
ČETRTEK, 14. 5. 2020 

 

SLOVENŠČINA – VELIKA TISKANA ČRKA B 

 

V delovnem zvezku za opismenjevanje stran 50, 51 si poglej črko B.  

Na spletu lilibi.si e – gradivo 1. razred, delovni zvezek za opismenjevanje 1, 

stran 51  klikni čebelčka, poglej zapis črke B.   

1. Na barvnem zgornjem robu pri črki B, v okenca napiši ( če želiš ) besede za 

sličice ter z rdečo barvico prevleči črko B, ali pa označi okence, kjer slišiš glas 

B, 

2. črko B – piši po zraku, mizi, hrbtu staršev,  

3. v zvezek ježek, nalepi sličice na začetni glas B, napiši mavrično črko B, 

4. v zvezek rožica napiši črko B  čez štiri vrste, nato pa dve vrsti črk.  

    Piši čez dve vrsti in pazi na presledek med črko B B .  

5. Spodaj napiši in preberi besede  BOR, BIK, RIBA, BOBEN, BANANA  in  

poved – BABICA IMA  NA  GLAVI  RUTO . ( ne pozabi na piko). 

6. Z rdečo barvico prevleci vse ČRKE B. 
 
 
 

B 

 

 



 

SPOZNAVANJE OKOLJA- SKAČEM, TEČEM 

Igra: Simon pravi 

Povabi k igri še katerega izmed družinskih članov. Če pred navodilom za 

dejavnost rečemo Simon pravi, dejavnost izvedemo, drugače pa ne.  

Npr. Simon pravi, počepni. Simon pravi, vstani. Dvigni roke v zrak. Simon 

pravi, stoj na eni nogi. Stoj na obeh nogah. Simon pravi, sedi. Vstani. Simon 

pravi, vstani. Simon pravi, pomahaj. Pomahaj. Simon pravi, požugaj s prstom. 

Skoči v zrak.,… 

Poglej na spletu lilibi.si e – gradivo 1. razred, učbenik za spoznavanje 

okolja 1 stran 60, 61. 

Oglej si risbo otrok na igrišču. Kako se otroci gibljejo? 

 Katere dele telesa morajo premikati, če tečejo, plezajo, vodijo žogo … 

Pripoveduj. 

 

ŠPORT- VAJE Z GIBALNO KOCKO 

Poišči igralno kocko. Vržeš kocko, ko se ta ustavi, pa izvedeš naloge po 

spodnjih navodilih. 

1. Tek na mestu  

2. Hoja nazaj  

3. Deset poskokov  

4. Deset počepov  

5. Hoja po vseh štirih  

6. Hoja po vseh štirih nazaj   
 

a) Igra do konca (1 igralec) 

Igralec vrže kocko in naredi nalogo. Kocko meče tako dolgo, dokler ne opravi 

vseh nalog! Vsakič seveda opravi gibalno nalogo.  

 

b) Jaz tebi, ti meni (2 igralca) 

V igri sta dva igralca. Eden vrže kocko in s tem določi nalogo drugemu. Drugi 

nalogo izvede in sedaj on vrže kocko prvemu.  



PETEK, 15. 5. 2020 

 

SLOVENŠČINA – PESEM – PRAVI BABICA 

 Na spletu lilibi.si e – gradivo 1. razred, BERILO 1 stran16, 17 si poglej 

pesem PRAVI BABICA. 

Starši naj ti pesem preberejo ali pa jo preberi sam. 

Naštej živali, ki nastopajo v pesmici. 

Ilustriraj živali v pesmici. 

Lahko se doma igrate igrico telefon, kot smo se jo igrali v šoli in ugotavljate, če 

ste pravilno slišali besede, povedi. 

 

 

MATEMATIKA –  ŠTEVILA DO 15 

Pripravi 3.del delovnega zvezka za matematiko, poišči ga na portalu lilibi 

pod e-gradivo za 1. razred, samostojni delovni zvezki -  Matematika-  3.del.  

 

Poglej si naloge na strani 19 -  uporabi pisalo iz orodjarne. 

 V karo zvezek reši še 1. nalogo na strani 20 – ne riši kvadratkov, samo napiši 

števila. 

 

 

ŠPORT – HOJA, LOVLJENJE 

S starši se odpravi na sprehod v naravo - hitra hoja in tek. Lahko se igrate tudi 

igrico lovljenje. 

 


