
      

                 Pripravi si prostor za šolsko delo. Pazi na držo telesa med delom. Med dejavnostmi                         in pij           . 

 
PETEK, 

20. 3. 2020 

 
NAVODILO ZA DELO ZA 1. razred 
 

 
KAJ SO IZDELKI UČENCA? 

OVREDNOTIM 
SVOJE DELO 

 
 

RAČUNAM 

 

Preštevaj različne predmete v svoji okolici v 
stanovanju (zvezke, barvice, flomaste, krožnike, 
kozarce, …) in zunaj (drevesa, kamenčke, cvetice 
…). Štej do 10 – naprej, nazaj. Štej po dva, po tri, 
po štiri, po pet – naprej, nazaj. Prosi starše, da ti 
preberejo zgodbico o gosenici Najst. In zopet 
štej, tokrat do 20. Štej tiho, štej glasno. Preštevaj 
predmete okoli sebe. Pozorno si oglej tudi 
številski trak. Kaj opaziš? 

- Samovrednoti svoje delo (nariši si smejka za vsako 
dejavnost) 

POSLUŠAM 

 
GOVORIM

 

Naštej nekaj cvetic, ki si jih opazil v naravi. Si 
opazil zvonček? Pripravi se na poslupanje. Starši 
ti bodo prebrali besedilo. Dobro poslušaj. Po 
poslušanju povej, kaj si si zapomnil. Ogovori še 
na vprašanja: Kje raste mali zvonček? Kdaj cveti? 
Kaj ima v zemlji? Kakšne barve so listi in steblo? 
Kakšne barve je cvet? Kakšne oblike je cvet 
malega zvončka?  
V zvezek (črke) zgoraj napiši z rdečo barvico 
naslov MALI ZVONČEK in spodaj nariši zvonček 
(čez celo stran). Ko bo narisan, pa povej opis 
zvončka. 

- Slika v zvezku 
- Opis malega zvončka – ustno. 

 

GIBLJEM 

 

Pojdi na dvorišče in nastavi obraz sončnim 
žarkom. Začuti tople žarke. Prijazno te bodo 
pobožali. Izberi pet najljubših gimnastičnih vaj in 
naredi 10 ponovitev. Pri izvajanju bodi natančen. 
Glasno si štej. Ko končaš, zapri oči in petkrat 
skozi nos vdihni in skozi usta izdihni. Uživaj v 
dnevu, in ob ljudeh, ki jih imaš rad. 

- Izvede gimnastične vaje 
- Samovrednoti svoje delo 

 

GUM    



VPRAŠANJA ZA VREDNOTENJE: Kaj sem se danes učil? Kaj mi je šlo dobro? Kaj moram popraviti? Kako sem se počutil  v šoli doma? Bi kaj želel 

predlagati? Kaj bi sporočil svoji učiteljici in sošolcem? 

Po delu očisti svoje potrebščine                         in jih pripravi za naslednji dan.  

 

 

ZGODBA O GOSENICI NAJST 

Iz sadovnjaka se je slišalo glasno hlastanje. Krivec za takšno hlastanje je bila gosenica Najst, ki se je naslajala nad listi jablane. Pojedla  jih je že 

deset, pa še vedno je bila lačna in jedla naprej. Namreč danes je dan, ko se bo gosenica spremenila v metulja.  

Ko je Najst naredila zadnji grižljajček desetega lista, se je lotila enajstega. Hitela je in hitela ter uživala ob vsakem grižljaju. Pojedla je tudi 

enajstega in začela dvanajstega. Tako je nadaljevala z gostijo brez prestanka. Pojedla je naprej 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. list. Končno je 

omagala in si poiskala primerno mesto, da se lahko zabubi. Minilo je že kar nekaj časa, ko se je v bubi gosenica Najst spremenila v čudovitega 

metulja. Najst ni bila več gosenica, ampak čudovit metulj, kateremu pravimo dvajset. 

 

 

 

 

 

 

 

MALI ZVONČEK 

Mali zvonček raste ob robu gozda in ob potokih. Cveti zgodaj spomladi. V zemlji ima čebulico s koreninicami. Iz čebulice raste daljše zeleno 

steblo. Ob steblu ima dva ozka zelena lista. Na vrhu stebla visi bel cvet zvončaste oblike.  

 

1 2 3 4 5 6  7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 


