
1. RAZRED - PETEK, 9. 4. 2021  
 
 

  

SPOZNAVANJE OKOLJA 

POMLAD – PONOVIMO 

O pomladi smo se v šoli naučili kar precej stvari. Danes bomo skupaj ponovili. 

Spoznavanje okolja bomo imeli preko video srečanja.  

 

https://arnes-si.zoom.us/j/96960730329?pwd=ZHRQUnRKM0Jvd1licitodi9PWHdwZz09 

 

Se vidimo na Zoomu ob 9.00! (z učiteljico Tino) 

 

MATEMATIKA 

GEOMETRIJSKI LIKI - KROG 

Danes boš natančneje spoznal KROG. Krog ima eno krivo stranico in nobenega 

kota. 

 

Opazuj zgornje kroge in odgovori na vprašanja: 

• V ČEM SE RAZLIKUJEJO ZGORNJI KROGI? (po barvi, po velikosti) 

• V ČEM SO SI PODOBNI? (po obliki) 

• KOLIKO KOTOV IMA KROG? (nobenega) 

 

V stanovanju poišči predmete, ki imajo obliko kroga.  

V zvezek tigrček napiši naslov KROG in nariši 3 različne kroge prostoročno in 3 s 

šablono ali z obrisovanjem predmetov. NE POZABI JIH NATANČNO POBARVATI. 

 

Starši, pri risanju likov morajo biti ti vedno pobarvani, sicer so to le sklenjene črte!! 

SE KMALU 

SPET 

VIDIMO! 

https://arnes-si.zoom.us/j/96960730329?pwd=ZHRQUnRKM0Jvd1licitodi9PWHdwZz09


Za konec pa odpri še modri delovni zvezek na strani 66 ter jo reši. Tako boš utrdil 

svoje znanje o krogu (če nimaš šablone, like riši z orisovanjem predmetov). 

 

 

SLOVENŠČINA  

NAREK 

Danes vas čaka naslednji narek. Zato v zvezek s pikapolonico napiši naslov:  

4. NAREK 

Za začetek so samo posamezne črke, nato jim sledijo kratke besede, malo daljše 

besede in za konec še tri povedi. 

STARŠI: počasi in razločno otroku preberite posamezne črke, besede in povedi. Na koncu povedi 

sledi pika. Berite v tem stilu: »Zapiši črko A. Napravi presledek in zapiši črko U. Ponovno sledi 

presledek in črka C,...«. Kar opominjajte jih na presledek med črkami oz. besedami, saj ga včasih 

izpustijo. Besede berite vsako posamezno, poved preberite v celoti in naj ga otrok poskusi zapisati 

samostojno. Lahko mu poved večkrat ponovite. Nikakor jim ne črkujte besed! Vmes jih tudi ne 

popravljajte, ampak boste to storili na koncu. 

Tako boste tudi vi dobili vpogled v otrokovo znanje.  

 

Če imate možnost, lahko narek natisnete in ga spodaj pod narek otrok tudi prilepi – tako kot smo 

to počeli v šoli. V kolikor nimate tiskalnika, nič hudega. 

Ko končajo narek, jim le tega preglejte in popravite morebitne napake.  



ŠPORT  

SPREHOD  

Najbolj pomembno je, da si čim več na svežem zraku. 

Izkoristi lepo vreme in se odpravi z družino na sprehod, 

najbolje v naravo. 

ŠPORTNE IZBIRE 

Na spodnji povezavi pa se lahko malo pozabavaš tudi doma.  

https://www.youtube.com/watch?v=ixxYwd4ZJ8g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ixxYwd4ZJ8g

