
Povezuje znanje in uresničuje sanje

Pred vami je ponudba za nakup najbolj POUČNIH in ZABAVNIH gradiv za šolarje v 1. triletju. Dodatna gradiva 
iz učnega sistema Naša ulica so delo slovenskih vrhunskih avtorjev, učiteljev praktikov in odličnih ilustratorjev. 
Gradiva so obogatena z obveznimi vsebinami in vajami iz predpisanega učnega načrta. 

ZAKAJ	uporabljati	dodatna	gradiva	Naša	ulica?

Zato,	ker	…
vsebujejo sodobne naloge, ki izhajajo iz življenjskih situacij,
gradiva otroke spodbujajo k učenju prek dejavnosti,
so vrhunsko oblikovana z odličnimi in izvirnimi ilustracijami ter fotografijami,
so učitelji, ki uporabljajo učna gradiva navdušeni nad pridobljenim znanjem otrok  
in jih priporočajo za uporabo v razredu in doma.

UČNA  GRADIVA 

SO NASTALA 

V SKRBI ZA 

KAKOVOSTNO

ZNANJE VAŠIH 

OTROK!

•	 LINK KOCKE	- na voljo 40	link	kock	s	predlogi	dejavnosti	in	
lično	vrečko	za	shranjevanje.

Link kocke so odličen didaktični  pripomoček za matematiko,  
s katerim bo vaš otrok lažje usvojil osnove matematike! 

skrbno izbrane vaje za pisanje


širok izbor računskih nalog


dodatni koristni napotki in cilji za reševanje nalog


navodila za pravilen zapis črk in števil
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24 DEVET
VADI PISANJE ŠTEVILA 9 .

 Pojasnila in navodila:− Naloga spodbuja zmožnost pisanja števila v dogovorjenem zaporedju potez .

− Cilj naloge je, da otrok vadi pisanje števila v dogovorjenem zaporedju potez in v dogovorjeni smeri .

* Nalogo lahko nadgradite tako, da otroku ponudite materiale, iz katerih oblikuje število (zamaški, kamenčki, letvice, vrvice, fižolčki …);  

zelo priporočljivo je pisanje števila v sipke materiale (zdrob, mivka …), ki jih v tanki plasti nasujemo na pokrov kartonaste škatle .
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G-7 LOMLJENE ČRTE
S PRSTOM SLEDI VZORCEM NA PLETENINAH. NATO JIH PREVLECI Z BARVICAMI.

 Pojasnila in navodila:– Naloga spodbuja razvijanje zmožnosti orientacije na listu in risanja lomljenih črt.

– Cilj naloge je, da otrok prostoročno prevleče cikcak črte v obeh smereh, kar mu bo v pomoč pri pisanju števil in črk.

* Lahko se zgodi, da bo imel otrok nekaj težav pri risanju navpičnega vzorca na šalu. Nič hudega, če pri tem ne bo najbolj natančen, predvsem je 

pomembno, da uri risanje lomljenih črt z eno potezo.
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NA TO NOGAVICO NARIŠI ENAK VZOREC KOT JE NA DRUGI. 

6

3 ČRKA L 

LA LAN LA ILAAL ALI AL VALLI LINA LI VIL I

LAN VAL NAL ILALILI LILA VILI VILANALA LANA LINA LAVAALAN NAVAL ALINA NALIV
 Pojasnila in navodila:– Osnovni cilj prve naloge je, da otrok glasno bere zloge in krajše besede, sestavljene iz črk I, V, A, N in L. 

– Druga naloga je zahtevnejša, saj mora otrok brati krajše povedi, sestavljene iz črk I, V, A, N in L. 

– Tretja naloga je namenjena otrokom, ki poznajo več oziroma večino črk.

glasno preberi . poVeZuj Črke  Med seboj .

A N LVI
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glasno preberi . 

glasno preberi daljše besede .

ČRKA E 

EN NE JE LEVEVA LET EMA METVEM ETA ENA ELAENEJ TELO TEMA METANEVA MEJA LETO VEJAVILE NENA NEJA TETAOMET TEJA IVJE ENKATILEN OMELO METLA JELENMILENA LETALO MATEJA OMLETA
OMETANJE MOMLJANJE NAVIJANJE

 Pojasnila in navodila:– Osnovni cilj prve naloge je, da otrok glasno bere zloge in krajše besede, sestavljene iz črke E in drugih že znanih črk.

– Druga, tretja in četrta naloga so zahtevnejše, saj mora otrok brati daljše besede in krajše povedi, sestavljene iz črke E in drugih že znanih črk.

– Peta naloga je namenjena predvsem otrokom, ki poznajo več črk in znajo brati tudi daljše besede in povedi.

L T M O J E

8

postopno prehajanje od zlogov do črk


postopno prehajanje od krajših besed k daljšim


postopno prehajanje od povedi do krajših besedil


dodani listi, pojasnila in navodila

•	 BEREM Z IKSOM	–	bralni	listi	za	1.	in	2.	razred

1.razred

V	naših	gradivih	izzivov	za	radovedne	nikoli	ne	zmanjka,	zato	se	pridružite	velikemu	številu	zadovoljnih	staršev	
in	otrok	ter	tudi	učiteljev,	ki	gradiva	Naša	ulica	uporabljajo	po	celi	Sloveniji.

•	 DELOVNI LISTI NAŠA ULICA – dodatne	vaje	za	
ponavljanje	in	utrjevanje	v štirih delih za matematiko, 
slovenščino in grafomotoriko.

za utrjevanje v šoli in doma



delovni listi za utrjevanje v šoli in doma

•	 IKSOVE ZVEZDICE 3 –	delovni	listi	za	matematiko

•	 IKSOVE ZVEZDICE 2 –	delovni	listi	za	slovenščino

•	 IKSOVE ZVEZDICE 3	–	delovni	listi	za	slovenščino

39

EN/ENA

dVA/dVE

VEČ

oven� venec� novica�

Vadi pisanje črke v. Posamezne črke napiši z eno potezo. 

