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SLOVENŠČINA – 1. razred 

13. 4. 2020 – 17. 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. 

           

Dane Zajc, Leteča hišica 

V 5.tednu bomo učitelji pravljico prebrali preko Google meeta ali Zooma. V kolikor se otrok ne želi 
priključiti, vam posredujemo navodila za reševanje naloge. Vabilo, kot dogovorjeno, prejmete na 
elektronski naslov. 

1. Preberite otroku pravljico, ki jo je napisal Dane Zajc: Leteča hišica. 
 

2. Ob vprašanjih se z njim pogovorite.  
 

- Kakšne so bile hiše v sivem mestu?     (Puste.) 
- Ena hiša se razlikuje od ostalih. Kaj je naredila?     (Neko noč odleti na ponočevanje.) 
- Kaj pomeni, da je hiša odletela na ponočevanje? (Da se je potepala ponoči.) 
- Zakaj se je hiša ustavila? (Ker je bila neprespana.) 
- Kaj so otroci naprej zagledali, ko so odprli oči? (Sončeve zajčke po tleh.) 
- Kaj pa so to sončevi zajčki ? (Senca rastlin.) 
- Kako so se imeli otroci v »novi deželi«?   (Bili so veseli. Prijeli so se za roke in 
raziskovali novo deželo.) 
- Zakaj so otroci nabrali majhna drevesa, sadike in vejice?  (Ker so se zbali, da se bodo 
zjutraj zbudili v mestu kjer ni zelenja.) 
- Kaj so naredili otroci, ko so se vrnili v domače mesto? (So na mesto iz hiše metali 
zelene sadike). 
- Si že kdaj videl/a, da bi iz neba namesto dežnih kapljic, padal gozd? 
- Kakšne so sedaj postale hiše v mestu? (Vesele in prijetne.) 
- Kaj pomenijo besede: meščan (prebivalec mesta), bilka (steblo trave), sadika (majhna 
rastlina za vsaditev)?   
- Bi se ti kdaj rad/a preselila drugam?   
- Kje bi najraje živel/a?  

 

3. Otrok si prvo prosto stran v zvezku Ribica razdeli na polovico (s svinčnikom). V en 
prostorček sam (ali starši) napiše naslov Dane Zajc: Leteča hišica. Pod naslovom ilustrira 

https://dobrodoslivsolskiknjiznici.weebly.com/dogaja-se.html
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Letečo hišico na potovanju. Pomaga si z ilustracijami iz berila. Otroku postavite vprašanje 
»Kaj bi hišica povedala, če bi lahko govorila?«. Prisluhnite njegovemu razmišljanju. 

 

Črka H 

 

Otroku pomagajte poiskati besede, ki se začnejo na glas H  (hlače, hlod, hiša, hodulje, hoja,…)  
in besede, ki se končajo na glas H (kruh, mah, tepih, teloh, polh, prah,…). Besede lahko tudi 
zapiše v zvezek. 

 

Obravnava nove črke:  
- Otrok zalepi črko H (PRILOGA 1) v zgornji levi kot strani in jo prevleče s 5 najljubšimi barvicami. 
Član družine napiše v zvezek Mavrica črko H 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 H.  
- 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 F 

 

Otroku pomagajte poiskati besede, ki se začnejo na glas F  (figa, frača, figura, fotografija, 
fotoaparat, fižol,…) in besede, ki se končajo na glas F (fotograf, filozof, grof, krof…). Besede lahko 
tudi zapiše v zvezek. 

 

 
 

Obravnava nove črke:  
- Otrok zalepi črko F (PRILOGA 1) v zgornji levi kot strani in jo prevleče s 5 najljubšimi barvicami. 
Član družine napiše v zvezek Mavrica črko F 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 F.  
 - Otrok 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. 
- 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 H, F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 2 – ZAPIS V ZVEZEK ČRKA H 

 

 PRILOGA 3 – BRALNI LIST H 
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H 
UH    AH    HE    HI    HO  

HEJ    UHO    MEH    MAH    HIŠA    
JUHA    MIHA    HODI    MUHA   
KIHA     SMEH    HVALA    HOTEL     

KUHAR  KUHA  JUHO.  PEK  PEČE  
DOBER  KRUH.  HANA  IMA  NOVE  
UHANE.  HELENE  NI  TU.        

 

HRUŠKA    STREHA    POLH    HLOD    HRBET   
HRANA   HLADILNIK    HLEB    HROŠČ  HRIB     

JAHAČ  SI  JE  OBLEKEL  JAHALNE  HLAČE.  ODŠEL  
JE  V  HLEV.  V  HLEVU  NI  BILO KONJEV.  BILI  
SO  NA  HRIBU.   
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PRILOGA 4 – ZAPIS V ZVEZEK ČRKA F 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 5 – BRALNI LIST F 
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 F 
UF    IF    FA    FO    EF  

FEN    FUJ    COF    FANI    FIFI    
FIGA    COFEK    FANT    FALOT    
FRAČA    FILIP    KROF    AFNA  

FANI  IMA  NA  KAPI  COF.  FILIP  
IMA  RAD  FIGE.  V  ŠKAFU  JE  
VODA.  FANT  IGRA  NA  HARFO.                    
 

TELEFON    SRF    FILM    FOTOAPARAT    FUNT 
FALOT    FRANCIJA    FRAK    FIKUS    FRNIKOLA 

POLETI  FRANCE  VELIKO  SRFA.  FANIKA  RADA  
PEČE  SLADKE  KROFE.  TETA  FRANKA  STANUJE  
V  FRANCIJI.  FOFANA  IMA  OPICO. 


