
Spoštovani starši, 

Učni načrti so naravnani razvojni stopnji otrok, vzgojnim vidikom in 

povezujejo življenje našega vsakdana z učnimi cilji. Zato boste veliko 

predmetnih področij (SPO, LUM, GUM in ŠPO) pokrili z naslednjimi 

dejavnostmi: otroci naj bodo čim več na svežem zraku in opazujejo kaj 

se dogaja v naravi, naj čim več ustvarjajo (lepijo, režejo, barvajo,  …), 

prepevajo pesmice, ki smo se jih učili. Izkoristite ta čas za pogovor o 

zdravem načinu življenja, pripravijo naj knjige za bralno značko. Vemo, 

da ste z izbiro omejeni, saj so zaprte tudi knjižnice, tako, da bodo 

dobrodošle tudi knjige iz domače knjižnice.  Vzemite si čas in otroku, 

če se le da vsak dan preberite pravljico in se o njej pogovorite. Igrajte 

se družabne igre, pomagajo naj pri gospodinjskih opravilih in na vrtu. 

 

Za začetek naj prepišejo spodnje račune v zvezek in jih izračunajo. 

Svetujemo, da jim račune narekujete, saj boste tako hitro ugotovili ali 

jim kakšno število še povzroča težave in katera še morebiti obračajo. 

Priporočamo, da pri računanju uporabljajo konkretni material (gumbe, 

zobotrebce, kamenčke, kocke, prste…), tako bodo dobili tudi občutek 

za količino in številske predstave.  

 

 

 

Računi za prepis v zvezek: 

6+2=               8+1=             5+3=               8-2=                 5-0= 

4+3=               4+2= 9+1= 7-3=   10-3= 

2+5=               6+0=            7+0= 9-4=   6-4= 

 



Učenje v veliki meri poteka skozi igro, naj bodo kakšen dan oni učitelji 

in vam narekujejo račune ter pregledajo, če ste se kje zmotili (vsaj pri 

kakšnem računu se morate nujno zmotiti ;) ). V resnici gre pri tem za 

višjo raven znanja.  

 

Pri slovenskem jeziku se ukvarjamo predvsem s spoznavanjem novih 

črk in branjem. Zloge, ki so zapisani spodaj naj prepišejo v mali zvezek 

s črkami in naj jih berejo, tako kot smo se učili (črke vlečemo in ne 

dodajamo samoglasnikov na koncu, kjer jih ni; npr.: 

MA preberemo MMMMMMMMMMMAAAAAAAA,  

AM pa preberemo AAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM).  

Zlog zapišete na začetku vrste vi z rdečo barvico, nadaljujejo učenci s 

svinčnikom do konca vrstice.  

Zlogi za prepis in branje 

VI EJ 

LA AN 

MO TI 

 

 

 

Prilagamo tudi različne povezave na spletne strani, ki so vam lahko v 

pomoč in v učno zabavo otrokom.  

https://www.pinterest.com/ - Tukaj najdete različne ideje za ustvarjanje, recepte in še mnogo 

drugega. 

https://www.otroci.org/ - Tu se nahajajo različni učni listi za področje matematike, slovenskega jezika 

in spoznavanja okolja. 

https://www.youtube.com/ - Na tem kanalu boste našli veliko pesmic, ki smo se jih učili in tudi  

drugih zanimivih otroških pesmic. 



 

Za kakršnakoli vprašanja smo vam na voljo preko elektronskih 

naslovov med 8:30 in 13:00: 

1. A – valerija.zierer-maver@oskrsko.si 

1.B – marija.meh@oskrsko.si 

1.C – bernarda.moskon@oskrsko.si 

          nina.fackovic@oskrsko.si 

 

Naloge naj opravljajo dosledno in natančno. Razporedite jih lahko 

tako, da ne bodo preveč obremenjevale otroka in vas, a je 

pomembno, da jih opravijo vse. Ko bomo zopet spet skupaj, bomo 

v šoli vse delo pregledali.  

 Kljub temu, da v tem trenutku situacija nikakor ni zavidljiva in smo 

vsi zaskrbljeni, vzemimo to »šolanje na domu« kot možnost, da s 

svojim otrokom preživimo veliko prostega časa, se jim posvetimo in 

se z njimi učimo in igramo. 

Toliko za zdaj.  

Želimo vam mirne in predvsem zdrave dni. Lepo nam pozdravite 

naše prvošolce. 

Vse dobro, 

učiteljice in vzgojiteljice 1. razredov 


