https://www.youtube.com/watch?v=fxeSt2maSRI 

https://www.lahkonocnice.si/
https://www.youtube.com/watch?v=fxeSt2maSRI


Vsako vajo ponovi 10 krat.  

   

Stojimo razkoračno, karton držimo z obema rokama pred sabo, 

vzpnemo se na prste in roki vzročimo. 

  

Sedimo s stegnjenima nogama, globok predklon, s kartonom 

poskusimo potrkati pred stopali. 

    

Sedimo raznožno, trup sukamo v desno in levo. 

     

Ležimo na hrbtu, karton držimo nad glavo, s prsti na nogah se 

dotaknemo kartona. 

 

Ležimo na trebuhu, karton držimo pred seboj, dvigujemo 

izmenično levo in desno nogo. 

      

Karton si položimo na glavo, delamo počepe. 

    

Karton položimo na tla in ga sonožno preskakujemo. 

        

Karton vržemo v zrak in ga skušamo ujeti. 

 

Po vajah se uleži na tla in nekaj minut ob mirni glasbi poslušaj svoje dihanje.  

Sigurna sem, da z vajami nisi imel/a težav in so možgančki že pripravljeni, da lahko 

gremo na matematiko.   

 



 

MAT - Ker ste nekateri v zadnjem tednu manjkali, najprej skupaj ugotovimo, do 

katere učne snovi ste rešili naloge v samostojnem delovnem zvezku Lili in Bine 3, 

2.del.  

V kolikor nimaš vsega rešenega reši, da bomo potem jutri nadaljevali.  

 

MATEMATIKA  

Naloge v SDZ 

Računam z Lili 

in Bine Rokus,  

do strani 98. 

 

Snov:  

Računam do 100 (str. 96 – 98) rešuj naloge, ki ti 

manjkajo,  po navodilih, ki so zapisana.  

Ker smo računanje do 100 že obravnavali in 

veliko utrjevali te naloge rešujte samostojno. 

Starši pa vam naj z rdečo barvico račune 

preverijo in vas na koncu za uspešno rešene 

naloge nagradijo z velikim objemom.    

 

Posebej bodi pozoren/a na besedilne naloge, ki 

jih rešuj po že znanem postopku.  (preberi, 

podčrtaj, razmisli, zapiši račun, izračunaj, 

odgovori in preveri). Pri nalogi 5 na str. 98 ne 

pozabi zraven zapisovati denarnih enot.   

 

Sigurna sem, da nisi imel/a večjih težav in je 

tvoje delo potekalo tekoče.  

 

 

In že smo pri zadnjih dveh urah današnjega dne.   

SLOVENŠČINA  

Berilo str. 42 

 

V berilu na str. 42 preberi, odlomek Slovenske 

pravljice  Moj dežnik je lahko balon avtorice 

Ele Peroci.   

 

Po tvojem glasnem branju prosi za pomoč še 

nekoga od odraslih, da ti besedilo še enkrat 

prebere.   

 

Po končanem branju premisli o prebrani vsebini 

in v zvezek zapiši odgovore na spodnja 

vprašanja.   

 

 

 

 



 
Po branju odlomka pravljice v Berilu, v črtasti zvezek za slovenščino prepiši 

vprašanja in s celimi povedmi odgovori na zastavljena vprašanja.   

 

ELA PEROCI,  MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON 

 

1. S čim se je igrala Jelka? 

 

2.   Kaj in kakšne barve je bil Jelkin šotor? 

 

3. Kdo je gledal Jelko skozi okno? 

 

4. Kaj je šepetala Jelka, ko je držala dežnik za kljuko?  

 

5. Naštej vse osebe, ki so nastopale v odlomku, ki je v berilu.   

 

 

 

S tem si za danes svoje  delo za poučevanje na daljavo končal/a.   Ne pozabi, 

zvečer še nekaj lepega prebrati, za danes ti dam predlog kratko zgodbico o virusu, 

ki nam v teh dneh dela kar precej preglavic   PRAVLJICA O KORONAVIRUSU 

lahko pa izbereš kaj drugega po svoji želji.    

 

Branje pravljice zabeleži v slovenski zvezek.  Napiši naslov in zabeleži datum. 

 

Prav tako ne pozabi zabeležiti  v zvezek za SPO  na kaj si danes še posebej 

ponosen/na.   

 

 

Lep preostanek dneva, jutri pa spet nadaljujemo.   

 

OSTANI ZDRAV/A , OSTANI DOMA! 

https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu/?fbclid=IwAR0d_qo3hz9_XyB-4gy-e4U2hzA2o7Tb-DA0rUODT6ldkMCD_jwTEbTuU7c


Prilagam še predlog urnik po urah, ki si ga lahko, na list papirja, izdelaš 

za vsak dan, da bo tvoje delo potekalo lažje in bolj organizirano.  

 

PONEDELJEK, 23. 3. 2020 

URA AKTIVNOST 

8.00-9.00  

9.00-10.00  

10.00-11.00  

11.00-12.00  

12.00-13.00  

13.00-14.00  

14.00-15.00  

15.00-16.00  

16.00-17.00  

17.00-18.00  

18.00-19.00  

19.00-20.00  

 


