
SLOVENŠČINA: 
 
Tudi danes se bomo naučili novo črko. HOP, HIŠA, HRIB, 
HRUP, HANA, HRANA, HRENOVKA – kaj imajo te besede 
skupnega, vprašajte svojega otroka. Verjetno bodo otroci, 
učenci ugotovili, da imajo isti prvi glas – H. 

Še sami naj iščejo besede s tem prvim glasom. Nadaljujete 
lahko tako, da iščete še besede, ki imajo glas H v sredini ali pa 
na koncu.  

V delovnem zvezku za opismenjevanje si skupaj s starši oglej 
zapis črke H. Črka H je sestavljena iz samih ravnih črt, dveh 
navpičnih in ene kratke vodoravne, ki povezuje navpični črti na 
sredini. Črko H začnemo pisati tako, da od zgoraj navzdol 
potegnemo navpično črto, pustimo prstek prostora in spet 
navpična črta, nato črte povežemo skupaj na sredini z 
vodoravno črtico. Misliva, da zapis črke H ne bo težak, saj ste 
postali že pravi mojstri v pisanju črk. Bodite pozorni, da ne bo 
črka H čisto presuha ali pa predebela. 

Vadite zapis črke najprej po zraku s prstom, potem lahko po 
mizi, po večjem listu in na koncu v DZ. Črke lahko pišete z 
različnimi pisali, voščenkami, flumastri, kar imate pri roki in 
pušča sledi. 

 
NALOGA 



 
Vzemi brezčrtni zvezek – Pikapolonico in poskusi samostojno 
opraviti nalogo, saj menivo, da jo znaš. Otrok mora: 

• v moder rob napisati naslov – ČRKA  H,  
• list z vodoravno črto s svinčnikom razdeliti na dva dela,  
• zgoraj napisati veliko črko  H in nekaj manjših črk z 

barvicami, zraven narisati HIŠO ali pa pustiti prostor za 
sličico, lahko mu sličico narišete tudi vi starši, 

• spodaj iz reklam izrezati  sličice, ki imajo v poimenovanju 
glas, črko H in jih nalepiti, 

• sličice lahko tudi poimenujejo, zapišejo. 

 

NALOGA V DZ za opismenjevanje str. 52 in 53, samo zgoraj: 

• poimenuj sličice in poskusi poiskati kje je glas H, pobarvaj 
ustrezen kvadratek, 

• piši H –je tako kot je začeto, pazi na presledke med črkami 
in na lep zapis. 

Če bosta starša zadovoljna z opravljenima nalogama, če si se 
res potrudil/potrudila, da si bil/bila kolikor toliko 
samostojen/samostojna in te ni bilo treba k delu močno 
priganjati te lahko nagradita z žigom. 

 

 

MATEMATIKA 

Včeraj smo že spoznali geometrijske like, jih risali in barvali s 
šablono. Danes si bomo bolj natančno pogledali 
PRAVOKOTNIK IN KVADRAT. Ta dva lika sta si na hitro kar 
podobna, ali se vam ne zdi. Ko pa ju natančno pogledamo pa 
ugotovimo, da se razlikujeta.  



• Odpri modri delovni zvezek za matematiko na strani 64 in 
65. 

• Primerjaj oba lika med seboj, najdeš kakšno razliko. 
• PRAVOKOTNIK ima dve črti - stranici enako dolgi, drugi 

dve pa tudi enako dolgi, 
• KVADRAT pa ima vse štiri črte - stranice enako dolge. 

REŠI NALOGO NA STRANI 64 IN 65: 

• S šablono nariši 5 pravokotnikov in jih pobarvaj, da nič ne 
odmakneš šablono, 

• Pravokotnike na vlaku pobarvaj rumeno, 
• S šablono nariši 5 kvadratov in jih pobarvaj, 
• Čisto spodaj pobarvaj vse kvadrate z rdečo barvo. 

 

Da boš še malo povadil/ a računanje odpri DZ na strani 60: 
 

• samostojno izračunaj zgornja dva kupčka računov, 
• nekdo ti naj rezultate pregleda, če so pravilni lahko 

ustrezno pobarvaš obe žogi, 
• za pravilno opravljeno nalogo si zaslužiš pohvalo, lahko 

tudi žig po lastni izbiri. 

 

ŠPORT: 



 
 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

V zadnjem času se veliko pogovarjamo o zdravju, saj smo 
zaradi korona virusa prisiljeni v šolanje na daljavo, ker moramo 
biti doma v karanteni.  

Otroke spodbudimo, naj povedo, kako skrbijo za svoje zdravje.  