Prevleci pisane črke.                                         

 Pojasnila in navodila:–  Naloga spodbuja zmožnost orientacije na listu in zapis črk z eno potezo. 

– Cilj naloge je natančno opazovanje, nadzorovano vlečenje potez in zapis pisanih črk in krajših besed z eno potezo. 

– Pozorni bodimo na držo pisala in sedenje med pisanjem. Pazimo, da strešico pri črki č učenec napiše nazadnje.

dopolni preglednico.

25 ČRKI v, r

Katere besede se skrivajo v nizu povezanih črk? Prepiši jih.

LE KAj bO NASTALO IZ TE VOLNE?
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Odgovori v celih povedih. Uporabi v, na, iz, s ali z.

1-38 KAM IN OD KOD

Kje je deklica?

Kje stoji hiška?

Od kod bo prilezel jež?

Od kod padajo snežinke?

Od kod je lep razgled?

Uporabi nasvet:  dve črki proti eni, ena črka proti dvema! Če sem NA izletu, se vračam Z izleta. Če sem V šoli, grem IZ šole. Če je banana NA pladnju, jo vzamem S pladnja. Če je sladoled NA mizi, ga bo hitro zmanjkalo, hihi!  

Vstavi v, na, iz, s ali z.
Mama je šla  tržnico.  tržnice se bo vrnila čez pol ure. Očka je šel peš  mesto. 

 mesta se bo vrnil z avtobusom. Jure je šel  obisk k babici. Pozno se je vrnil  

obiska. Ta vrata vodijo  čakalnico.  čakalnice so prišli otroci. Ema je šla  Triglav. 

 vrha mi je poslala pozdrave. Vsak dan se  hriba vozim  dolino. 
Pojasnila in navodila:– Učenec vadi rabo predlogov v, na, iz, s/z.
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 Pojasnila in navodila:– Naloga spodbuja branje z razumevanjem in razvijanje logičnega mišljenja.

– Cilj naloge je, da otrok sam zapiše k sliki ali računu matematični problem in ga reši.

– Otroka usmerjamo k strategiji reševanja. Vedno mora narisati načrt, zapisati račun in odgovor v celi povedi. Če ima otrok težave, mu problem nazorno 

prikažite in nato rešite na konkretni ravni.

21 MATEMATIČNI PROblEMIK sliki zapiši besedilno nalogo in jo reši.

Vsako nalogo poveži z ustrezno rešitvijo.

Besedilo:

Račun:

Odgovor:

Jan je naredil 5 snežnih kep, Sanja pa 11.  
Koliko kep več je naredila Sanja?Maja je najprej naredila 4 snežne kepe, nato pa še 10.  

Koliko kep je naredila skupaj?Klara je naredila 6 snežnih kep, njen brat pa 3 kepe več.  

Koliko kep sta naredila oba skupaj?

15 snežnih kep

14 snežnih kep

6 snežnih kep
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Na vsakem Brinovem lončku je 6 belih pik. Koliko pik je na 4 lončkih?
Račun: 

Koliko pik je na 7 lončkih?
Račun: 

Koliko pik je na 5 lončkih?
Račun: 

Dopolni recept za sadni napitek za 4 in 6 oseb.1 oseba
4 osebe

6 oseb

1 jogurt
2 banani�
5 žlic� borovnic�4 žlice� kosmičev

K računu sestavi besedilno nalogo in jo reši.Račun: 5×6=
Besedilo: 

Odgovor: 
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sistematično in postopno uvajanje matematičnih vsebin


vaje za pridobivanja izkušenj za rutinsko računanje

naloge različnih težavnostnih stopenj

vaje za pisanje pisanih črk


naloge iz otrokovega doživljajskega sveta

skrivanke in drugi zanimivi izzivi

zmožnost branja in pisanja kratkih besedil


naloge za utrjevanje in zahtevnejši izzivi

križanke, izpolnjevanke in zavozljanke

•	 IKSOVE ZVEZDICE 2 –	delovni	listi	za	matematiko

širok  in zahtevnostno raznolik izbor računskih nalog


razvijanje logičnega mišljenja

razumljiva in kratka navodila

NAROČILA

obiščite naš spletni nakupovalni center www.dzs.si


obiščite knjigarne in papirnice DZS, d.d.


pokličite na telefonski številki: 080 80 81 ali 01 30 69 881


pišite na: info.narocila@dzs.si ali irena.urbancic@dzs.si

3.razred

2.razred

EAN Naslov Cena

9789610207092 Naša ulica 1, delovni listi v štirih zvezkih: matematika (2), grafomotorika, slovenščina 8,90 €

9789610209065 Berem z Iksom, bralni listi za 1. razred 6,90 €

9789610207191 Iksove zvezdice 2, delovni listi, matematika za 2. razred 6,90 €

9789610207764 Iksove zvezdice 2, delovni listi, slovenščina za 2. razred 6,90 €

9789610208570 Iksove zvezdice 3, delovni listi, matematika za 3. razred 8,90 €

9789610208563 Iksove zvezdice 3 delovni listi, slovenščina za 3. razred 8,90 €

0000030945 Naša ulica, link  kocke (40 kom) z vrečko in predlogi dejavnosti 6,00 €

CENIK DODATNIH GRADIV ZA 1. TRILETJE

Cene vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. DZS, d.d., Izobraževalno založništvo, Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana.

www.nasaulica.si


