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

 
SLOVENŠČINA – 1. razred 

20. 4. 2020 – 24. 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. 

           

Koroška pripovedka, Hvaležni medved 

V 6. tednu bomo učitelji pravljico prebrali preko Google meeta ali Zooma. V kolikor se otrok ne bo 
priključil, vam posredujemo navodila za reševanje naloge. Vabilo, kot dogovorjeno, prejmete na 
elektronski naslov. 

1. Preberite otroku Koroško pripovedko, Hvaležni medved. 
 
2. Ob vprašanjih se z njim pogovorite.  

 

- Kje je stala bajtica?  (Visoko v hribih, zraven gozda.) 
- Kateri letni čas je bil?  (Jesen.) 
- Kaj je mati delala pred hišo?  (Z zibelko poganjala nogo, zraven šivala in pela.) 
- Kdo se je kobacal skozi grmovje?  (Velik rjav medved.) 
- Zakaj je medved prišel k ženi?  (Prišel je po pomoč, saj se mu je velik črn trn zadrl v 
sprednjo levo šapo.) 
- Kako je žena pomagala medvedu?  (Vzela je šivanko in mu skrbno izdrla ostri črn trn.) 
- Kaj je medved zgrabil, preden se je odpravil proti gozdu?  (Zibelko.)  
- Kako se je ženi zahvalil? (V sprednjih šapah je nosil zibelko, polno rumenih hrušk.) 
- Kaj pomeni beseda hvaležen? (Ko se nekomu zahvališ za lepo dejanje). 
- Kaj pomeni beseda bajta?  (Hiša.) 
- Kaj pomeni beseda šantati?  (Šepati.) 
- Kaj pomeni beseda goščava?  (Z gostim grmovjem in drevjem porasel svet.) 
- Kaj narediš ti, ko se poškoduješ ali udariš? 
- H komu se zatečeš? 
- Kako izraziš hvaležnost?  

 
 
 

3. Otrok si prvo prosto stran v zvezku Ribica razdeli na polovico (s svinčnikom). V en 
prostorček sam (ali starši) napiše naslov Koroška pripovedka, Hvaležni medved. Pod 
naslovom ilustrira zgodbo. Pomaga si z ilustracijami iz berila. 

 

 

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

 

Otroku pomagajte poiskati besede, ki se začnejo na glas P  (ptica, potica, panda, pesek, pero, 
perut…)  in besede, ki se končajo na glas P (klop, potop, top, nakup, počep, čop…). Besede lahko 
tudi zapiše v zvezek. 

 
 

Obravnava nove črke:  
- Otrok zalepi črko P (PRILOGA 1) v zgornji levi kot strani in si ogleda pravilne poteze na spodnji 
povezavi: 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

- Otrok nato navidezno piše črko po zraku, na mizici… 
- Črko P prevleče s 5 najljubšimi barvicami.  
- Član družine napiše v zvezek Mavrica črko P 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 P.  
- 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. 

 

 

Črki Z, Ž 

 

Otroku pomagajte poiskati besede, ki se začnejo na glas Z  (zima, zebra, zmaj, zlato, zibelka, 
zvonec…) in besede, ki se začnejo na glas Ž (žaba, žirafa, želod, žlica, življenje,…). Besede 
lahko tudi zapiše v zvezek. 

 
 

Obravnava novih črk:  
- Otrok zalepi črko Z  v zgornji levi kot strani ter črko Ž v zgornji desni kot strani in si ogleda poteze 
na spodnji povezavi: 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

- Nato navidezno piše črki po zraku, na mizici… 
- Zalepljeni črki prevleče s 5 najljubšimi barvicami. (PRILOGA 1) 
- Član družine lahko napiše v zvezek Mavrica črki Z, Ž na sredino novega lista s svinčnikom. 
Otrok ju prevleče s 5 najljubšimi barvicami. Zraven vsake črke ilustrira predmet, ki se začne na 
posamezen glas. 
- Sledi zapis (PRILOGA 4) v zvezek Mavrica, 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. 

 

 

 

 

 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
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Prepis  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 1 – ČRKA P IN ČRKI  Z, Ž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
VI    KO    REP    SIR    ŽABA 

 

ZEBRA    ZMAJ    ŽIR    ŽELOD     

 

KRUH    FIGA    BUČA    HIŠA 

 

TO JE MAMINO KOLO. 

 

POGLEJTE, PRIHAJA VLAK! 

 

ALI   JE TO TVOJA PRIJATELJICA? 
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PRILOGA 2 – ZAPIS V ZVEZEK ČRKA  P 
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PRILOGA 3 – ZAPIS V ZVEZEK ČRKI Z, Ž 
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PRILOGA 3 – BRALNI LIST P 

                   P 
AP    EP    PI    PO    UP  

LEP    ŠOP    ČOP    KIP    PET    PAN    
REP    PEČ    PERO    MAPA    PIKA    
KOPER    PISMO    PETEK 

PETER  PIŠE  PISMO.  PEK  PEČE  
PECIVO.  PIJA  PIŠE  S       .  PETRA  
PIŠE  LEPE  POVEDI.  PAV  JE  LEP. 

 

PAPAGAJ    NAPAKA    PISMONOŠA    PRSTAN 

POŠTAR  PRINAŠA  PISMA.  ŠPELA  PEČE  
PALAČINKE.  PETER  POSLUŠA  PRAVLJICO  O  
PEPELKI.  PO  POMLADI  PRIDE  POLETJE.  
POLONA  LEPO  POJE.  PAJEK  PLETE        . 
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PRILOGA 4 – BRALNI LIST Z, Ž 

        Z   Z              Ž 
OZ    ZA    ŽE    ŽI    ZU  

ZIMA    ZALA    KOŽA    ROŽA    
VAZA    LIZA    KUŽA    MUZA    
ŽABA   VOZ     ŽIVA    KOZA    VIŽA 

V  VAZI  JE  LEPA  ROŽA.  ZALA  LIŽE  
LIZIKO. ZMAJ  LETI  VISOKO.  KUŽA  
LEŽI  V  UTI.  ZELENA  ŽABA  SKAČE  
PO  LUŽI.      

 

ZAPADEL  JE  SNEG.  SMUČARJI  SE  Z  ŽIČNICO  
VOZIJO  NA  VRH  HRIBA.  JANEZ  VADI  SLALOM.  
ŽIVA  IN  ŽAN  DELATA  SNEŽAKA.  ANŽE  GAZI  
PO  CELEM  SNEGU. 


