
8. TEDEN ( 11.5. do 15.5.2020)

ŠPORTNI  DAN V GOZDU

Potrebujete: 
-športno obleko in obutev,
-vodo, 
- malico,
- žogo,
- ruto/šal/trak (preveza za oči),
- odeja/ležalka.

Sprehodite se do bližnjega gozda. Po poti lahko vsak član pokaže nekaj razgibalnih vaj, ostali 
ga posnemajo. 
Ko najdete primeren kotiček se lahko igra prične. 

IGRE Z ŽOGO: 

1. Kdo meče žogo
 Eden je tarča, obrnjen stran, da ostalih ne vidi. Nekdo vrže žogo vanj. Če ga ne zadane, gre 
za tarčo tisti, ki je žogo vrgel. Če pa ga zadane, mora »tarča« ugotoviti, kdo mu je vrgel žogo. 
Če ugane, zamenjata vlogi, če ne ugane, ostane za tarčo še naprej.

2. Ujemi žogo
Pohodniki se postavijo v krog. Eden vrže žogo visoko v zrak in pokliče nekoga. Poklicani 
steče in ujame žogo ter zakliče “stoj!”, ostali se medtem razbežijo, na klic pa obstanejo na 
mestu. Nato poskuša enega izmed njih zadeti. Kdor je zadet, dobi kazensko točko ter žogo in 
nadaljuje igro.

IGRE V GOZDU

1. Štor ubijati
Igralcu zavežejo oči pet korakov od kola. V roke mu dajo palico in ga na mestu trikrat 
zavrtijo. Igralec naredi štiri korake naprej in ko misli, da je štor pred njim, zamahne s palico. 
Če po treh poskusih štora ne zadane, pride na vrsto naslednji igralec.

2. Poplava
Pohodniki prosto tekajo po gozdu, na klic: “Poplava!” čim hitreje splezajo na kakšen štor, 
deblo, se obesijo na vejo,…
 
3. Tarzanov skok
Na znak prvi tekmovalec sonožno skoči, kolikor daleč zmore; na mesto doskoka stopi drugi 
igralec in sonožno skoči, kolikor daleč zmore; nato se menjata, dokler ne zmanjka prostora 
(lahko pa določite razdaljo, do kod traja skakanje); večkrat ponovite. 

4. Preskakovanje palic
 Sonožno jih preskakujemo. 
Palice naberemo in jih položimo na tla.



5. Tek
V eni minuti se dotakni čim več dreves. 

6. Ciljanje s storži v drevo:
- z desno roko
- z levo roko
- s hrbtom obrnjenim proti deblu
- z zavezanimi očmi

7. Splezaj po deblu v opori na rokah

8. Umirjanje
Uleži se na odejo in opazuj drevesne krošnje in oblake. Bodi pozoren na zvoke, ki te obdajajo.

SLOVENŠČINA: 

1. MALA IN VELIKA PISANA ČRKA G
Spoznali bomo veliko pisano črko G. Na spletu si pozorno oglej, kako jo zapišemo: 
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
Črko poskusi napisati s prstom po zraku in po mizi. Sledi zapis v zvezek. Pred zapisom
si ogrej dlani. Delaš tako, kot to delamo vedno. Nato pa vse to ponovi še v zvezek z 
vmesno črto. Piši z nalivnikom. Celoten postopek ponovi še za malo pisano črko g. Ta
črka ima vrat navzdol. Pod črke pa v zvezek z vmesno črto (lepopis) prepiši s pisanimi
črkami in z nalivnim peresom še naslednje povedi:
Gospod Gregor bi bil rad gasilec. Gorazd in Darinka se gugata na gugalnici. David se
igra na igrišču. Babica Olga se z vlakom vozi v Gorico.