 

- Kakšna mora biti naša prehrana?  

- Naštej nekaj jedi, za katere meniš, da so zdrave. 

- Naštej nekaj jedi, za katere meniš, da niso zdrave. 

- Katera pijača je najbolj zdrava? 

- Katere pijače ni priporočljivo piti vsak dan? Zakaj? 

- Zakaj je pomembno, da se dovolj gibamo? 

- Naštej, s katerimi športi se ukvarjaš. 

- Kako se počutiš, kadar nisi zadosti spal/a? 



- Zakaj si moramo pogosto umivati roke? 

- Kaj bi se zgodilo, če si ne bi umivali zob? 

- … 
 

NALOGA V ZVEZKU PIKAPOLONICA 

 

Dogovorimo se, da bomo tri dni zapored spremljali, kako dobro ste tisti 
dan skrbeli za svoje zdravje.  

• V zvezku Pikapolonica razdelite stran z eno navpično in dvema 
vodoravnima črtama na 6 prostorčkov.  

• V modri rob napiši naslov SKRBIM ZA ZDRAVJE. 
• Prepiši besede v posamezen prostorček, poskusi sam/a prebrati, 

lahko ti pomagajo starši. 
• V vsak prostorček nariši ali napiši, kako skrbiš za svoje zdravje: 

s hrano, pijačo, počitkom, z gibanjem in umivanjem. 
• Ob rob prostorčka nariši s šablono 3 majhne kroge. Vsak dan 

boš z ustrezno barvo pobarval krogec (rdeče, oranžno, zeleno), 
glede na to, kako si poskrbel za svoje zdravje. Staršem utemelji 
svojo odločitev za barvo – kaj si zdravega pojedel, popil, se 
gibal, dovolj spal, skrbel za čistočo rok in zob. 

• Na koncu tedna skupaj – otroci in starši preglejte, katere barve 
krogcev prevladujejo. Upava, da bo čim več zelenih in najmanj 
rdečih krogcev. 

• Pohvalite otroke, če lepo skrbijo za svoje zdravje, saj je 
pomembno, da si že sedaj pridobijo zdrave navade, ki jih naj 
spremljajo celo življenje.  
  

Starši, podajte otrokom okvirne smernice, kaj pomeni, da so za zdravje 
skrbeli dobro/še kar dobro/slabo. 

Primeri:  

HRANA – če si ta dan pojedel/a vsaj en kos sadja in en kos zelenjave, 
lahko krogec pobarvaš z zeleno; če si pojedel/a samo en kos sadja ali 
zelenjave, pobarvaj krogec oranžno; če nisi jedel/a sadja in zelenjave,  



PIJAČA – če si ta dan pil samo zdravo pijačo – zelena; če si spil/a en 
kozarec manj zdrave pijače (gazirana pijača, ledeni čaj) – oranžna; če 
si spil/a dva ali več kozarcev manj zdrave pijače – rdeča. 

GIBANJE – če si se gibal/a zunaj na svežem zraku – zeleno; če si se 
gibal/a v zaprtih prostorih– oranžno, če ta dan nisi nič telovadil/a – 
rdeče. 

SPANJE – če si se zjutraj zbudil/a naspan/a – zelena; če si bil/a malo 
zaspan/a – oranžna; če si bil/a močno zaspan/a – rdeča. 

UMIVANJE ROK – če si roke umil/a vedno, ko si šel/a na stranišče in 
pred jedjo – zelena; če si na umivanje kdaj pozabil/a – oranžna; če si 
rok nisi umival/a – rdeča. 

UMIVANJE ZOB – če si zobe  umil/a dvakrat na dan – zelena; če si 
zobe umil/a enkrat – oranžna; če si zob nisi umil/a – rdeča.  

 

 



 



ANGLEŠČINA: 
Pozdravljeni učenci! 

 

Včeraj ste se naučili novo pesmico. Danes boste naredili kratko ponovitev s 
pomočjo pesmic (po želji) ter opravili nalogo v DZ. Nalogo boste naredili ob 
pomoči zvočnega posnetka. 

 

Lep pozdrav, 

učiteljica Nataša 

 

1. Ponovitev poimenovanj za dele telesa (izberi pesmice, ki jih želiš prepevati): 

 

Head, Shoulders, Knees and Toes: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0  

Head, Shoulders, Knees and Toes (Speed Up): 
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY  

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

 

The Rainbow Song: https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc  

 

2. Sedaj si pripravi peresnico in DZ. Odpri ga na str. 41. Predvajaj zvočni 
posnetek in sledi navodilom. 
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