
UČENJE NA DOMU -  2. A razred 

od  6. 4. do 10. 4. 2020 

V iskanju ustrezne oblike učenja na domu, smo za vas pripravili tedensko preglednico nalog, ki naj bi jih opravili v tekočem tednu. Vam pa prepuščamo 

odločitev, kako boste zadolžitve opravili (npr. lahko se odločite, da se en dan bolj posvetite enemu predmetu, lahko pa jih med seboj kombinirate, kar vam 

bolj ustreza).  V zadnji koloni pa je prostor za samovrednotenje in sicer preverite, v kakšni meri ste cilj dosegli. Vsak petek pa mi učenci ali starši sporočite po 

elektronski pošti, v kakšni meri ste cilje dosegli. Ni potrebno, da podatke sporočite kot je zapisano v tabeli, ampak je način in oblika prepuščena vam.       

 

PREDMET UČNA SNOV-naloge  Cilj učenja Znam, delno znam, 
ne znam  

MAT 1.ura:    Igramo se trgovino (izdelava bankovcev). 
 
2. ura: Postavitev stojnice z igračami in cenikom. 
 
 
 
 
 
 
 
3. ura: Denar – DZ – 88. 
 
 
 
 
4.ura: Preverimo svoje znanje: DZ – 89. 
            Reši, saj zmoreš: DZ – 90. 
 
 

Učenec: 
- spozna slovensko denarno valuto – evro in 

njen simbol, 
- spozna mersko enoto za denar (evro) in 

njegove vrednosti,  
- zapiše denarno vrednost z merskim številom 

in mersko enoto,   
- se navaja na uporabo denarnih enot v 

vsakdanjem življenju.  
 
Učenec:  

-  sešteva in odšteva z evri, 
-  uporabi računske operacije pri reševanju 

problemov. 
 
Učenec:  

- sešteva in odšteva v množici naravnih števil 
do 100, vključno s številom 0, brez prehoda, 

- uporablja računske operacije seštevanja in 
odštevanja pri reševanju nalog z besedilom. 

 



-  
 

SLJ 
 
 
 
 

1.ura: Od doma do ribnika (navodila za pot) – DZ - 42, 43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ura: Mala in velika pisana L: 
Za pomoč pri učenju:  
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html   

 - DZO 2. del – 106, 107 – reši samo zgoraj pri mali in veliki pisani 
črki L), 
- v zvezek s črtami napiši dve vrsti malih pisanih L-jev in dve vrsti 
velikih pisanih L-jev. Nato zapiši še 10 besed, v katerih bo mala ali 
velika pisana črka L in dve povedi.  
 
3. ura: Spoznali smo. Preverim svoje znanje – DZ 44, 45. 

 
 
 
 

 

 

Učenec:  
- glasno ali šepetajoče bere kratka preprosta 

opisovalna besedila, 
- ustno povzame bistvene podatke, 
- vrednoti zanimivost, razumljivost, resničnost 

besedila in utemelji svoje mnenje, 
- izraža svoja občutja med branjem, 
- vrednoti svojo bralno zmožnost in načrtuje, 

kako jo bo lahko izboljšal in si bogati 
besedišče. 

 
Učenec:  

- glas L zapisuje z malo in veliko pisano črko 
po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti, 

- pri pisanju upošteva in utrjuje smer pisanja, 
pravilno držo telesa, položaj roke, ki piše in 
roke, ki ne piše, pravilno držo pisala. 
 
 

 
Učenec:  

- ponovi, utrdi in v novih situacijah uporabi 
pridobljeno znanje, 

- primerja lastnosti predmetov/bitij, 
- razume prebrano in prepozna vrsto 

besedila. 
 

 
 
 
Učenec:  

 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


4. in 5. ura: Pesem: MALIM SO VŠEČ – berilo stran 12.  

V zvezek z vmesno črto z malimi tiskanimi črkami zapiši 4 kisle 

besede, 4 sladke besede, 4 dišeče besede in 4 smešne besede. 

Pesem se nauči na pamet. 