2. TILEN - OPIS OSEBE (DZ / 56, 57)
Si že slišal/a kdaj, da koga pogrešajo, da se je kdo izgubil, da koga iščejo? Kaj vse bi 
morali vedeti, da bi to osebo prepoznali?
V DZ/56 si preberi besedilo z naslovom Tilen. Najprej preberi glasno, nato še tiho. 
Poskusi ustno odgovoriti, da vidiš, če si razumel/a  besedilo:
Kako je ime dečku in kako se piše? Koliko let ima Tilen? Kateri razred obiskuje? V 
katerem kraju živi? Kakšen obraz ima Tilen? Kaj ima na levem licu? Kakšne barve so 
njegove oči? Kakšna očala nosi? Kakšni so Tilnovi lasje? V kaj je oblečen po navadi? 
Kje ima našit žep? V kaj je obut?
Če bi se Tilen izgubil in bi v časopisu brali njegov opis, bi ga prepoznali? Kateri 
podatek je najbolj zanesljiv za prepoznavanje Tilna?
Sedaj pa na strani 57 poskusi najprej ustno odgovoriti na zastavljena vprašanja. 
Odgovarjaj v celih povedih. Odgovore nato zapiši še z nalivnim peresom v zvezek z 
vmesno črto (lepopis). Piši z malimi tiskanimi črkami. Ne pozabi na veliko začetnico 
in na naslov. Drugo nalogo pa reši kar v DZ.

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


3. DOBER TEK (DZ / 58, 59)
Spet bomo odpotovali v Tomažev svet. Na portalu Lilibi odpri DZ/58 in zraven 
naslova klikni na znak. Dobro poslušaj in bodi pozoren/a na dogajanje.
Sedaj pa odpri svoj DZ/58,59, natančno preberi navodila in reši naloge. Seveda si 
lahko pomagaš s posnetkom, če pri kakšni stvari nisi siguren. 
Pri 4. nalogi si pomagaj kar z računalnikom. V iskalnik napiši SSKJ. To smo že večkrat 
naredili v šoli, ko smo želeli razlago manj znane besede. 

4. MALA IN VELIKA PISANA ČRKA J
Danes bomo spoznali veliko pisano črko J. Na spletu si pozorno oglej, kako jo 
zapišemo: https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
Delaš tako, kot to delamo vedno. Nato pa vse to ponovi še v zvezek z vmesno črto. 
Piši z nalivnikom. Celoten postopek ponovi še za malo pisano črko j. Tudi ta črka ima 
vrat navzdol. Pod črke pa v zvezek z vmesno črto (lepopis) prepiši s pisanimi črkami 
in z nalivnim peresom še naslednje povedi:
Janja in Maja rišeta zmaja. Jure ima rad jagode. Jasna je skuhala tri jajčka. Gaja je 
imela belega zajčka. 
Če lahko, mi fotografiraj in pošlji.

MATEMATIKA:

1. REŠI, SAJ ZMOREŠ ( DZ / 90)
Za začetek bomo malo ponovili:

V zvezek napiši VAJA, prepiši spodnje račune in jih izračunaj. To že znaš in ne bo 
težko:
35 + 4 =                                           78 – 6 =
61 + 6 =                                           43 – 1 =
92 + 4 =                                           86 – 4 =

A se še spomniš, kaj pomeni VSOTA in kaj RAZLIKA? 

Če si odgovoril, da je:

VSOTA  rezultat pri računu seštevanja (25 + 3 = 28)
RAZLIKA rezultat pri računu odštevanja ( 36 – 2 =34) 
                                  IMAŠ PRAV!!!!
Zdaj pa reši besedilne naloge v DZ / 90. Bodi pozoren in natančno preberi besedilo 
naloge. Podčrtaj podatke, vprašanje. Napiši račun in odgovori v celi povedi.

2. RAČUNAM DO 100 ( UTRJEVANJE)

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


Danes pa bo spet zabavna matematika. Na spodnji povezavi boš našel zanimive 
naloge računanja. Najprej reši račun, rezultat napiši v oranžno polje in pritisni ENTER. 
Tako boš prišel do naslednjega računa. Prikazala se ti bo ….. nadaljuj po navodilih.
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/gradiva_mat_100/sestevanje_de_e/
index.html

Je bilo zabavno, kajne?

SPOZNAVANJE OKOLJA:

1. MIROVANJE  (DZ / 88, 90,92)

Za začetek prosi enega od družinskih članov, če sodeluje s teboj pri igri Kiparjenje.

Najprej se  prosto gibaj po prostoru (lahko gibaš samo en prst, lahko se ziblješ na stolu, 
lahko poskakuješ…). Ko boš zaslišal plosk družinskega člana,  moraš okamneti. Postaneš 
kip.

