
ČETRTEK, 26.11.2020 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

DRUŽINE SO RAZLIČNE / MOJA DRUŽINA  

 

 Pravljične družine 
Letos smo v šoli prebrali že kar nekaj pravljic in zgodbic. Otroci naj jih poskušajo  

našteti (Mali pišček, Smejalnik in Cvililna zavora, Žabji kralj, Sneguljčica, Janček 

ježek). Lahko naštejejo tudi druge pravljice, ki jih poznajo.  

Otroci nato naštejejo osebe v teh pravljicah. Povedo, ali otroci v teh pravljicah živijo z 

mamo in očetom. 

 Ta teden se bomo pogovarjali o družinah. Najprej pa si oglejte filmček MOJA 
DRUŽINA na povezavi:   https://www.youtube.com/watch?v=1UcVEeptKfo 

 

 Družine so različne 
 

Otroke povprašamo: Kdo so člani tvoje družine? Ali živimo vsi v enakih družinah? V 

čem se razlikujejo? V čem so si podobne? 

Otroci predstavljene družine primerjajo med seboj in iščejo razlike (lahko so različno 

velike (družina s tremi otroki), enostarševska družina (otrok lahko živi samo z enim 

od staršev), krušni starši, s starši in otroki lahko stanujejo tudi stari starši ali ostali 

sorodniki (razširjena družina), starši so lahko različne narodnosti …) Skupaj 

ugotovimo, da so družine različne. Z otroki se pogovorimo, da so vse oblike družin 

enakovredne in da smo do vseh strpni.  

Otroke pozovemo, naj ugotovijo, kaj je skupno vsem družinam. Ugotovijo, da je v 

vsaki družini vsaj en otrok. 

 

 Ogledajo si priložene fotografije in poimenujejo družine.  

 Ugotovijo katera družina je enaka kot njegova. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1UcVEeptKfo


DRUŽINE SO RAZLIČNE 

 

 
 

ENOSTARŠEVSKA DRUŽINA 
 

 
 
 

RAZŠIRJENA DRUŽINA 

 
 

DRUŽINA Z DVEMA OTROKOMA 
 

DRUŽINA S ŠTIRIMI OTROKI 

 
 

DRUŽINA Z ENIM OTROKOM 

 
 
 

RASNO MEŠANA DRUŽINA 

 

 

V zvezek SRNICA naj ti starši pomagajo zapisati naslov MOJA DRUŽINA.  

Nariši svojo družino. 

 

 



ŠPORT 

 

LEVA ROKA, DESNA NOGA, LEVA… 

 

V torek si pri likovni umetnosti izstrigel obrise dlani in stopal, katere boš danes 

potreboval pri športu. Potrebuješ še lepilni trak, s katerim boš dlani in stopala nalepil 

na tla.  

Kako? Poglej spodnjo sličico 

 

Ko si to naredil, moraš najprej opraviti 1. nalogo. Seveda pa k igri lahko povabiš tudi 

ostale družinske člane 

1. Naloga: Tek 
- tečeš tri kroge okrog nalepljenih odtisov, najprej v eno smer, nato še tri kroge v   
  drugo. 
- tečeš en krog nazaj, najprej v eno stran, nato še v drugo. 
  Sedaj si se ogrel, tako, da boš lažje izvajal drugo nalogo 
 

2. Naloga: Sprehod 
Po nalepljenih stopalih in dlaneh se premikaš tako, da postaviš levo nogo na levo 
stopalo, desno nogo na desno stopalo, levo roko na levo dlan, desno pa na desno 
dlan. 
Bodi pozoren in natančen. To večkrat ponovi. 
Če želiš, lahko pustiš odtise nalepljene na tleh nekaj časa in se to igo še večkrat 
igraš. 
 

!!! TO NALOGO JE POTREBNO ODDATI – slikati in poslati učiteljici  še isti dan. 
(četrtek 26. 11. 2020 do 20. ure). 

