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

 
SLOVENŠČINA – 1. razred 

4. 5. 2020 – 8. 5. 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. 

           

Fran Levstik, Kdo je napravil Vidku srajčico 
 

1. Preberite otroku pravljico Kdo je napravil Vidku srajčico, ki je v Berilu na straneh 64-67. 
 
2. Ob vprašanjih se z njim pogovorite.  

 

- Kako je bilo ime dečku v pravljici?  (Videk.) 
- Koliko je bil Videk star?   (Imel je štiri leta.) 
- Je bil najstarejši ali najmlajši otrok v družini?   (Najmlajši.)  
- Kaj se je zgodilo z njegovo srajčico?  (Tako se je potanjšala, da mu je padla z ramena.) 
- Kdo je pomagal Vidku do nove srajčice?   (Jagnje, grm, pajek, rak, ptiček.) 
- Kako so mu pomagali? (Jagnje mu je podarilo volno, grm mu je volno izmikal, pajek je 
volno osmukal in stkal, rak je tkanino prikrojil, ptiček je tkanino sešil.) 
- Kakšna je bila nova srajčica? (Mehka in bela.) 
- Zakaj so živali pomagale Vidku, ko se mu je raztrgala srajčica?  (Ker je bil prijazen in je 
imel posebno rad živalce in cvetlice.) 

 

3. Otroku pomagajte pri razumevanju novih, težje razumljivih besed. Besede z velikimi 
tiskanimi črkami lahko prepiše v zvezek Mavrica. 
 

VDOVA: žena, katere mož je umrl in se ne poroči ponovno; 
BISTROUMEN: je nekdo, ki je bister, pameten, iznajdljiv; 
AKO: če; 
PITATI: načrtno krmiti žival, da bi se zredila; 
ONDI: tam; 
JAGNJE: ovčji mladič; 
GOLO REVŠE: otrok, ki je ubog, ki nečesa ali nekoga nima; 
IZMIKATI VOLNO: ločiti volno na tanjše niti; 
OSMUKATI VOLNO: zgladiti, poravnati, počesati; 
PRESTI VOLNO: iz prediva narediti, izdelati niti; 
STKATI VOLNO: narediti tekstilni izdelek s križanjem, prepletanjem osnovnih niti; 
PRIKROJITI IN PRIREZATI TKANINO: blago oziroma tkanino narezati na več delov, jih 
zarobiti in sešiti skupaj; 
TKANINA: tekstilni izdelek, narejen s tkanjem; 
NEGO: kakor. 

https://dobrodoslivsolskiknjiznici.weebly.com/dogaja-se.html
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4. Otrok si prvo prosto stran v zvezku Ribica razdeli na polovico (s svinčnikom). V en 
prostorček sam (ali starši) napiše naslov Fran Levstik, Kdo je napravil Vidku srajčico. Pod 
naslovom ilustrira pravljico. Pomaga si z ilustracijami iz berila. 

 

5. Otrok  posluša pesem na spodnji povezavi. Pesem memorira. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5VE1yiycGG8 

 

 

 

 

 

Prepis 

Otrok v zvezek Mavrica s peresom prepiše spodnji prepis. Pazi naj na uporabo rdeče barvice. 

Samostojno zapiše najmanj eno poved o tem, kaj je počel med počitnicami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branje 

Učenec prebira bralne liste v bralni mapi. Bere lahko tudi ostale knjige, stripe... 

 

 

 

 

 

    
AN    MO    VAL    MIZA   ŽABA 
 
DA    VEZ    SONCE   ZIMA    
 
LIST    PISMO    BALON     
 
PRIŠLA  JE  POMLAD. 
 
SPOZNAL SEM NOVEGA PRIJATELJA. 
 
KAKO TI JE IME? 
 
ALI SI ŽE VIDELA LETALO LETETI? 
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Učim se pisati 

Otrok v zvezek Mavrica s peresom samostojno napiše besede. Tabela s črticami naj mu bo v 
pomoč. Učnega lista ni potrebno natisniti, lahko pa zraven besede ilustrira njen pomen 

(npr. RAK  ).                                 
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