
SLOVENŠČINA 
 

2. DAN: Mala pisana črka l 

 Oglej si videoposnetek zapisa črke. 

 Vadi zapis črke s prstom po zraku, po steni, po mizi. 

 Zapiši črko na večji list papirja in ustvari mavrično črko. 

  V pisanko zapiši naslov in 2 vrsti črke l.  

 Prepiši besede in povedi. KOLIČINO SI PRILAGODI (Če imaš težave pri 

zapisu, naredi več vaj posamezne črke ali zlogov.) 
 

lov   lev   los   les   vol   sol   lisa   lice   šola   šala   šal 

 Muc Vili  liže lonec. 

 Ali so res vlomili v vilo? 

                          Aleš ima čoln z vesli                               

                          Preveri pravilnost svojega zapisa sam ob moji sliki, ki jo lahko         

                          povečaš tako, da klikneš nanjo. 

 
 PO ŽELJI: Dodaj še svoje povedi. 

 

3. DAN: Učenje nove pesmi 

 Preberi besedilo pesmi. Ugotovi, katere besede se rimajo. 

 Besedilo prepiši v zvezek za glasbeno umetnost. 

 Nauči se besedilo pesmi in jo ilustriraj. 

 



 
 
PLEŠI PLEŠI ČRNI KOS 
 
Pleši pleši črni kos, 
kak bom plesal če se bos, 
kupil si pa čevlje bom, 
polke tri zaplesal bom. 
  
Plesal bom s siničico, 
lepo mlado ptičico. 
S peto tolkel bom ob tla, 
tresla se bo zemlja vsa. 

 

4. DAN: Mala pisana črka t 

 Oglej si videoposnetek zapisa črke. 

 Vadi zapis črke s prstom po zraku, po steni, po mizi. 

 Zapiši črko na večji list papirja in ustvari mavrično črko. Pazi na 

»raven hrbet« te črke. 

 V pisanko zapiši 2 vrsti črke t.  

 
 

 Prepiši besede in povedi. KOLIČINO SI PRILAGODI (Če imaš težave pri 

zapisu, naredi več vaj posamezne črke ali zlogov.) 
 

ti    to    ta    tu  te     

ta vrata, te tete, ti strici, to mesto, tu tulite,  

tatovi  tla   tuš  tat  vrat   vrt   trava    vata   štor    šotor  

   

    PO ŽELJI: Prepiši povedi. Dodaj še svoje povedi. 

 

Kati teče maraton. 

Ti si tat! 

Polita tla so ostala vlažna. 

Letos želim leteti z letalom. 



                              Preveri pravilnost svojega zapisa sam ob moji sliki. 

 
 

 

 

 

 


