
SLJ (Slovenščina) 
 
  V pisanko napiši naslov JAGODOV SLADOLED.  

 
Prepiši spodnje povedi tako, da podčrtane besede zamenjaš z 
ustreznejšimi.   
 
Piši s pisanimi črkami. Pazi na veliko začetnico in lep zapis. 

  Primer: 
Teta Meta je kupila omaro iz lesa. 
Teta Meta je kupila leseno omaro. 

 
Jure je spuščal letalo iz papirja. 

Peter ima igračo iz plastike. 

Sosedov Miha ima torbico iz usnja. 

Očku je mamica podarila nogavice iz volne. 

Alenka in Andrej sta spuščala  ladjice iz papirja. 

Otroka sta opazovala grad iz peska. 

  

Prosi starše naj naj nalogo v 
pisanki poslikajo in pošljejo 

učiteljici do petka 15.5. 
 



LUM (Likovna umetnost) 
 

Ta teden bomo likovno umetnost povezali s slovenščino. 
Prebrali ste si odlomek pravljice: Pravljično drevo.  
Kakšno bi bilo tvoje pravljično drevo? 
 
Naloga: naberi različne naravne materiale: kamenčke, listke, 
vejice, rožice, palčke, … in iz njih kar zunaj na tleh (pred hišo, 
blokom) izdelaj svoje pravljično drevo.  

                   
 

Pusti domišljiji prosto pot!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Tvoj izdelek naj starši poslikajo in 
pošljejo fotografijo učiteljici do petka 

15.5. 
 



ŠPORTNI DAN 
 
Gibanje na svežem zraku je zelo pomembno za naše zdravje in dobro 
počutje. Zato se boste en dan v tem tednu z družino podali na pohod 
v naravo, v bližnji gozd, park ali na hrib.  
 
Cilj pohoda določite sami. Pot si zastavite tako, da boste hodili vsaj 1 
uro.  
 
Po športnem dnevu izpolniš učni list MOJ ŠPORTNI DAN. Pred 
pohodom si preberi naloge, da boš vedel na kaj moraš biti pozoren. 
 
POTEK ŠPORTNEGA DNEVA: 

• Jutro začni z zdravim zajtrkom. Učenec ga sam pripravi zase in 
za svojo družino. 
 

• Pred športno aktivnostjo je  pomembno ogrevanje. To bo 
potekalo po postajah v prostorih tvojega doma: 

 
TVOJA SOBA: 10 X KROŽENJE Z GLAVO (počasi, v eno in v drugo smer) 
KUHINJA: 10 X KROŽENJE Z ROKAMA (naprej in nazaj) 
DNEVNA SOBA: 10 TREBUŠNJAKOV (noge zatakni pod kavč) 
JEDILNICA: 10 POČEPOV 
HODNIK: HOJA PA PRSTIH, HOJA PO PETAH  (počasi šteješ do 20) 
SPALNICA STARŠEV: PREDKOLON (poskusi se dotaknit stopal, šteješ do 10) 
 

• PRIPRAVA NA POHOD:  
- pripravi si nahrbtnik z vodo in kakšnim zdravim 

prigrizkom 
- obleci se v športna oblačila 
- obuj si športne copate 
- s starši se dogovorite za cilj pohoda 
- ne pozabite na fotoaparat ali telefon, da boste 

učiteljici poslali kakšno fotografijo s pohoda. 
VESELO NA POT! 



MOJ ŠPORTNI DAN 

Ime in priimek:___________________ 

Datum: __________________ 

 

1. Na športnem dnevu me je spremljal/a (obkroži): 

mama                        tata                              brat                        sestra 

kužek                       nona                           nono                    

drugi: ____________________ 

 

2. Vreme je bilo (obkroži): 

                                                           

 

3. Hodili smo (podčrtaj):  

 

• po mestu/vasi          
 

• ob reki/potoku 
 

• travniku 
 

• ob železniški progi 
 

• ob poljih 
 

• na hrib 
 

• skozi gozd 
 

• med vinogradi 

 

4. Na športnem dnevu sem: 

 

• jedel: _______________________________________ 

• pil: _________________________________________ 

 



 

5. Napiši:  

 

Slišal sem: Vonjal sem: 

  

  

  

 

6. Na pohodu smo se pogovarjali o: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

7. Na pohodu mi je bilo najlepše (nariši): 

 

 

                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Ko se vrneš s pohoda se s starši sprostite z zabavno masažo ob 
zgodbi VREMENSKA MASAŽA. Pomladi je vreme res muhasto.  
 
 Usedite se na tla eden za drugim z vzravnanim hrbtom. 
 

 
 
Starši naj berejo zgodbo in navodila za masažo hrbta. Poskusite 
večkrat. Ko se naučite gibov, berete samo zgodbo. 
 

VREMENSKA MASAŽA 
 

Nekoč je bilo veliko rumeno sonce,  
Z eno dlanjo nežno krožiš po hrbtu tistega pred teboj (narišeš 
sonce). 

 
ki je grelo ves svet. 
S prstom narišeš žarke sonca. 
 
Pojavilo se je nekaj oblakov.  
S prstom rišeš majhne kroge. 
 
Začelo je rahlo pihati. 
Nežno vleci s prsti z ene strani hrbta na drugo.  
 
Pihalo je močneje in močneje. 
Močneje vleci s celo dlanjo z ene strani hrbta na drugo. 
 
Prišla je strela in grom.  
Potolčeš s stransko stranjo dlani.  



Začelo je rahlo deževati. 
Nežno trepljanje s prsti.   
 
Deževalo je močneje in močneje. 
Vleci s prsti z vrha dol. (od ramen, do križa) 
 
O ne, pojavila se je toča. 
Nežno udarjanje s pestjo po hrbtu.  
 
Za vsakim dežjem vedno spet posije sonce. 
Z eno dlanjo nežno krožiš po hrbtu tistega pred teboj.  
 

 
 

 

• Izpolni še učni list MOJ ŠPORTNI DAN in ga zalepi v zvezek za 
spoznavanje okolja.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Učni list: Moj športni dan naj ti starši 
fotografirajo in pošljejo učiteljici do 

petka 15.5. 
 