 
 
6. ura: Mala in velika pisana črka T: 
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html   

 - DZO 2. del – 106, 107 – reši samo  pri mali in veliki pisani črki T), 
- v zvezek s črtami napiši dve vrsti malih pisanih T-jev in dve vrsti 
velikih pisanih T-jev. Nato zapiši še 10 besed, v katerih bo mala ali 
velika pisana črka T in dve povedi.  
 
7. ura: Ogled  najljubše TV oddaje.  

 
 

- bere pesem 
- razvija asociativne zmožnosti: ob tematski 

(osrednji) besedi niza svoje asociacije, 
- tvori nove besede po vzorcu iz besedila, 
- pesem memorira. 

 
 
 
Učenec:  

- glas T zapisuje z malo in veliko pisano črko 
po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti, 

- pri pisanju upošteva in utrjuje smer pisanja, 
pravilno držo telesa, položaj roke, ki piše in 
roke, ki ne piše, pravilno držo pisala. 

 
 
Učenec: 

- prepoznava čas in kraj dogajanja, 
- razume in pomni besedilo, 
- vrednoti zanimivosti, 
- izraža svoja občutja med gledanjem, 

SPO 
 

1.ura:  Skrbim za zdravje – SDZ/78, 84 

2. in 3. ura: Skrbim za zdravje – MKPO -15 
(Mala knjižica poskusov in opazovanj) 
 

Učenec:  
- ve, da mu zdrav način prehranjevanja, 

telesne vaje in počitek omogočajo rast in 
razvoj ter da mu pomaga ohranjati zdravje. 

- pozna pomen redne nege telesa in razume 
vzroke dobrega počutja ob redni telesni 
vadbi. 
 

 

 

ŠPO 
 

1.ura: Vaje ravnotežja  (Igra: Prenašanje kartona:karton, format A4 
položi na glavo in ne da bi ga držal, prehodi pot do cilja in nazaj. Če 

Učenec:  
- izvaja vaje, s katerimi izboljšujejo nadzor 

nad telesom, 

 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


ti pade karton z glave, se moraš vrniti na startno mesto in ponovno 
opraviti pot). 
 
 
 2. in 3. ura: Ravnotežnostne naloge :  
- Iz stoje preidi v sedeč položaj in nazaj; pri tem si ne smeš pomagati 
z rokami, prekrižati  nogi ali poklekniti na kolena. 

- Poklekni na tla, iztegni desno nogo nazaj in levo roko naprej; zadrži 
ta položaj; nato iztegni levo nogo in desno roko; poskusi iztegniti 
eno nogo in obe roki. 

- Stoj, roko daj za hrbet, z drugo roko se primi za zapestje; počasi 
počepni, z iztegnjeno roko se poskusi dotakniti tal za sabo. 

- Stoj na eni nogi, z rokami objemi koleno druge noge in skušaj 
poljubiti koleno. 

- Stoj, dvigni nogo, z nožnim palcem se poskusi dotakniti čela; 
poskusi še z drugo nogo. 

-  Vdeni šivanko: skleni roki pred seboj, skozi roki stopi najprej z eno, 
nato še z drugo nogo, tako da boš na koncu sklenjeni roki imel za 
hrbtom. 

  - Enako kot zgoraj, samo v ležečem položaju. 

 

- razvija si ravnotežje. 
 
 
 
Učenec:  

- razvija koordinacijo celega telesa, 
- izvaja vaje za pravilno telesno držo, 
- pridobiva ravnotežje in smisel za orientacijo. 

 

LUM 1. in 2. ura:  Pisanice ali pirhi  –  sodelovanje pri barvanju in 
krasitvi jajc  
                       ali    
       risba po lastni želji. 

 
 
 

Učenec:  
- pri slikanju ali risanju uporabi domišljijo, 
- se spontano, doživeto in igrivo likovno 

izraža, 
- navaja se na doslednost in vztrajnost,  
- navaja se na sproščeno izražanje svojih 

likovnih zamisli.  

 



GUM 
 
 
 

1. ura: Pesem: Rac, rac, racman – SDZ – 28. 
 https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 
 
 

2. ura:  Pesem: Pomladna 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 

 

Učenec: 
- poje in ritmizira pesem po grafičnem zapisu,  
- nauči se pesem in jo sproščeno poje. 

 
Učenec:  

- posluša in poje pesem o pomladi. 
 

 

           

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2

