
Dragi otroci,spoštovani starši lepo pozdravljeni v spletni šoli!  

V nadaljevanju sledijo navodila za domače delo. Pri reševanju nalog vam želim veliko 

uspeha in vas lepo pozdravljam. 

Ostanite zdravi, 

Učiteljica Zora 

 

- MATEMATIKA 

-  DZ. str.54 – 63 

 

- SLOVENŠČINA 

1. PISANE ČRKE 
- Prepiši besedila s pisanimi črkami v mali zvezek. (Nalogo si razporedi za tri dni.) 
a) 

 

b) 

 

c) 

zima   Žana   žena    mož   miza   žima   žur   roža   verižica    Vera   žarnica   nož   

veverica   žica   omara   meč   čemaž   Cene   muca   namaz 

Erna ima novo rumeno verižico. 

V vazi ni rožic. 

Verica reže čemaž.  



 

2. NAŠE PTICE – branje in razčlenjevanje besedila , U. 54, 55 

- Večkrat preberi besedila. 

- Ustno odgovori na vprašanja (učni list 1) ali samostojno obnovi vsebino prebranega. 

- Reši učni list 2. 
 
3. SREČKO KOSOVEL: KJE? (Berilo, str. 14) 

- Večkrat preberi pesmico. 

- Ilustriraj jo v brezčrtni zvezek. 

- Pesmico se nauči na pamet.  

 

4. VSAKODNEVNO BRANJE 

- Beri knjige po lastnem izboru. 

- Učenci, ki niso še prebrali knjig za bralno značko, naj to uredijo do konca meseca marca. 

Predstavili jih bodo takoj, ko se spet vidimo v šoli. 

Za opravljeno bralno značko je potrebno prebrati 4 pravljice in se naučiti 2 pesmici. 

  



Učni list 1 

Ustno odgovori na vprašanja po prebranem besedilu. 

KUKAVICA 

V katerem letnem času se vrne v naše kraje?  

Kje živi?  

S čim se hrani?  

Kdaj se oglaša z značilnim kukanjem?  

Kam odloži jajce?  

Kaj se zgodi, ko se izleže kukavičji mladič?  

 

SIVI GALEB 

Kakšen kljun ima sivi galeb?  

Kakšne so noge sivega galeba?  

Kje živi?  

S čim se hrani?  

Kje gnezdi? 

 

 

  



KMEČKA LASTOVKA 

Kje živi?  

Kje gnezdi?  

Kakšno je njeno gnezdo? 

Kolikokrat na leto znese jajca?  

Kako imenujemo oglašanje lastovk? 

 S čim se hrani?  

  



Učni list 2 

N A Š E   P T I C E 

Č R N A   Ž O L N A 
 

Kakšne barve je njeno perje? 

________________________________ 

Kaj ima na glavi samec? 

________________________________ 

Kje domuje? ______________________ 

S čim se hrani? 

_____________________________ 

Po čem jo prepoznamo? _________________________________ 

 

 

 
 
 
 
  



 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

- Pomlad  

 

1. Reši uganki: 

Spomladi se prvi zbudi, 

z glavico belo neslišno zvoni. (M. Voglar) 

 

 Stalila sneg v potoke žuboreče, 

 posula s cvetjem travnike je speče. (M. Voglar) 

 

2. Razmisli:  

Kaj že veš  o pomladi? 

Katere rastline so  znanilci spomladi?  

Kaj se dogaja z drevesi spomladi? 

Kaj se dogaja z živalmi? 

 

3. Pojdi na opazovalni sprehod v bližnjo okolico. S seboj vzemi list in pisalo, da si boš sproti 

beležil opažanja. 

Opazuj: 

- Kakšno je vreme? 

- Katere rastline si opazil? 

- Katere živali si opazil?  

- Kaj ljudje delajo, kaj imajo oblečeno? 

 

4. Vsa opažanja si zabeleži na list. 

5. Poišči vejico listnatega drevesa, opazuj jo in nariši na list. 

 

Na sprehodu se lepo obnašaj, ne trgaj rastlin, ne lomi vej, da ne plašiš živali, če koga srečaš, 

se z njim ne druži in ne igraj, ampak mu samo od daleč pomahaj.      



 

6. Delo ob prihodu domov 

V zvezek zapiši svoja opažanja (vreme, rastline, živali, ljudje). Pomagaš si lahko z zapisom v 

učbeniku, str. 56. 

 

Učbenik za spoznavanje okolja je dostopen na spletni strani Založbe Rokus. Navodila sem 

vam poslala po mailu. 

 

 

LIKOVNA UMETNOST 

V zvezek za spoznavanje okolja nariši spomladanske cvetlice, ki si jih videl v naravi.  

Poglej v učbenik za spoznavanje okolja, str. 57 in doriši še tiste, ki ji jih na sprehodu nisi 

opazil. 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

- Ponovi pesmice, ki si se jih naučil v šoli. 

- Pokliči babico ali dedka, vprašaj ju, katere pesnice o pomladi znata. Skupaj jih zapojta. 

 

 

 

-  

 