To nalogo večkrat ponovi ( vsaj 5x). Potem se usedi na stol in razmisli:

Kako si se gibal? Kateri del telesa si premikal?

Kaj si delal takrat, ko si bil kip?

Se je kateri del tvojega telesa premikal med tem, ko si okamnel?

Zapomni si: Kadar se telesa premikajo, rečemo, da se gibajo. Ko se telesa ne gibajo, so v 
mirovanju.

DZ, str. 90 
Preberi besedilo v 2. odstavku. Ustno poskušaj odgovoriti na vprašanji:

Kaj se dogaja s strojem ali napravo kadar se ne giblje?
Kdaj človek miruje?

DZ, str. 88
Oglej si ilustracijo in povej, kako se gibajo otroci na sliki. Poišči, kdo/kaj je v mirovanju. 
Oblike mirovanja poimenuj. ( kdo sedi, čepi, stoji…)

DZ, str. 92
4. naloga ( potreboval boš avtomobilček in kos kartona, pokrov škatle ali karkoli, da boš 
lahko izvedel poskus)

Preberi navodilo. 
Izvedi poskus. 
Nariši odgovore. 

5. naloga

Preberi navodilo.

Reši nalogo tako, da poimenuješ gibanja oz. stanja mirovanja ( čepi, stoji, teče….)

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/gradiva_mat_100/sestevanje_de_e/index.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/gradiva_mat_100/sestevanje_de_e/index.html


2. MOJE TELO ( utrjevanje in ponavljanje)

Tole pa moraš res dobro ponoviti, ker bomo naslednji teden ocenjevali. Pa saj ni nič 
težko, saj vem da to že znaš:

A se spomniš igre:

             Pomisli kateri so zunanji deli tvojega telesa
 Premakni glavo levo in desno
 Dvigni levo, nato še desno roko
 Pomigaj s prsti leve in nato še desne roke
 Stoj na mestu in zasukaj telo v levo in desno
 Poskoči na levo in desno nogo
 Dvigni desno nogo in zakroži s stopalom, enako naredi z levo nogo

Zdaj gotovo znaš našteti zunanje dele tvojega telesa. Še enkrat jih naštej svojim staršem, da 
boš preveril, če jih res znaš.
Kateri pa so notranji deli tvojega telesa? Naštej jih! Če ti še ne gre, poglej v DZ / 82 in 83.

GLASBENA UMETNOST:

1. SKLADATELJ

V šoli smo se že učili, da pri nastanku nove skladbe sodelujeta pesnik in skladatelj.  Pesnik 
napiše besedilo pesmi, tako kot ste to storili prejšnji teden vi pri slovenščini.  Skladatelj pa 
napiše melodijo skladbe. Določi kako hitra bo, katere tone bo vsebovala, ali bo vesela ali 
žalostna, katera glasbila bodo vključena ipd. 
Oglej si posnetek in razmisli ali je gospod na posnetku skladatelj ali pesnik: 

https://www.youtube.com/watch?v=aJCM-gfoyC8 

S klikom na spodnjo povezavo se lahko tudi sam preizkusiš v vlogi skladatelja. 
 https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/.

LIKOVNA UMETNOST: 

 CVETOČE DREVO 

Na list papirja obriši svojo roko ( to bo tvoje drevo / deblo in veje) in jo pobarvaj z barvicami, 
lahko tudi z voščenkami,  (če jih imaš doma).  Ne pozabi pobarvati tudi ozadja.  
Iz servietkov (lahko tudi kak drug papir, ki ga imaš doma –  toaletni papir) oblikuj kroglice in 
jih nalepi, da bo nastalo cvetoče drevo.

Izdelek fotografiraj in mi ga pošlji.

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/


ŠPORT:

1. Telovadba s časopisom

Na spodnji povezavi si oglej vaje s časopisom in jih tudi sam opravi. Namesto časopis lahko 
uporabiš tudi palice. 

https://www.youtube.com/watch?v=KwI2Xl1Ngyk&feature=youtu.be

2. Odbijanje žogice

Na spodnji povezavi si oglej vaje in jih preizkusi. Potreboval boš manjšo žogico, balon in 
knjigo ali lopar. 

https://www.youtube.com/watch?v=ha_pvGHzhP4&feature=youtu.be