 

 



 

SLOVENŠČINA 

 

ZVOKI V NARAVI, RIŠEM PIKTOGRAME 
 
 

1. Danes boš poslušal zvoke v naravi. Jih znaš nekaj našteti? 

2. Odpri SDZ na str. 59 in poimenuj sličice.  

3. Na računalniku pojdi na Lilibi/e-gradivo/SDZ slovenščina 1. del/str.59 ali na 

povezavo https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1SDZSLO1&pages=58-59 . Za dostop 

na strani Lilibi rabiš aktivacijsko kodo, ki jo imaš na notranji strani platnic delovnega 

zvezka. 

Klikaj na zvočnike od zgoraj navzdol in reši nalogo. Če po prvem poslušanju nisi 

vsega obkrožil, poslušaj še enkrat. 

4. Kaj so piktogrami? To so sličice, ki nam povedo, kako ravnati. 

Ali bi znal povedati, kaj pomenijo ti piktogrami? 

     

 

5. Reši nalogo v delovnem zvezku slovenščine, na str. 60. 

Na opozorilne table nariši piktograme, ki veljajo za park. 

 

 

 

 

 

 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1SDZSLO1&pages=58-59


MATEMATIKA 

 

ŠTEVILO 4 

 

1. Danes te čakajo naloge v SDZ (samostojnem delovnem zvezku) za matematiko 1. 

del (moder delovni zvezek) – str. 51, 52 in 53.  

• Stran 51  - ustno 

Naloga na modrem polju 

Zgornja slika 

- Ogledajo si sliko, povejo, kaj je na sliki in koliko je česa. 

- S prstom vlečejo po številki na listu. Pozorni so na poteznost.  

Spodnja slika 
- Ogledajo si sliko, povejo, kaj je na sliki. 

- Poimenujejo množice in člane vsake množice.  

- Določijo moč vsake množice, tako da preštejejo člane posamezne množice. 

- Preštejejo pike/ črte v okencu. Preberejo število v okencu. 

Naloge na modrih pasicah 

Pri nalogah na MODRIH PASICAH reši le prvi dve nalogi: 

- NAREDI 4 POČEPE, 4 POSKOKE, 4 KORAKE V LEVO. 

- ŠTEJ OD 1 DO 4.  

- ŠTEJ OD 4 DO 1. 

 

• Stran 52 

Prva naloga 

Preberejo piktogram in povedo, kaj pomeni. V množici narišejo ustrezno število članov.  

Druga naloga 

Preberejo piktogram in povedo, kaj pomeni. Vadijo zapis številke 4. Pozorni so na 

pravilno in natančno zapisovanje. 

Tretja naloga 

Preberejo piktograma in povedo, kaj pomenita. Poimenujejo množico in člane množice. 

V okvirček zapišejo število članov v množici.  

• Stran 53 

Prva, druga naloga 



Preberejo piktogram in povedo, kaj pomeni. Starši preberete navodila, učenci 

samostojno rešujejo naloge. 

Tretja naloga 

- Učenci naj najprej preberejo števila v prvi vrsti (2424). Kaj se dogaja s števili? 

(Ugotovijo, da se ponavljajo). 

- Prepoznajo in nadaljujejo zaporedji števil v prvi in v drugi vrsti.  

To je ŠTEVILSKI VZOREC. Na začetku šolskega leta smo se že srečali z barvnimi 

vzorci – lahko si jih ogledaš na strani 12. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

** DODATNA NALOGA (za učence, ki obiskujejo DODATNI POUK in vse tiste, ki jo 

želijo rešit!) 

Preizkusi se v dodatni nalogi v PRILOGI. Če imaš možnost, si naloge natisni. V 

nasprotnem primeru pa lahko dodatne naloge rešiš tudi ustno. 

 

PRILOGA: DODATNA NALOGA 

 

1. NADALJUJ ZAPOREDJE. 
 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

     

1 3 1 

2 4 1 



 

ANGLEŠČINA 

 

Učenci, ki obiskujete tudi neobvezni izbirni angleščine, kliknite na spodnjo povezavo, 

kjer boste dobili naloge za ta predmet. 

 

http://anjadobiobisketja.weebly.com/ 

 

Če pa imate kakršno koli vprašanje za učiteljico Anjo, pa jo lahko kotaktirate na 

sledeči naslov: 

 

anjadobiobiske@gmail.com 

 

http://anjadobiobisketja.weebly.com/
mailto:anjadobiobiske@gmail.com

