
UČENJE NA DOMU – 2.b  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 od 

1. do 5. razreda  sporočite razredniku po elektronski pošti, v kakšni meri ste cilje dosegli, učenci od 6.-9. razreda pa učitelju, ki predmet poučuje. 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), DZ 3/5, 6 

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

DE), DZ 3/7 

3. ura: Seštevam dvomestna števila do 100, SDZ 3/8 
 

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

 

 

 
SLJ 
 
 
 
 

1.ura: TILEN – opis osebe – branje in 

razčlenjevanje besedila, DZ 56, 57           

 

 

 

 
 

2. ura: Opis osebe 

 Glasno ali šepetajoče berejo kratka preprosta 
besedila. 

 Ustno povzamejo bistvene podatke. 

 Vrednotijo zanimivost, razumljivost, resničnost 
besedila in utemeljijo svoje mnenje. 

 Izražajo svoja občutja med branjem. 

 

 Napiše  nekaj povedi o poljubno izbrani 

osebi. 

 Tvori smiselno, zaključeno besedilo. 

 



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

V zvezek s črtami napiši dve vrsti malih pisanih K-jev in 
dve vrsti velikih pisanih K-jev. Nato prepiši besedilo v 
DZO na strani 107 spodaj. 
 

 

 
 

 

4. in 5. ura: Pravljica: POLJUB ZA PRINCESO KVAKICO    

B/100, 101 
 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1-

3/2b_Poljub_za_Kvakico.pdf 

 

 

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

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.  
 
 

 

 Glas K zapisujejo z malo in veliko pisano 

črko po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.  

 Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer 

pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke ki 

piše in roke ki ne piše, pravilno držo pisala. 

 Berejo besede naprej in nazaj in jih povežejo 

z ustrezno sliko. 

 Vadijo prepis besed. 

 
 

 Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. 

 Prepoznavajo prvine pravljice: formalni začetek in 

konec, preteklik, za pravljico značilne književne 

osebe in čudeži ter pravljično dogajanje. 

 Razvijajo sposobnost razumevanja motivov za 

ravnanje književnih oseb. 

 Pripovedujejo pravljico tako, kot so jo slišali. 

 Narišejo del književnega dogajanja na dogajalni 

trak. 

 

 Glas H zapisujejo z malo in veliko pisano črko po 
dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.  

 Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, 
pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in roke 
ki ne piše, pravilno držo pisala. 

 Prepišejo besede s pisanimi črkami. 

 Berejo besede napisane s pisanimi črkami. 

 
 
SPO 
 

1.in 2. ura: Moje telo – SDZ/82, 83 
 

 

 

 

 Poznajo svoje telo in znajo poimenovati notranje 
dele telesa. 

 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1-3/2b_Poljub_za_Kvakico.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1-3/2b_Poljub_za_Kvakico.pdf


TJA 
 

1. URA : oblačila - besedišče in pesem 

2. URA: oblačila - slikovni narek 
 

 Prepozna vprašanje: kaj imaš oblečeno in zna 
odgovoriti nanj. 

 Prepozna besede za oblačila, števila in barve. 

 
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 
 

2. ura: Pesem: ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT 

 

 Zbrano poslušanje skladbe. 
 

 Utrdijo glasbena izraza kitica in refren. 

 Zapojejo pesem in jo spremljajo z lastnimi 

glasbili. 

 Ob poslušanju se likovno izražajo. 
 

 

 
ŠPO 

1. ura: Krožna vadba 
 

2. ura: Lovljenje in podaja žoge na mestu 

 

 Razvijanje osnovne motorične sposobnosti in 
spretnosti. 

 

 Utrjevanje tehnike zgornje podaje in ujemanja 
žoge. 
 

 

           

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e72pG3V3asQ
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