
 

Spoštovani starši, skrbniki, drage učenke in učenci 1. razreda! 

Zaradi trenutnih razmer v državi, bo tudi OPB potekal na daljavo.  

Pomembno je, da so otroci doma, da ne zahajajo v skupine, se ne družijo s prijatelji na 

igriščih in javnih površinah.  

Pošiljam Vam navodila za delo in aktivnosti po dnevih, od ponedeljka do petka . Starše in 

skrbnike naprošam, da svojemu otroku po potrebi pomagate pri branju navodil, izvedbi 

aktivnosti in nalog. Že vnaprej sem Vam zahvaljujem.  

Poskrbite za kvalitetno preživljanje časa in pazite nase. 

Lepo Vas pozdravljam,  

Učitelj Jernej Zore 

 

Za vsa vprašanja sem na voljo na elektronskem naslovu  jernej.zore@guest.arnes.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ponedeljek 

SAMOSTOJNO UČENJE:  V zvezek napiši po eno vrstico vsake črke, ki ste jo že spoznali 

pri pouku. Piši natančno, od črte do črte.  

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA: Zapoj pesmi, ki ste jih spoznali 

pri pouku GUM.  

SPROSTITVENA DEJAVNOST: Bodi športno aktiven. Pojdi v naravo. Naredi 10 

poskokov, 10 počepov, kroži z boki v obe smeri, kroži z zapestji ter z gležnji.  

Torek 

SAMOSTOJNO UČENJE: Vadi branje besed, ki imaš zapisane v delovnem zvezku.  

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA: Iz barvnega papirja in rolice, ki 

je ostala od toaletnega papirja izdelaj metulja. Prosi za pomoč koga od domačih. Če nimaš 

barvnega papirja, lahko uporabiš tudi beli papir in ga poljubno pobarvaš oziroma porišeš. 

 

SPROSTITVENA DEJAVNOST: Pojdi na sprehod na bližnji travnik. Opazuj in vonjaj 

spomladanske cvetlice. S svojimi domačimi se igraj skrivalnice. Uživaj in sprosti se v naravi. 

 



 

 

Sreda 

SAMOSTOJNO UČENJE:  Opazuj sliko. V matematični zvezek napiši račune in jih 

izračunaj.  

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA: Vzemi beli list papirja in nariši 

poljubno risbo.  

SPROSTITVENA DEJAVNOST: Skupaj s starši ali s starejšim bratom ali sestro pojdi na 

sprehod v najbližji gozd. Zapri oči in pozorno poslušaj, kaj se v gozdu dogaja. Ali slišiš ptičje 

petje? Slišiš morda še katero drugo žival? Opazuj drevesa, podrast in živali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Četrtek 

SAMOSTOJNO UČENJE:  Opazuj sliko. V matematični zvezek napiši račune in jih 

izračunaj.  

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA: Prosi koga od domačih, da ti 

prebere poljubno pravljico. Pozorno poslušaj, vzemi flomastre ali barvice pravljico ilustriraj.  

 



SPROSTITVENA DEJAVNOST: Meči kocko in opravi tri ponovitve zahtevane naloge.

 

Petek 

SAMOSTOJNO UČENJE: Vzemi beli list papirja, barvice in riši po navodilih. 

1. ZGORAJ NA LISTU NARIŠI SONCE.   

2. SPODAJ NA LISTU NARIŠI DREVO.  

3. LEVO NA LISTU NARIŠI CVETLICO.  

4. DESNO NA LISTU NARIŠI HIŠO.  

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA:  

Poslušaj pesem Huda Mravljica in se jo poskušaj naučiti. Zraven lahko tudi zaplešeš. 

Posnetek pesmi najdeš na spodnji povezavi.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=huda+mravljica 

SPROSTITVENA DEJAVNOST: Nekoč, pred davnimi časi je živela deklica po imenu Ida. 

Imela je zelo rada cvetlice … Oglej si risani film H. C. Andersena  in izvedel boš, kaj vse je 

doživela ta dobrosrčna deklica.  

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

Nariši deklico Ido in njene cvetlice.  

 

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

