
POZDRAVLJENI UČENCI,  

TA TEDEN BOSTE IMELI VSAK DAN NEKAJ IZ PREDMETA DELOVNA 

VZGOJA TER RAZVIJANJA SAMOSTOJNOSTI ALI SPLOŠNE 

POUČENOSTI. DRUGI DEL PA BO IZ OSTALIH PREDMETOV. IZBIRNIH 

VSEBIN TA TEDEN NE BO. 

 

NE POZABITE NA VSAKODNEVNE NALOGE: 

• UMIVANJE ZOB, TUŠIRANJE IN PREOBLAČENJE 

• POMOČ PRI GOSPODINJSTVU (POMETANJE, BRISANJE …) 

• KUHANJE KAVE IN ČAJA  

• POGOVORI Z UČITELJI PREKO TELEFONA ALI FB.       
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PONEDELJEK, 13. APRIL 2020 – VELIKONOČNI PONEDELJEK 

Danes ni pouka, zato uživaj z družino nekje na sončku.       

TOREK, 14. APRIL 2020 

 

DELOVNA VZGOJA

1. V zvezek napiši naslov CVETLIČNA GREDA IN VRT. Spodaj pa 

odgovori na vprašanja. 

a) Ali imaš doma cvetlično gredo? Če je odgovor DA, katere rože 

krasijo gredo? 

b) Razmisli in skušaj odgovoriti KAJ JE CVETLIČNA GREDA? 

c) Ali imaš doma vrt? Naštej, kaj vse goji tvoja družina na vrtu. 

 

SPLOŠNA POUČENOST 

Danes je tvoja naloga ta, da si ogledaš video predstavitev gozda. 

Video si dobro poglej, kajti v četrtek te čaka naloga.       

Video boš našel tukaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPkl0GKBspM ali v youtube 

vtipkaj ''GOZD SPOMLADI'' 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TPkl0GKBspM


LIKOVNA VZGOJA 

SKLOP: SLIKANJE 

VSEBINA: TRDI IN TEKOČI SLIKARSKI MATERIAL 

Slikamo lahko s trdimi ali tekočimi slikarskimi materiali: 

- trdi slikarski materiali: barvice, svinčnik, voščenke 

- tekoči slikarski materiali: tempera barve, vodene barve, tuš 

Razlika med sliko in risbo je ta, da pri slikanju površino 

pobarvamo/poslikamo, pri risanju pa uporabljamo samo črte.  

Likovna naloga:  

Na list papirja položi svojo roko in jo obriši. Obris 

tvoje roke bo predstavljal cvet rože. Pobarvaj ga 

tako, kot želiš, da bo izgledal tvoj cvet. Na list 

papirja nariši še dva lista rože. Pobarvaj tudi lista 

rože. Vse skupaj izreži in nalepi na leseno palčko 

ali slamico, kot je to vidno na spodnji fotografiji. 

In tvoja rožica je končana. Lahko jo podariš 

osebi, ki jo imaš rad/rada. ☺ 

 

 

  



SREDA, 15. APRIL 2020  

DELOVNA VZGOJA 

DELOVNA ZAŠČITA IN VRTNO ORODJE 

Pri urejanju vrta ali cvetlične grede 

potrebujemo primerno delovno zaščito.  

Roke si zaščitimo z zaščitnimi 

rokavicami, oblačila pa s predpasnikom.  

 

 

Da pa lahko sploh začnemo 

z delom na vrtu 

potrebujemo tudi vrtno 

orodje. 

Vrtno orodje in pripomočki 

nam lajšajo delo na vrtu. 

Za gojenje v cvetličnih 

lončkih potrebujemo manj 

pripomočkov kot za 

gojenje na vrtu.  

 

 

Oglej si sliko in razmisli, katero orodje potrebuješ za presaditev 

paradižnika (iz lončka na vrt).  



MOJ PRVI PARADIŽNIK! 

Naloga je, da si v pomoč staršem pri vrtnarskih opravilih na vrtu. 

Poleg tega pa boš vzgojil čisto svoj paradižnik.  

Poišči cvetlični lonec ali jogurtov lonček. Jogurtovemu lončku je 

potrebno na dnu narediti vsaj 3 luknjice. V lonček posuj zemljo, vstavi 

seme paradižnika in do vrha posuj z zemljo. Vse skupaj zalij z vodo in 

opazuj, kako bo rastel. Pomembno je, da lonček postaviš nekam, kjer 

je dovolj          . Najboljše na okensko polico. 

Če semen paradižnika nimaš doma, imaš pa v hladilniku svež 

paradižnik, vzemi seme direktno iz svežega paradižnika in ga obriši s 

papirnato brisačko. Sedaj lahko uporabiš to seme.  

V zvezek zapiši naslov MOJ PRVI PARADIŽNIK. Spodaj pa zapisuj 

spremembe, ki jih boš opazil skozi tedne. Spremembe lahko tudi 

poslikaš in pošlješ sličico. ☺ Ko bo paradižnik dovolj velik, ga presadi 

na vrt. Po želji pa lahko seješ tudi kaj drugega. 

