
4. teden delo na daljavo       šol. leto 2019/2020 

 
SLOVENŠČINA – 1. razred 

6. 4. 2020 – 10. 4. 2020 
 

 
 

Ne pozabite na vsakodnevno glasno 10 minutno branje. 
 

Kdor še ni opravil obveznosti pri Bralni znački, naj se na to pripravi. Uporabite lahko tudi berilo 
ali poiščete kaj uporabnega na spodnji povezavi: 

https://dobrodoslivsolskiknjiznici.weebly.com/dogaja-se.html .  

Posnetek pripovedovane pravljice ali pesmice, lahko pošljete svoji razredničarki na mail. Ne 
pozabite narisati v mapico za bralno značko. 

 

 

Črno obarvane naloge so obvezne, rdeče pa neobvezne. 

 

           

Tanja Knap, Anine sanje 

 

1. Preberite otroku pravljico Anine sanje (PRIPONKA NA SPLETNI STRANI). 
 

2. Ob vprašanjih se z njim pogovorite.  
 

- Kako je ime deklici v pravljici?     (Ana) 
- Kje so se Ani dogajale čudne reči?     (V sanjah.) 
- Kdo je namesto učiteljice stopil v razred?   (Čarovnica.) 
- V kaj je čarovnica spremenila poredne otroke?  (V geometrijske like.) 
- Kako jih Ana lahko reši?  (Vzeti  mora štiri pravokotnike, en krog, en trikotnik in en 
kvadrat in sestaviti škrata, ki ima na glavi čepico.) 
- Kam je postavila trikotnik?  (Na škratovo glavo.) 
- Ali  je Ani uspelo rešiti otroke?  (Seveda.) 
- Kaj se je nato zgodilo?   (Zabliskalo je in zaropotalo in pred tablo je bil čisto pravi škrat.) 
- Ali je bila čarovnica v resnici zlobna?  (Ne.) 
- Kaj je bil čarovnici škrat? (Škrat je bil njen sin, ki ga je hudobna čarovnica uročila.) 

 

 
3. Otroku pomagajte na list (lahko barven, v nasprotnem primeru pobarva) narisati poljubno 

število geometrijskih likov (najmanj en krog, en kvadrat, štiri pravokotnike in en trikotnik). 
Uporabite lahko šablono. Otrok like izreže ter iz njih sestavi škrata. Škrata nato zalepi v 
zvezek Ribica, pod naslov Anine sanje.  

 

https://dobrodoslivsolskiknjiznici.weebly.com/dogaja-se.html
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Črka B 

 

Otroku pomagajte poiskati besede, ki se začnejo na glas B  (balon, banana, bober, borovnica, 
bik,…) in besede, ki se končajo na glas B (gumb, golob, zdrob, zob, žleb, bob,…). Besede lahko 
tudi zapiše v zvezek. 

 

Obravnava nove črke:  
- Otrok zalepi črko B (PRILOGA 1) v zgornji levi kot strani in jo prevleče s 5 najljubšimi barvicami. 
Član družine napiše v zvezek Mavrica črko B v desni kot s svinčnikom. Otrok jo prevleče s 5 
najljubšimi barvicami. Na sredini lista, na samem vrhu nariše predmet, ki se začne na glas B.  
- Otrok nato navidezno piše črko po zraku, na mizici,… 
- Sledi zapis (PRILOGA 2) v zvezek, s peresom. Pri tem je potrebno spodbujati na pravilne poteze 
zapisa. 
- Otrok naslednjega dne zapis ponovi. 

- Otrok vsaj 5x prebere bralni list (PRILOGA 3). Bere lahko tudi ostale bralne liste, knjige. 

 

 

 

Črka G 

 

Otroku pomagajte poiskati besede, ki se začnejo na glas G  (goba, galeb, gibanica, gugalnica, 
garaža, gasilec, gol, gora, gosenica,…) in besede, ki se končajo na glas G (brlog, krog, premog, 
samorog, gong, rog…). Besede lahko tudi zapiše v zvezek. 

 

 
 

Obravnava nove črke:  
- Učenec zalepi črko G (PRILOGA 1) v zgornji levi kot strani in jo prevleče s 5 najljubšimi 
barvicami. Član družine napiše v zvezek Mavrica črko G v desni kot s svinčnikom. Učenec jo 
prevleče s 5 najljubšimi barvicami. Na sredini lista, na samem vrhu nariše predmet, ki se začne 
na glas G.  
 - Učenec nato navidezno piše črko po zraku, na mizici,… 
- Sledi zapis (PRILOGA 4) v zvezek, s peresom. Pri tem je potrebno spodbujati na pravilne poteze 
zapisa. 
- Učenec naslednjega dne zapis ponovi. 
- Otrok naslednjega dne zapis ponovi. 

- Otrok vsaj 5x prebere bralni list (PRILOGA 5). Bere lahko tudi ostale bralne liste, knjige. 
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PRILOGA 1 – ČRKI B, G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 2 – ZAPIS V ZVEZEK ČRKA B 
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 PRILOGA 3 – BRALNI LIST B 

 

B 
AB    OB    BI    BO    UB  

NEBO    RABA    BELO    BIČ    BIK    
BOK    BAR   OBOK    ROB    BIVOL    
ROBEC    BERILO    BALON    BISER 

NA  NEBU  SO  OBLAKI.  BREDA  
BRIŠE  TABLO.  ROBI  IN  BOR  
BERETA.  BORIS  BO  KUPIL BOBEN.  
BRINA  IMA  BRATA. 

 

MOJ  BRAT  BINE  IMA  BRKE.  BRANKO  NABIRA  
TROBENTICE.  BARBARA  JE  DOBILA  NOVO  
TROBENTO.  DEBORA  IMA  RADA  BRESKEV  IN  
BANANO.  BOR  BO  BARVAL. 
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PRILOGA 4 – ZAPIS V ZVEZEK ČRKA G 
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PRILOGA 5 – BRALNI LIST G 

 

G 
GA    GI    GE    GU    GO     

GOS   GOL   ROG   GAD   NOGA    
RAGU   GOBA  GAJA   OLGA   GORA   
GOSKA   MEGLA   GLAVA         

IGOR  RAD  NABIRA  GOBE.  GAJA  
IMA  NA  GLAVI  KAPO.  GASILCI  
GASIJO  OGENJ.  GALEB  LETI. 

 

GLASBA    OGLEDALO    TRGOVINA    SNEG 

NA  IGRIŠČU  SO  IGRALA.  GREGA  SE  SPUŠČA  
PO TOBOGANU.  GAŠPER  GA  GLEDA.  IGOR  IN  
GORAN  IGRATA  NOGOMET.  OLGA  SEDI  NA  
KLOPI  IN  BERE  KNJIGO  O  GUSARJU.   


