
Oddaljenost med osebama je 5 m.  

Oseba, ki bo brala besede stoji, 

oseba, ki jih bo odgledovala sedi. 

 

Lista besed je: čoln, dokaz, klečati, 

otok, raziskati. 

 

Oddaljenost med osebama je 5 m.  

Oseba, ki bo brala besede stoji, 

oseba, ki jih bo odgledovala sedi. 

 

Lista besed je: število, beda, gozd, 

Marjan, alarm. 

 

Oddaljenost med osebama je 60 cm. 

Oseba, ki bo brala besede stoji, 

oseba, ki jih bo odgledovala sedi.  

 

Lista besed je: Črnomelj, basen, 

februar, govedo, izlet 

 

 

Oddaljenost med osebama je 60 cm. 

Oseba, ki bo brala besede stoji, 

oseba, ki jih bo odgledovala sedi.  

 

Lista besed je: maškara, obok, 

parodija, riba, šofer 

 

Oddaljenost med osebama je 60 cm. 

Osebi si sedita za mizo nasproti. Osebi, 

ki odgleduje poveste, da se bodo 

besede nanašale na živali.  

 

Lista besed je: krava, leopard, 

nosorog, hrošč, metulj.  

 

 

Oddaljenost med osebama je 60 cm. 

Osebi si sedita za mizo nasproti. Osebi, 

ki odgleduje poveste, da se bodo 

besede nanašale na živali.  

 

Lista besed je: slon, kos ovca, 

bolha, miš. 

 

Oddaljenost med osebama je 60 cm. 

Osebi si sedita za mizo nasproti. Osebi, 

ki odgleduje o besedah, ki jih boste 

prebrali nič ne poveste.  

 

Lista besed je: a house, a wife, a 

mother, a car, an umbrella. 

 

Oddaljenost med osebama je 60 cm. 

Osebi si sedita za mizo nasproti. Osebi, 

ki odgleduje o besedah, ki jih boste 

prebrali nič ne poveste.  

 

Lista besed je: a roof, a book, a 

teacher, a table, a garage. 

 

G- ZGODBA 

Nekoč je gori v gorah živel 

gromozanski tiger Goro. Imel je 

grozovit gobec, goreče oči, grobo 

je govoril – skratka, bil je grozovita 

zver. Zato so se tiste gore vsi 

izogibali, kajti grozni tiger Goro je 

grmel in grčal in grozil in goltal vse 

živali zgoraj na gori: goveda, 

gamse, gosi, golobe, gliste, gade. 

 

E – ZGODBA 

Bil je meglen večer, ko je Eskim Erik 

odšel v mesto. Vel je mrzel veter, 

severni jelen je nestrpno vlekel in 

Eskim Erik je ves resen sedel vrh 

vprege. Njegov ded, ki je bil tudi 

Eskim, mu je pred odhodom še 

rekel: »Erik, s te ekskurzije prinesi 

domov zelje, korenje in hren. 

Potem potrebujemo še telefon, pet 

etiket in devetdeset žebljev.« 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Oddaljenost med osebama je 5 m.  

Oseba, ki bo brala besede stoji, 

oseba, ki jih bo odgledovala sedi. 

 
Števila: 2, 11, 99, 23, 1315 

 

 

Oddaljenost med osebama je 5 m.  

Oseba, ki bo brala besede stoji, 

oseba, ki jih bo odgledovala sedi. 

 
Na vrtu raste repa, fižol in solata. 

Oddaljenost med osebama je 60 cm. 

Oseba, ki bo brala besede stoji, 

oseba, ki jih bo odgledovala sedi.  

 
Po dežju vedno posije sonce. 

 

 

Oddaljenost med osebama je 60 cm. 

Oseba, ki bo brala besede stoji, 

oseba, ki jih bo odgledovala sedi.  

 
Glasovi: e, k, m, ž, t 

Oddaljenost med osebama je 60 cm. 

Osebi si sedita za mizo nasproti. Osebi, 

ki odgleduje poveste, da boste brali 

glasove.  

 

Glasovi: i, g, p, č, d 

 

 

Oddaljenost med osebama je 60 cm. 

Osebi si sedita za mizo nasproti. Osebi, 

ki odgleduje poveste, da boste brali 

števila.  

 
Števila: 4, 67, 652, 18, 4798 

 

Oddaljenost med osebama je 60 cm. 

Osebi si sedita za mizo nasproti. Osebi, 

ki odgleduje poveste, da boste 

prebrali stavek.  

 
Kupila sem novo vazo, v katero 

sem postavila rdeče vrtnice. 

 

 

Oddaljenost med osebama je 60 cm. 

Osebi si sedita za mizo nasproti. Osebi, 

ki odgleduje poveste, da boste 

prebrali stavek. 

 
Šivilja je skrajšala hlače. 

 

Oddaljenost med osebama je 60 cm. 

Oseba, ki bo brala besede stoji, 

oseba, ki jih bo odgledovala sedi.  

 
Ura je polnoč. 

 

 

Oddaljenost med osebama je 5 m.  

Oseba, ki bo brala besede stoji, 

oseba, ki jih bo odgledovala sedi. 

 

Kosilo je kuhano. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


