
SLOVENŠČINA (1.a)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Kajetan Kovič: Maček Muri Starše prosim, da pomagate pri branju, se o vsebini pogovorite. 
Otroci si izberejo najljubšega mačka. Iz kartona ali tršega papirja 
izdelajo lutko  mucka (pr. Muri, Maca,...). Tukaj sem povezala SLJ in 
LUM. Na You Tube (Maček Muri risanka) si lahko ogledate risanko 
Maček Muri ali pesmico Nece Falk.

Lutko prinesi v šolo, bomo zaigrali 
odlomek, lahko jo slikate in 
pošljete na e-mail.

Za vsa vprašanja sem dosegljiva 
od PON do PET, med 8.00 in 
10.00 ter 14.00 in 16.00, 
klavdijakogovsek@gmail.com

Velika tiskana črka R Zapis mavrične črke R v sončkov zvezek. Nariši slike in napiši
besede z dano črko.. 
Novo črko riši po zraku, po mizi, po zvezku,...

Starše prosim, da pogledajo 
poteznost, jim dajo štampiljko ali 
smejkota. Jaz bom pregledala v 
šoli. 

V četrtek ob 12.00 bomo vsi 
trije učitelji na 
videokonferenci, kjer se nam 
lahko pridružite, da malo 
poklepetamo. Pošljem 
povezavo preko g-maila.Vaja pravilne poteznosti črke R v črtni zvezek in zapis besed z 

novo črko. Poteznost si oglej na zadnji strani zvezka. Napiši še 
enostavno poved in ne pozabi, morda bo prostor še za okrasek?   
Primer: RAK, ROKA, KOLO, RIMA, MARK, DREVO, VRANA,.... URA 
JE TRI. Začetek povedi z rdečo barvico in končno piko tudi. Beri 
besede v zvezku, začni pri črki A, vsak dan malo....pa bo šlo.

Velika tiskana črka U Podobno kot ostale črke. Primer: UTA, ULA, DUDA, LUKA, MULA,.. 
LUKA IMA NOVO URO.

Igra s črkami Iz zamaškov, kamenčkov, lego kock lahko narediš kakšno črko. S 
starše, bratom, sestro poskušaj narediti živo črko.

Tukaj lahko sodelujejo še drugi 
člani družine, to naj bi bila igra.

Vaja prepisa in branja besed iz 
znanih črk

Na novo stran v črtni zvezek napiši naslov VAJA, nato prepiši: 
KAMEN, LETALO, JOTA, JAMA, KONJ, LEV, DIM, DREVO, DEDI, 
LUNA, LEV, RAK, KOMAR, URA. Kdor želi, lahko zapiše še kakšno 
besedo ali celo poved. Besede preberi.


