
SLOVENŠČINA 1. 
RAZRED

30. 3. – 3. 4.



PONEDELJEK: SKRITE BESEDE

•Za ogrevanje uporabi taktilno tehniko pisanja 
v zdrob ali polento. V večji pladenj ali krožnik 
natresi 1 skodelico zdroba ali polente (lahko 
tudi zrna koruze ali žita). Potresi pladenj, da 
se enakomerno porazdeli. 





Tako imaš pripravljen »poligon« za prstke, ki bodo 
pisali črke (in številke). Vaja je prijetna in gotovo ti 
bo všeč. Starši naj ti narekujejo črke, ti pa jih s 
prstom piši v zdrob tako, kot bi pisal s svinčnikom. 
Po vsaki črki zdrob pretresi, da se spet enakomerno 
porazdeli. 

•Tako lahko vadiš tudi številke in celo račune.

•Pazi samo, da ne streseš zdroba po tleh. ☺



BESEDE SKRIVAČKE

•Potem vzameš mali črtan zvezek in vanj 
prepišeš naslednje besede: 

•SLIKA, REPA, KITARA, VERJEMI, VRATA, 
OKLEP, LOKVANJ, METATI, PRINESI, 
TONKA.

•Zdaj pa težka stvar: v vsaki besedi najdi še 
eno besedo, ki se v njej skriva! Bo šlo? 
Označi jo z rdečo.



ZA STARŠE - rešitve

•SLIKA, REPA, KITARA, VERJEMI, VRATA, 
OKLEP (ali OKLEP), LOKVANJ, METATI (ali 
METATI ali METATI), PRINESI, TONKA.



TOREK: OGLED LUTKOVNE PREDSTAVE

•https://mailchi.mp/85ca6f8d4a40/aprilsko-
obvestilo-za-koordinatorje-kuv

•Na povezavi najdete Lutkovno gledališče Ljubljana 
in pod njim kliknete vrstico Gledališče povezuje.
Tam si lahko izberete predstavo, ki jo boste gledali. 
Predlagam Zvezdico Zaspanko ali Sapramiško ali 
Močeradek gre žez cesto. 

https://mailchi.mp/85ca6f8d4a40/aprilsko-obvestilo-za-koordinatorje-kuv


ILUSTRACIJA V PRAVLJIČNI ZVEZEK

•Predstavo si ogledaš, nato pa v Pravljični 
zvezek narišeš enega od prizorov iz predstave. 
Velja, da rišeš s svinčnikom in brez barvanja 
(razlog za to je, da ohraniš svojo pristno risbo, 
ki je ne motijo ali zakrijejo barvice). Iz risbe naj 
bo razvidno, kaj se dogaja, kje so junaki 
zgodbe. Poudariš stvari, ki so ti bile všeč in ki 
so ti najbolj ostale v spominu.



SREDA: ČRKA U
• V velik brezčrtni zvezek napiši veliko črko U. Naredi si zgoraj in 

spodaj eno črto, da veš, od kje do kje boš pisal.

• Pisati začni od zgoraj navpično navzdol. Tik preden prideš do 
spodnje črte, začni zavijati desno in potem zavijaj spet navzgor, da 
dobiš  neke vrste luknjo, jamo. Je šlo?

• Spodaj napiši eno vrsto velikih U-jev in eno vrsto malih U-jev. 
Označi najlepše tako, kot si navajen.

• Potem okrog črke U nariši stvari, ki se začnejo na U, na primer:  
URA, UHO,  USTA, UTA,  UHARICA (sova)... Pa še česa se spomni.

• Potem pa vzemi kopirano brošuro, ki jo imaš za branje, najdi stran 
s črko U in jo izpolni. To je to za danes – JU HU HUUUUUUUUU!



ČETRTEK: LEPOPIS ČRKE U IN BESEDE NA U
• Danes vzameš mali črtan zvezelk in narediš dve vrsti 

velikih U-jev in dve vrsti malih U-jev. Lepo, tako kot znaš. 
Pazi, da boš šel navpično navzdol in navpično nazaj 
navzgor in da U-ji ne bodo preširoki ali preozki.

• Potem pa  prepiši še te besede, ki imajo črko U:

• LUNA, LUKNJA, LUKA, URA, UHO, IGLU, LUČKA, 
CIRKUS, UREN, KENGURU. Označi U-je z rdečo in potem 
preberi besede, ki si jih prepisal.

• Kako si boš zapomnil črko U? Mene spominja na luknjo... 
Na kaj pa tebe?



PETEK: POSLUŠANJE PRAVLJICE
• https://www.youtube.com/watch?v=bnkLTZO7NaI&list=PL6kP1Nm0UkaWHzKt7IO1

MV8N6a_El3VVI&index=37

• Na zgornji povezavi lahko poslušaš pravljico Svinjski pastir.

• https://www.youtube.com/watch?v=fu75oJDAoQA&list=PL6kP1Nm0UkaWHzKt7IO
1MV8N6a_El3VVI&index=4

• Na tej povezavi pa pravljico Piko Dinozaver.

• Za eno se odloči in jo ilustriraj v Pravljični zvezek. Zgoraj napiši tudi naslov (prosi, da 
ti nekdo pomaga). 

• Včasih ni bilo interneta in smo pravljice poslušali na okroglih plastičnih ploščah 
(podobno kot cd, samo večje) na gramofonu.

https://www.youtube.com/watch?v=bnkLTZO7NaI&list=PL6kP1Nm0UkaWHzKt7IO1MV8N6a_El3VVI&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=fu75oJDAoQA&list=PL6kP1Nm0UkaWHzKt7IO1MV8N6a_El3VVI&index=4


STARI GRAMOFONI IN PLOŠČE



VAJE S ČRKO U (stavnica) in branje

•V brošuri za branje najdi stran s črko U in beri 
besede v rumenem okvirčku.

•Vzemi tudi stavnico in sestavljaj besede s črko U.


