
SLOVENŠČINA (1.a)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Veliki tiskani črki S, Š Zapis mavrične črke S in Š v sončkov zvezek, obe črki na eno stran. Nariši in
napiši besede z danima črkama. Novi črki v besedah obkroži z rdečo barvico. 
Črki riši po zraku, po mizi, sestavi iz lego kock ali kamenčkov,...Črko S in Š 
nas nauči lahko kača, lahko jo narišeš v zgornji kot zvezka.

Starši preverijo poteznost in dajo 
štampiljko, jaz bom pogledala v 
šoli.

Dosegljiva sem na e-mail od 
ponedeljka do petka od 8:00 do 
10:00 in od 14:00 do 16:00 
klavdijakogovsek@gmail.com

Pravilni zapis črke S in Š v črtni zvezek. Ena vrsta velike črke S in ena Š. Ena 
vrsta malih S in ena vrsta malih Š. Zapis besed z novima črkama: SOK, 
ŠOTOR, KOS, ŠAL, KOST, ŠEST, LIST, SOVA, SINICA. V novo vrsto zapiši 
še povedi: URŠA RIŠE SONCE. SAMO ŠILI SVINČNIK. Beri besede. 
Zapišeš lahko svoje besede. Naredi okrasek.

Videokonferenca za vse otroke 
je v četrtek ob 12.00. Seznam 
pogovorov v manjših skupinah 
sem poslala po e- mailu.

UTRJEVANJE ZNANJA, prvi 
glas, zadnji glas, zlogovanje, 
črke. PREVERJANJE ZNANJA

Utrjuj ob sličicah (spomin, v revijah, predmeti v stanovanju,...) išči prvi, zadnji 
glas v besedah. Besede zloguj in ploskaj. Samostojno izpolni poslani učni 
list za preverjanje znanja, starši berejo navodila.

Reši učni list, starši ga slikajo in 
mi ga pošljejo do 24. 4. na e-
mail.

KULTURNI DAN, GAL V 
GALERIJI

Pred tabo je kulturni dan. Vabim te v gledališče na daljavo. Oglej si filmček o škratku 
Galu. Doma se dogovori, kdaj bi bil najbolj ustrezen čas ogleda. Če kdo želi, se ti 
lahko pridruži. Po ogledu si obleči staro očijevo srajco, pripravi barvice, voščenke ali 
kar imaš doma ter postani umetnik. Naslikaj sebe ali škrata Gala.

Vaše umetnine boste pokazali na 
videokonferenci.

https://oskoseze.webex.
com/meet/klavdijakogovsek

Povezava za KD
https://www.youtube.com/watch?v=NfCwAy7-xl8

https://oskoseze.webex.com/meet/klavdijakogovsek
https://oskoseze.webex.com/meet/klavdijakogovsek
https://www.youtube.com/watch?v=NfCwAy7-xl8

