
ORGANIZACIJA ŠOLSKEGA  

DELA DOMA 

ZMOREM SAM/-a! 

Pobrišem mizo. 

Pospravim igrače v predal. 

Iz pripravljenega nabora 
oblačil izberem kaj bom oble-
kel... 

Pomagam naložiti posodo v/iz 
pomivalnega stroja. 

Operem preprosto posodo in 
pribor.. 

Zalijem rože. 

Umazano perilo odlagam v koš za 
perilo. 

Pomagam pripraviti mizo. 

Znam:  

-razrezati hrano, namazati na kruh, 
odpreti jogurt … 

-zavezati vezalke, 

-sam obleči vsa oblačila (zaponke, 
zadrge, vrvice, gumbe…), 

-odkleniti in zakleniti, 

-paziti na svoje stvari, 

-pospraviti za sabo (potrebščine, 
šolsko opremo, po kosilu,...). 

 

Poslušam in si zapomnim navodila. 

Pri zajtrku si samostojno vzamem 
pijačo in pripravim kosmiče ali kruh. 

Z malo pomoči sesam in pomijem 
po tleh. 

Pospravim zlikana oblačila v omaro. 

Pripravim si oblačila za naslednji 
dan. 

Pospravim posteljo. 

Samostojno pospravim sobo. 

Nahranim domačo žival. 

Samostojno pripravim jedilno mizo. 

Grem sam v šolo. 

S pomočjo odraslega pripravim osnov-

no jed. 

 

Samostojno izpraznim pomivalni stroj. 

Obesim in zložim perilo. 

Zna pogreti jedi in skuhati nekaj pre-

prostih jedi. 

Ob nadzoru ali z malo pomoči lika, upo-

rabljam pralni stroj, prišijem gumb. 

Samostojno posesam sobo, si zame-

njam posteljnino.  

S kosilnico pokosim zelenico. 

Pomagam pri opravilih na vrtu. 

Pometam in posesam. 
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PREZRAČIM  ZVEZKE IN TORBO PREZRAČIM  ZVEZKE IN TORBO Vza-

mem zvezke iz torbe, pogledam kaj smo 

se učili, dopolnim manjkajoče, uredim 

stvari v torbi, uredim peresnico (ošilim), 

pripravim si zvezke po urniku za nasled-

nji dan. 

NAREDIM DOMAČO NALOGO 

V šoli si obkrožim kaj je za nalogo ali si 

napišem v beležko.  Če česa ne razu-

mem, vprašam starše ali učiteljico.  

PROSTI ČAS 

Pomembno je, da prosti čas preživim  

na svežem zraku. Lahko tudi v hiši, ven-

dar možganov ne obremenjujem z raču-

nalnikom in televizijo.  

BRANJE 

Berem za domače branje ali nekaj kar 

me zanima.  

POMOČ PRI HIŠNIH OPRAVILIH 

Pomagam po svojih zmožnosti, saj tako 

pridobivam izkušnje in vrednost. 

UČENJE  

Pred učenjem spijem kozarec vode in 

prezračim prostor.  

Učim se tako da: 

 podčrtam ključne podatke,  
 izpisujem, 
 si narišem, 

 glasno ponovim.  
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Verjamem, da zmorem, da sem 
sposoben/-a, da sem vreden/-a,  
in hkrati prispevam  k opravilom 

v družini! 

ZMOREM SAM/-a! 

Jerneja Lisjak 

inkl. ped. 