 

RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI 

Ta teden nameni pranju, sušenju ter likanju oblačil.  

a) Operi 1 stroj brisač ter jih obesi ven na vrvico. Ko se posušijo, jih 

zlikaj in lepo zloži. 

b) Operi 1 stroj oblačil in jih obesi ven na vrvico ali pa jih posuši v 

sušilnem stroju. Suhe zlikaj in zloži. 

 



 

ČETRTEK, 16. APRIL 2020 

DELOVNA VZGOJA 

V tabeli označi kaj se seje in kaj sadi? Označi s črko X. 

ZELENJAVA SEJE SADI 

KORENJE   

ČEBULA   

PETERŠILJ   

PARADIŽNIK   

KROMPIR   

FIŽOL   

SOLATA   

 

SPLOŠNA POUČENOST 

Danes boš šel na sprehod v bližnji gozd. Ampak POZOR, čaka te nekaj nalog iz 

splošne poučenosti!       

 

1. naloga: POVEŽI 

Poveži sličico lista z imenom drevesa, na katerem raste.                                                     

 

  

 

 

 

 

BUKEV                      JAVOR                          HRAST                        KOSTANJ 



 

2. naloga: BINGO  

V tabeli so narisane 

stvari, ki so v gozdu. 

Obkljukaj vse, ki jih boš 

na sprehodu videl. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. naloga: NAŠTEJ 3 

Naštej in v zvezek zapiši vsaj 3 različne: 

• LISTAVCE, KI SI JIH VIDEL  

• IGLAVCE, KI SI JIH VIDEL  

• CVETLICE, KI SI JIH VIDEL  



 

GIBANJE IN ŠPORTNA VZGOJA 

Učitelj Nejc pošilja nove vaje za razgibavanje. Najdeš jih tukaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=wYDAYLNc7fI 

 

 

PETEK, 17. APRIL 2020 

 

DELOVNA VZGOJA 

SPOMLADANSKA ROŽICA 

Izdelaj svojo spomladansko rožo  

Potrebuješ: 

• rolico od wc papirja 

• barvni papir (rumena, rdeča, zelena ali 

kakšna druga) 

• škarje in lepilo 

• vodene barvice, tempere ali flomastri 

 

Rolico najprej pobarvaj z zeleno barvo ali oblepi z zelenim papirjem. Na barvni 

papir – vijoličen, rdeč, rumen ali roza s svinčnikom nariši cvet, na zelen papir pa 

nariši 2 lista. Vse skupaj natančno izreži. Znotraj listov lahko narišeš ali nalepiš 

še manjša listka. Liste in cvet prilepi na pobarvano rolico. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wYDAYLNc7fI


RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI 

ČEVLJI IN VEZANJE VEZALK 

Na spodnji sliki so prikazani pripomočki za čiščenje čevljev.  

a) Očisti svoje čevlje. Preden se lotiš dela, oceni njihovo stanje. Upoštevaj 

material ter glede na to izberi pripomočke in sredstva za vzdrževanje.  

 

b) Vzemi očiščen čevelj z vezalkami in si dobro oglej, kako je vezalka 

speljana na čevlju. Sedaj v celoti izvleci vezalko. Spomni se, kako je bila 

speljana in jo skušaj vrniti v prvotno stanje. Za konec še zaveži vezalke. 

 

 

GLASBENA VZGOJA 

POZDRAVLJENI UČENCI! 

TA TEDEN IMAM ZA VAS PRIPRAVLJENO NASLEDNJO NALOGO. 

POSLUŠAJTE PESEM, KI GOVORI O POMLADI! NAJDETE JO NA TEJ 

POVEZAVI 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=MVTSYOLNHAU.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=mVTsyoLnHAU


 

NAUČITE SE SPODNJI DVE KITICI. 

 

ZVONČKI IN TROBENTICE 

ZVONČKI IN TROBENTICE, 
MAČICE, VIJOLICE 
SPET IZ ZEMLJE VZKLIJEJO, 
ZDAJ POMLAD JE TU. 
 
CINGU-LINGU-LINGULIN 
POJE ZVONČEK PREK DOLIN, 
ZRAVEN PA TROBENTICA 
TROBI TRA-RA-RA. 
 
 
NATO, KO SI PESEM NEKAJKRAT POSLUŠAL, POJDI NA SPREHOD IN 
POIŠČI TROBENTICE. POSKUSI TROBITI VANJO. NA KOLIKO TROBENTIC 
NAENKRAT LAHKO PIHAŠ? 
 
DA BOSTE VEDELI KAKO TROBITI V TROBENTICE, SI POGLEJTE VIDEO 
NA TEJ POVEZAVI HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VAH-
VR18KPY 
 
ZELO VESELA BOM KAKŠNE VAŠE SLIKE ALI VIDEOPOSNETKA KAKO 
POJETE ☺ 
BODITE PRIDNI IN UŽIVAJTE. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VaH-vR18kPY
https://www.youtube.com/watch?v=VaH-vR18kPY

