
Spoznavanje okolja 

 

KAMEN, PAPIR, ŠKARJE (učbenik stran 52, 53, 54, 55) 

Spoštovani starši. Nekaj naslednjih ur  bomo pri SPO pozornost posvetili 

različnim materialom, njihovi obdelavi in uporabnosti. Snov učencem ni 

povsem nova, ker je nadgradnja tega, kar smo spoznavali že v 1. razredu.  

Cilj nalog je, da učenec spozna, da imajo različni materiali različne  

lastnosti. Zaradi njihovih lastnosti jih uporabljamo za različne 

namene.   

Za njihovo obdelavo uporabljamo različna orodja.  

Do ugotovitev naj učenec pride z opazovanjem, izkustvenim učenjem, 

pogovorom, razmišljanjem, praktičnim delom. 

1. naloga  

Poišči predmete iz različnih materialov 

Poišči v stanovanju nekaj, kar je iz lesa, kovine, plastike, stekla, tkanine, 

papirja. Si našel vse naštete materiale?  

   

       

 



Razmisli in povej staršem: Zakaj je lonec iz kovine? Zakaj ni iz lesa? Kakšne 

lastnosti mora imeti material za lonce? (nepropusten za vodo, negorljiv, 

nestrupen) 

Zakaj žlic ne delamo iz papirja? (Papir bi se razmočil.) 

Ali bi lahko tkanino uporabil za izdelavo kozarca? Zakaj ne?  

Tkanina ne bi držala vode, ker ima luknjice. Če otrok tega ne ve, naredite 

poskus. Vlijte v vrečko iz blaga nekaj vode nad lijakom. Naj sam pove, zakaj 

voda teče skozi tkanino.) 

Zakaj okenskih šip ne delamo iz kovine ali lesa? (ne prepuščajo svetlobe) 

Ali so plastične posode primerne za kuhanje? Kaj bi se zgodilo, če jih damo na 

vroč štedilnik? Za kaj se uporabljajo? 

Zakaj nimamo steklenih omar, postelj, igrač, avtomobilov… (steklo se ob 

udarcih zdrobi) 

Otrok naj v pogovoru pride do ugotovitev: Različni materiali imajo različne 

lastnosti. Zato jih uporabljamo za različne namene.  

 

 

 

2. naloga Nekateri predmeti so izdelani iz več različnih materialov. 

 Odpri učbenik na strani 54 in si oglej sliko hiše (naloga 5). Iz katerih 

materialov je zgrajena hiša na sliki? Iz katerih materialov je zgrajena 

hiša/stavba, v kateri ti živiš? Pogovori se o tem s starši. (našteje materiale, ki so 

vidni) 

 

 

 

 

 

 

 



3. naloga ZAPIS V ZVEZEK 

V zvezek za SPO napiši naslov in datum. Nato boš zapisal svoja spoznanja. 

Primer zapisa je naveden spodaj. 

 

Kamen, papir, škarje 

Učbenik stran 52, 53, 54 in 55 

Zapiši, za kakšen namen uporabljamo različne materiale. (Otrok sam zapiše 

svoja spoznanja, lahko z vašo pomočjo.)  

Primer: Les uporabljamo pri gradnji hiš, za vrata, okna, za pohištvo, za igrače, ... 

Kovino uporabljamo za jedilni pribor, lonce, kljuke na vratih, vodovodne pipe, 

avtomobile… 

Plastiko uporabljamo za (otrok našteje) 

Steklo uporabljamo za (otrok našteje) 

Tkanino uporabljamo za (otrok našteje) 

Papir uporabljamo za (otrok našteje) 

Različni materiali imajo različne lastnosti. Zato jih uporabljamo za različne 

namene.  

     

 

 

Matematika 

V delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 2   

reši na strani 43 naloge 6., 7. in 8. Račune iz 

delovnega zvezka prepiši v karo zvezek in jih reši.  

 

 

 



 

Glasbena umetnost 

Poslušaj nove ljudske pesmi. Po poslušanju pesmi vsaj eno besedilo pesmi 

prepiši ali pa vsa besedila natisni in nalepi v zvezek za glasbeno umetnost. 

 

Mi se imamo radi  https://www.youtube.com/watch?v=LDMUBNivuw0 

 
 

1194_Cincidon_1_M

i_se_imamo_radi.mp3
 

  

 
MI SE 'MAMO RADI 
 
 Mi se 'mamo radi, radi, radi, radi, 
mi se 'mamo radi, radi, radi, radi, 
mi se 'mamo radi, radi, radi, radi, 
mi se 'mamo radi, radi prav zares. 
 
Kaj se ne bi 'meli radi, radi, radi,  
kaj se ne bi 'meli radi, radi, radi, 
kaj se ne bi 'meli radi, radi, radi, 
kaj se ne bi 'meli radi prav zares.  
 
Še se bomo 'meli radi, radi, radi, 
še se bomo 'meli radi, radi, radi, 
 še se bomo 'meli radi, radi, radi, 
še se bomo 'meli radi prav zares. 
 
 
Saj smo sami mladi, mladi, mladi, mladi, 
saj smo sami mladi, mladi, mladi, mladi, 
saj smo sami mladi, mladi, mladi, mladi, 
 saj smo sami mladi, mladi prav zares. 

https://www.youtube.com/watch?v=LDMUBNivuw0


 
 
 
Pika poka pod goro                                    

1196_Cincidon_1_Pi

ka_poka.mp3
 

 

 

PIKA POKA POD GORO 

Pika poka pod goro,  
tisto dekle moje bo, 
črno gleda, drobno gre, 
tisto bo zame. 
 

 

Huha huhoka https://www.youtube.com/watch?v=18Qan5Q7e54 

 

HUHA HUHOKA 

Huha, huhoka,  

na polju ziboka,  

rdeči so zvončeki, 

srebrni potačeki. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PJ3qBePx9fo
https://www.youtube.com/watch?v=PJ3qBePx9fo
https://www.youtube.com/watch?v=18Qan5Q7e54


Slovenščina 

VELIKE PISANE ČRKE C, Č in O, utrjevanje 

 

Pripravi si delovni zvezek . 

 

 

 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »V otroškem muzeju« (stran 74).  

 

Spoznali smo že velike pisane črke A, M, N, U, V, Z, Ž, C, Č in O. Oglej si jih 

in ponovi pravilen zapis črk po zraku, zvezku, hrbtu tvojih domačih … Lahko se 

igrate tudi igrico Ugani črko in ob tem ugibate, katera črka je zapisana po zraku, 

zvezku, hrbtu … 

 

- Pri 9. nalogi si najprej natančno oglej sličice in preberi povedi. Nato 

pobarvaj okvirček pred povedjo, ki opisuje sličico. 

 

Zakaj je Otroški muzej Hermanov brlog zapisano z veliko začetnico? 

 

ZAPOMNI SI: Tudi imena muzejev, knjižnic, gledališč, galerij in drugih 

ustanov se pišejo z veliko začetnico. 

 
 

*Če želiš, pri 10. nalogi odgovori na vprašanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natančno si preberi navodila, ki so zapisana pri 

nalogah. Piši s pisanimi črkami. Pazi na velike 

začetnice in ločila na koncu povedi ter natančen in 

pravilen zapis. Večkrat se spomni na pravilno 

sedenje za mizo in držo pisal. 



Šport 

Danes boš oponašal gibanje živali. Oglej si naloge na spodnji sliki, nato poišči 

primeren prostor in izvedi živalsko telovadbo. Ob živalski telovadbi ti želim veliko 

zabave.    

 
Vir: https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=1135694 

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=1135694

