
UČENJE NA DOMU -   2. A razred 

od  14. 4.  do 17. 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  učenci ali 

starši  sporočite razredniku 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: Seštevam dvomestna števila do 100 (DE + D = DE) –  

 SDZ –3. del, stran 5 in 6. 

   

 2.ura: Seštevam dvomestna števila do 100  (DE + DE = DE) –   

SDZ  - 3. del, stran 7. 

Seštevanje dvomestnih števil v množici naravnih 
števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda. 

 

 3. ura: Seštevam dvomestna števila do 100 – SDZ 3. del, stran 8. 
 

  

SLJ 1. in 2.  ura: Pravljica: POLJUB ZA PRINCESO KVAKICO  
B/100, 101  
 
http://osmetlika.splet.arnes.si/files/2020/03/2.-razred-3003-0304-

slj_pravljica_Poljub-za-princeso-kvakico.pdf 

Branje pravljice.  
Prepoznavanje prvin pravljice: formalni začetek in 
konec, preteklik, za pravljico značilne književne 
osebe in čudeži ter pravljično dogajanje.  
Razvijanje sposobnosti razumevanja motivov za 
ravnanje književnih oseb.  

 

http://osmetlika.splet.arnes.si/files/2020/03/2.-razred-3003-0304-slj_pravljica_Poljub-za-princeso-kvakico.pdf
http://osmetlika.splet.arnes.si/files/2020/03/2.-razred-3003-0304-slj_pravljica_Poljub-za-princeso-kvakico.pdf


 
 

 

Pripovedovanje pravljice tako, kot so jo slišali.  
Risanje dela pravljice in odgovori na vprašanja.  
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ura: Mala in velika pisana: črka k – DZO 2/106, 107 .    
Za pomoč pri učenju:   

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

 
- DZO 2. del – 106, 107 – reši obe strani . 
- v zvezek s črtami napiši dve vrsti malih pisanih K-jev in dve vrsti 
   velikih pisanih K-jev. 
 Nato prepiši besedilo iz DZO na strani 107 spodaj. 

Zapis male in velike pisane črke k po dogovorjeni 

smeri, obliki in velikosti. 

Upoštevanje  in utrjevanje smeri pisanja, pravilne 

drže telesa, položaja rok, pravilne drže pisala. 

Branje povedi  s pisanimi črkami in povezava z 

ustrezno sliko ter prepis. 

 

 4.ura: Pri zobozdravnici – SDZ 2/52, 53 

 

Glasno ali šepetajoče branje besedila in pisno 
odgovarjanje na vprašanja. 

 

 5. ura: Mala in velika pisana: črka h – DZO 2/108, 109. 

Za pomoč pri učenju: 

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

- DZO 2. del – 108, 109 – reši samo zgoraj pri mali in veliki pisani črki 
H), 
- v zvezek s črtami napiši dve vrsti malih pisanih H-jev in dve vrsti 
velikih pisanih H-jev. Nato zapiši še 10 besed, v katerih bo mala ali 
velika pisana črka H in dve povedi.  
 
 

Zapis male in velike pisane črke h  po dogovorjeni 
smeri, obliki in velikosti,upoštevanje in utrjevanje 
smeri pisanja, pravilne drže telesa, položaja rok in 
pisala. 
 
 
Zapis besed in povedi, v katerih je mala ali velika 
pisana črka h. 

 

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


 6. ura: Zapis besed in povedi. 
 

Zapis 10 besed in 4 povedi iz znanih malih in velikih 
pisanih črk. 
Upoštevanje in utrjevanje smeri pisanja, pravilne 
drže telesa, položaja rok in pravilne drže pisala. 
 

 

SPO 
 

1. ura: Moje telo – SDZ/82. 
 

 https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-
zobka/174534157?fbclid=IwAR3omWmJNt7j2X5pTZHnzpT_lEcPhWZldO8hVBSeOcBdMTUnPW78hX_bPMg 
 
 
 
 

 

Poznajo svoje telo in znajo poimenovati notranje 
dele telesa.  
 
  

 

 

 

 2. ura: Moje telo – SDZ/82, 83. 
 

  

LUM 
1. in 2. ura: Risanje: Portret (zdravi zobje, lep nasmeh). 

Risanje portreta ob uporabi domišljije in navajanje 
na doslednost in vztrajnost pri risanju. 

 

GUM  1. ura: Poslušanje: Podeželski vrtovi. 
 https://www.youtube.com/watch?v=e72pG3V3asQ 
 

Zbrano poslušanje skladbe in likovno izražanje po 
poslušanju. 
 

 

 2. ura: Pesem: Igra. 
 

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

Petje pesmi in plesanje preprostega plesa.   

ŠPO  1. ura: Krožna vadba: (poskoki, sklece, trebušnjaki, hoja po vseh 
štirih, tek na mestu, počepi – vsako vajo delaj 20 sek, med vajami 10 
sek počitka. Naredi vsaj 3 kroge). 
 

Razvijanje osnovne motorične sposobnosti in 
spretnosti. 
 

 

  2. ura: Lovljenje in podaja žoge na mestu. Utrjevanje tehnike zgornje podaje in ujemanja 
žoge.  

 

TJA 1.ura   
 2.ura   

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-zobka/174534157?fbclid=IwAR3omWmJNt7j2X5pTZHnzpT_lEcPhWZldO8hVBSeOcBdMTUnPW78hX_bPMg
https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-zobka/174534157?fbclid=IwAR3omWmJNt7j2X5pTZHnzpT_lEcPhWZldO8hVBSeOcBdMTUnPW78hX_bPMg
https://www.youtube.com/watch?v=e72pG3V3asQ
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2


 

 


