
Pred nami je nov delovni teden, že peti teden učenja na daljavo. Delo 
bo potekalo po ustaljenem urniku, tako kot prejšnji teden. Upava, da 
ste se sedaj že navadili na nov način poučevanja in ubogate starše, ki 
so sedaj tudi vaši učitelji, kuharji, hišniki, snažilke, perice,…. 

SLOVENŠČINA: 
 
• Motivacija  
- Naročimo, naj zaprejo oči in v mislih stečejo na zeleni travnik. 
Kako je na travniku? 
Kaj vidite? Kakšne so te stvari? 
Katere barve opazite? 
Kaj vse še lahko vidimo, slišimo na travniku? 

- Spodbudimo otroke, naj opišejo travnik z vsemi podobami – stvarmi, 
ki so jih opazili. 

• Najava besedila: Kako lepe stvari so na travniku, v naravi. Na 
travniku živijo tudi različne živali, med njimi tudi ta, o kateri 
pripoveduje tale pesmica. 
• Pripravijo se na poslušanje. 
• Doživeto preberemo/povemo pesem. 

 
Igo Gruden           PESMICA O ČRIČKU 

 
 

ČRI – ČRI, ČRI – ČRI, ČRIČEK 
V LEPI LUKNJICI,  

V SONCU JE VES GRIČEK, 
ON PA SPAVA V LUKNJICI. 

 
ČRI – ČRI, ČRI – ČRI, ČRIČEK, 
KDO TE V SPANJU STRAŽI? 

VPRAŠA GA FANTIČEK,  
S SLAMICO GA DRAŽI. 

 
DREZA GA FANTIČEK 

OKROG NOSA S SLAMICO, 
ČRI – ČRI, ČRI – ČRI, ČRIČEK 



ŽE ZAPUŠČA JAMICO. 
 

IN: ČRI – ČRI, ČRI – ČRI, ČRIČEK 
PETI SKUŠA; 

SKRIL SE JE FANTIČEK, 
PESMICO POSLUŠA. 

 
 

• Otroci  poslušajo in doživljajo besedilo. 
• Poglobijo doživetja in čustva ter uredijo vtise, ki jih je nanje 

naredila pesem.  
• Ponovno preberemo pesem. 
• Razumevanje besed 
Kaj pomeni beseda griček, spava, straži, draži, dreza? 

• Pesem ponovno preberemo. 
Naročimo, naj povedo besede, ki se ponavljajo.    

• Spodbudimo otroke, naj pripovedujejo o kakšni svoji izkušnji s 
kakšno živalico na travniku. 

• Pesmico se naj otroci do petka naučijo na pamet. Večkrat jo 
ponovite, ponavljate lahko tudi naslednje dneve, dokler jo 
popolnoma sami ne znajo povedati. 
 

• VZEMI ZVEZEK PIKAPOLONICA, NAPIŠI V MODRI ROB NASLOV - 
PESMICA O ČRIČKU, SPODAJ PA NARIŠI VSEBINO PESMI. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATEMATIKA: 

 

Povej staršem, katera geometrijska telesa smo se že naučili!  
KOCKO, KVADER, KROGLO IN VALJ.  
Kocko, kvader, kroglo in valj lahko primemo v roke. Ugotovili smo že, da 
se nekatera geometrijska telesa kotalijo bolj, druga manj. Vsa ta telesa 
lahko vzamemo, primemo z rokami, se tudi z njimi igramo, zlagamo,… 
 
Danes bomo pa spoznali GEOMETRIJSKE LIKE. 
Tudi v šoli ste že velikokrat slišali zanje, samo tako jih takrat nismo 
poimenovali. Pomisli, katere like poznaš! Naštej jih! 
Si mogoče naštel naslednje geometrijske like:  
KVADRAT,  



PRAVOKOTNIK,  
TRIKOTNIK,  
KROG. 
Tudi, če si kakšnega izpustil nič hudega.  Ta teden se bomo ukvarjali z 
geometrijskimi liki in potem jih boste morali vsi poznati.  

