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PREDMET 1. razred 2. razred 

 
 
SLJ 
 

PRAVLJICA O KORONAVIRUSU,  povzeta po Mini Rokice: 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=f1WiPZNuMIdXHXRIQSl2H
Mr6&fbclid=IwAR2f9gCD7rq8DMqXRJvuofAKoMaOCUeqN1V-
uRVlrotblUlIswgoQyVP9bo 
 
Učenci poslušate pravljico, opazujete sličice. Po predvajanju sledi 
pogovor z domačimi o nevarnostih novega virusa, ukrepih s katerimi 
lahko preprečimo njegovo širitev, zakaj je pomembno, da ostanemo 
doma, si temeljito umivamo roke in se ne družimo s prijatelji.  
Po pogovoru sledi samostojno branje pravljice. V 1. razredu se branje 
prilagodi sposobnostim učenca (en delček besedila prebere starejša 
oseba, lažje besede pa prvošolec). 
 

 
 
 
MAT 

Prikaz s stolpci – U/45 
Učenci nalogo rešujete ustno (lahko kratek 
odgovor zapišejo zraven s svinčnikom). 

 Izdelava računala (izdelate enega 
izmed naštetih ali vse – po želji in 
potrebi) 

- V škatlo za jajca postavite 10 plastičnih 
sredin jajčk presenečenja ali pa si 
izdelate 10 jajčk iz plastelina. 

- Pripravite škatlo za čevlje in na njen rob 
pritrdite 10 ščipalk za perilo. 

- Na vrvico nanizate 10 gumbov. 
Računala podpišete. Štejete naprej in 
nazaj z dodajanjem in odvzemanjem. 

 Izdelava številskega traku 
Učenci pripravite kartončke s številkami 
in jih razporedite od 1 do 10. 

      Na pripravljen trak s temnim flomastrom 
prepišete številke s kartončkov. 

 

Števila do 100: 
U. str 59, 60, 61 
Delate po danih 
navodilih. Preberete 
števila, odnose in v 
zvezek rešite dane 
naloge s pomočjo 
stotičnega kvadrata ali 
brez. 
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Čiste roke za zdrave otroke: 
https://www.youtube.com/watch?v=7JGNsH5uHGY 
Posnetek  je zdravstveno-vzgojni pripomoček za učenje otrok o 
pravilnem umivanju rok. Učenci si ga ogledate in PRAKTIČNO 
VADITE pravilno umivanje rok večkrat na dan.  
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Sprehod v naravi. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=f1WiPZNuMIdXHXRIQSl2HMr6&fbclid=IwAR2f9gCD7rq8DMqXRJvuofAKoMaOCUeqN1V-uRVlrotblUlIswgoQyVP9bo
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=f1WiPZNuMIdXHXRIQSl2HMr6&fbclid=IwAR2f9gCD7rq8DMqXRJvuofAKoMaOCUeqN1V-uRVlrotblUlIswgoQyVP9bo
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=f1WiPZNuMIdXHXRIQSl2HMr6&fbclid=IwAR2f9gCD7rq8DMqXRJvuofAKoMaOCUeqN1V-uRVlrotblUlIswgoQyVP9bo
https://www.youtube.com/watch?v=7JGNsH5uHGY


V Založbi Rokus Klett so se odločili, da vsem učiteljem/profesorjem in učencem/dijakom 

od 13. marca 2020 dalje, omogočijo brezplačen celodnevni dostop do vseh elektronskih in 

interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in 

vadnic). 

 

www.Lilibi.si (1.–3. razred) 
 
Postopek prijave/registracije: 

1. Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava. 

2. Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na 

portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite 

zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun. 

3. a.    Na portalu iRokus.si gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj 

brezplačna gradiva. 

b.    Na portalih Lilibi.si, Radovednih-pet.si in iRokusPlus.si pa vas bodo vsa gradiva že 

čakala v vaši iZbirki. 

Priporočajo uporabo brskalnika Mozilla Firefox. 

 

V elektronskih DZ-jih je v zgornjem kotu krogec z dvema tipalkama – kliknete in 

odprejo se dodatne naloge za utrjevanje znanja. 

 

https://rokus-klett.us8.list-manage.com/track/click?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=f6e198874f&e=7af77af2d4

