1. razred (1.a in 1.b)
Teden: 16. 3. 2020 – 20. 3. 2020
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DEŽEVEN DAN – U/46: ob nizu sličic pripoveduj zgodbo družinskim članom.
PESEM: KOTIČEK – BERILO/48: preberi pesem in ustno odgovori na vprašanja v
berilu. Išči rime v pesmici.
VELIKA TISKANA ČRKA Č: lilibi/šolska ulica 1-2/slovenščina/dežela abc/velike
tiskane črke
DZO/40, 41, vadi črke v zvezku, beri, prepiši 5 besed (pero) in 2 povedi (zvezdica).
NA PLANINI – DZ3/38,39: opazuj sliko in reši naloge.
BEREM IN PIŠEM – DZO/42: reši naloge.
IZ VASI V MESTO – U/42, 43: opazuj predmete v okolju in na sliki ter povej, kakšni
so po obliki. Prepoznavaj enake predmete.
PREDHODNIK, NASLEDNIK - U/48: predhodnik je za 1 manjši od danega števila,
naslednik pa za eno večji od danega števila.
PREDHODNIK, NASLEDNIK - DZ3/27: uporabi gosenico, številski trak
ZAMENJAM VRSTNI RED SEŠTEVANCEV - U/49, DZ3/30: če seštevanca zamenjaš,
dobiš enak rezultat oz. vsoto.
RAČUNAM DO 10 (ponovitev) – DZ3/31
RAČUNSKE ZGODBE – DZ3/32
SLIKANJE: MEŠANJE BARV – sončen dan, deževen dan
Prepogni risalni list na polovico. Na eno stran lista nariši sončen dan, na drugo pa
deževen. Uporabi tempera barve. Ob lepem vremenu likovno nalogo izvedi na
prostem.
PESEM: METULJČEK CEKINČEK – poslušaj pesem Metuljček Cekinček in se jo nauči.
https://www.youtube.com/watch?v=VEf1tIPruAU
POJEMO, RAJAMO: priredi koncert za svoje domače, kjer boš prepeval že naučene
pesmi.
OPAZOVALNI SPREHOD: opazuj pomlad v svoji okolici in v zvezek nariši: vreme,
oblačila, listavca, iglavca, barve, cvet drevesa.
OPAZUJEM VREME - U/56, 57; DZ3/33, 34, 35
PODAJA ŽOGE Z OBEMA ROKAMA : pozoren/na bodi, da postaviš naprej nasprotno
nogo (desničarji – leva noga, levičarji – desna noga). Žogo vrzi visoko v zrak, ob
steno, v tarčo in jo ujemi.
IGRE Z ŽOGO
MET ŽOGE V CILJ: primeri nizkih tarč: narisan krog na tleh, škatla ob steni …
primeri visokih tarč narisane, nalepljene na zidu: krog, smeškoti  .

Ponovi pesem o petih opicah:
https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw
Poslušaj pesmico o desetih medvedkih:
https://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE
V zvezek nariši čez celo stran številke 8, 9 in 10.
Ponovi oblačila:
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04?cc=si&selLanguage=en
Igraš lahko vse igre iz poglavij 1, 2, 3 in 4.
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/?cc=si&selLanguage=en
Če še nisi nalepil(a) nalepk v delovnem zvezku, to stori v delovnem zvezku na strani 33. Uporabi nalepke iz vijoličastega
stolpca št. 4.

