
 

 

1. DAN: Prepis iz malih tiskanih v male pisane črke  

 

➢ Preberi besedilo: 

 

 

Zaradi virusa še ne smem v šolo. Pouk imam kar doma.  

Že en mesec nisem videl sošolcev. To mi res ni všeč. 

Rad se družim. Rad imam naš trušč, smeh, vrišč in 

živžav. O, vrnimo se že! 

 

 

➢ V pisanko napiši naslov Prepis in dodaj datum. 

 

➢ Lepopisno in pravilno prepiši povedi s pisanimi črkami.  

 

➢ Pazi, da bo zapis tudi čist, brez pack. 

 

➢ Ne hiti! Vzemi si čas. 

 

Fotografijo prepisa mi prosim pošlji na mail. 

 

2. DAN: Mala pisana črka b  

➢ Oglej si videoposnetek zapisa črke 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz pisanja črk/story html5.html  

(POJDI: Prikaz pisanja črk, male pisane črke, izberi črko b) 

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

          mivki, zemlji. 

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

➢  V pisanko zapiši naslov in 3 vrste črke b.  

SLOVENŠČINA 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz%20pisanja%20črk/story%20html5.html


➢ V tabeli si izberi nivo glede na tvoje zmožnosti. Piši 

lepopisno. 

➢ Če ti zapis ne gre, vadi samo na listu z mavrično črko. 

➢ VEZAVA ČRKE b JE ENAKA KOT VEZAVA PRI ČRKI o 

ali v. 
 

 

 

 

 
Zapiši besede s pisanimi črkami: 
 

bi, bik, bika, biki, bo, bob, bober, be, bes, beseda 
 

 Poimenuj sličice in besede zapiši. 

                  
 
 

 

  
 
Če želiš, dodaj še svoje besede. 
 

 

 
Sestavi in zapiši VSAJ tri povedi, v katerih bodo vse besede imele črko 
b. 
 
Primer:  
Godbenik Tibor bobna budnico. 
 
V pomoč ti ponujam nekaj besed:  
 
BRISATI, OBRISATI, BARVATI, BOBNATI, BUČATI, BLISKATI, BRATI, SKRBETI 
 
TABLA, BLATO, OBALA, VRBA, VABA, BOROVNICE, BRISAČA, BLISK, BUKEV,  
 
BLITVA, BOBER, BALKON, BAGER, ROB, SKRB,  
 



 

 

 

3. DAN: Gospa, ki je živela v čevlju 
 

➢ Udobno se namesti, lahko zapreš oči in prisluhneš pravljici iz 

priloge  (T8 Pravljica) 

➢ Pravljico si lahko zavrtiš tudi večkrat. 

➢ Po poslušanju razmisli: 

- Kako se je pravljica začela? (nekoč, pred davnimi časi, za 

devetimi gorami, neznano kje…) 

- Katere osebe so nastopale v pravljici? 

- Katere osebe so dobre, katere slabe? 

- Katera pravljična bitja so nastopala? 

- Ali se zgodi kaj čudežnega? 

- Ali dobro premaga slabo, zlo? 

- Kako se pravljica konča? 

 

➢ Nariši strip, s katerim boš predstavil dogajanje iz pravljice.  

Kam? V pisanko ali na risalni list. 

S čim? V zvezek samo z barvicami, na list s poljubnimi risali. 

➢ Predlog: 

- žena, ki živi v čevlju 

- sin Martin in zmaj 

- Reševanje očeta 

- čarovnica in velikan 

- sinovi napadejo velikana 

- srečna družina 

➢ Osebam dodaj oblačke in zapiši, kaj govorijo. 

 

4. DAN: Pripovedovanje pravljice 

 

➢ Ob stripu vadi pripovedovanje pravljice. Naslednji teden jo boš 

pripovedoval sošolcem ali svojemu učitelju, učiteljici. 

➢ Pripovedovanje naj bo: 

- glasno, 

- razločno,  

- čim bolj knjižno, 

- povedi so povezane med seboj, 



- pripoved ima začetek in konec. 

 

5. DAN: Od doma do ribnika (opis poti) DZ, str. 42, 43  

➢ Na strani 42 si natančno preberi opis poti.  

➢ Besedilo še enkrat preberi tako, da boš potoval s prstom od 

Lanovega doma do ribnika.  

➢ Z nalogami na strani 43 boš ugotovil/a, kako dobro si razumel/a 

besedilo.  

➢ V moder okvirček spodaj napiši, kako sta opremljena očka in 

Lan za kolesarjenje. 

 

 

 

 