• Like najlažje rišemo s pripomočkom, ki mu pravimo šablona.  
• Upava, da jo imate vsi.  
• Pri risanju s šablono moramo imeti ošiljen svinčnik. 
• Šablono moramo trdno držati, da se nam med risanjem ne 

premika. 
• Na plastični šabloni imate vse štiri like, po enega večjega in enega 

manjšega. 
 

 

 
 

NALOGA 
 

• V  zvezek Pikapolonica napiši naslov v 
modri rob GEOMETRIJSKI LIKI, 

• Preriši in prepiši iz UČNEGA LISTA, 
• Like riši s šablono in ošiljenim svinčnikom, pobarvaj pa tako, da 

vzameš barvico, šablono nič ne premikaš in pobarvaš,  
• Prepiši imena likov, 
• Povleci  s svinčnikom vodoravno črto, 



• S šablono nariši več različnih geometrijskih likov (večje in manjše) 
in jih ustrezno pobarvaj (ti pobarvaš vse). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
GLASBENA UMETNOST: 

 
Zunaj je zelo lepo spomladansko vreme in upam, da si velikokrat zapel/ 
zapela pesmico Zvončki in trobentice, ter še kakšne druge 
spomladanske  pesmice.  



Ptice selivke so se že vrnile iz toplejših krajev, med njimi tudi ptica, ki se 
po svojem petju močno razlikuje od drugih. Mogoče že veš katero ptico 
imamo v mislih. Oglaša se s KU - KU, KU – KU.  
Seveda, ptica kukavica je to. Ali si jo že slišal? Starši verjetno poznajo 
rek, da če imaš v žepu drobiž, ko prvič slišiš petje kukavice, imaš potem 
celo leto dovolj denarja. Če jo še niste slišali dobro prisluhnite, verjetno 
jo boste slišali zelo kmalu, pa drobiž imejte v žepu. Povprašajte otroke, 
če vedo kaj je drobiž. 
Torej, danes se boste naučili ali pa samo obnovili pesmico KUKAVICA. 
Če starši poznajo to pesmico ti jo naj zapojejo, ti pa prepevaj zraven. Za 
tiste, ki te pesmice na poznate, jo pa lahko najdete na spodnjem 
naslovu.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8 
 
Pesmico večkrat zapoj, saj je zelo kratka in gre hitro v uho. Zapoješ 
lahko še druge pesmice, ki so ti všeč. S pesmicami boš razveselil starše, 
ki ti pomagajo pri opravljanju nalog in se jim lahko tudi tako zahvališ za 
njihovo prijaznost, pomoč , skrb. 
 
 
 
 
ANGLEŠČINA: 
 
Pozdravljeni učenci! 
 
Danes s bomo naučili novo pesmico, s pomočjo katere se bomo naučili nekaj 
novih izrazov, in sicer:  DESNA – LEVA ter ROKA – NOGA.  
Poslušali boste pesmico, ki jo prepeva Ostržek. Dobro ga opazujte. Navodila za 
delo so sledeča: 
1. Predvajaj pesmico in samo poslušaj ter dobro opazuj. 
2. Zopet predvajaj pesmico in ponavljaj gibe. Spodaj sem izpisala besedilo 
pesmice in dodala slovenski prevod, da ti bo lažje. 
3. Poslušaj in pleši, dokler ne boš zadovoljen z naučenim plesom.  
4. Če ti gre, lahko zraven še poješ  
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BlGioTi5cN8


                      THE PINOCCHIO 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA  
EVERYBODY IN.         -    VSI NOTER 
EVERYBODY OUT.       -    VSI VEN 
EVERYBODY TURN AROUND.       -   VSI SE OBRNIMO 
EVERYBODY SHOUT. HEY!        -    VSI ZAVPIJMO »HEY« 
EVERYBODY READY. HERE WE GO.      -   PRIPRAVLJENI?  GREMO! 
LET’S DO THE PINOCCHIO.      -   ZAPLEŠIMO OSTRŽKA. 

RIGHT ARM!      -     DESNA  ROKA 
LEFT ARM!        -     LEVA  ROKA 
RIGHT LEG!      -     DESNA  NOGA 
LEFT LEG!        -     LEVA  NOGA 
CHIN UP!           -    BRADO GOR 
TURN AROUND!     -   OBRNI SE! 
SIT DOWN!           -    SEDI! 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA

