
 
NAVODILA ZA PREVERJANJE ZNANJA 

 
Spoštovani starši, 

tokrat sem za vašega otroka pripravila kratko preverjanje znanja. Pri 

reševanju bodo potrebovali vašo pomoč. Še vedno temeljimo predvsem 

na slušnem razumevanju, zato boste pri nekaterih nalogah morali prebrati 

navodila. Otrok naj bo pri reševanju nalog čim bolj samostojen. 

Če želite, lahko naloge natisnete in mi jih potem poslikate, ali pa otrok 

rešitve napiše v zvezek. Kakor vam je lažje. 

Hvala, ker ste pripravljeni sodelovati. 

 

Bodite dobro in ostanite zdravi. 

Učiteljica Mateja 

 

 

 

 

 

1. NALOGA 

 

Otroku počasi narekujete posamezno besedo, njegova naloga pa je, da s 

števili od 1 do 6 po vrsti oštevilči sličice, kakor ste jih prebrali.  

 

PRIMER:  

Number 1: an orange – otrok pod sličico pomaranče napiše številko 1.  

Number 2: a carrot – otrok pod sličico korenčka napiše številko 2. 

 

NAVODILA OTROKU: 

Number 1: cheese 

Number 2: an apple 

Number 3: a carrot 

Number 4: sandwich 

Number 5: banana 

Number 6: milk 

 

 

Za pomoč pri izgovarjavi posameznih besed lahko uporabite spletni slovar 

Pons: https://sl.pons.com/prevod 

 

 

https://sl.pons.com/prevod


 

2. NALOGA 

 

Otroku počasi preberete spodnje opise živali. Njegova naloga je, da v 

preglednico premakne le opisane živali. 

 

OPISI: 

• It is white and black. It has four legs, a head and a tail. 

• It is small. It has two legs. It lays eggs.  

• It is big. It is brown. It has four legs. It can run very fast. 

• It is white and soft. It eats grass.  

 

 

3. NALOGA 

 

Otroku le preberete navodila, ostalo bo zmogel sam. 

 

 

 

4. NALOGA 

 

Preberete prvo besedo, otrok poišče ustrezno sličico in jo poveže s to 

besedo. Nato preberete drugo besedo in tako do konca.  

Puščico naredite tako: v orodni vrstici izberete Vstavljanje-oblike-med 

črtami boste zagledali obliko puščice-kliknete nanjo in jo lahko 

naredite. 
 

 

 

Naloge shranite, če lahko, kar v pdf. obliki. Dokument naložite na spletno 

učilnico ali mi ga pošljete po e-pošti. 


