
 

Napotki za učenje na daljavo 

3. teden 

2. razred 
 
 

SLJ 
 

Prepis: Besedilo z malimi tiskanimi črkami prepiši v zvezek. Pazi na velike začetnice. 

MEGLIČEVI SO SE V NEDELJO ODPRAVILI NA SPREHOD V GOZD. S SEBOJ SO VZELI KOŠARO. MED POTJO 

STA JAN IN MAJA V POTOKU OPAZOVALA RIBE. Z OČKOM IN MAMICO SO KMALU PRIŠLI DO VELIKEGA 

KOSTANJA. POD NJIM JE LEŽALO POLNO JEŽIC. SKUPAJ SO NABRALI POLNO KOŠARO KOSTANJA. DOMA JE 

OČKA ZAKURIL OGENJ IN SPEKEL KOSTANJ. MAJA IN JAN STA SE GA DO SITEGA NAJEDLA. 

Ogled lutkovne igre: Oglej si lutkovno igrico Sapramiška. V zvezek napiši naslov, napiši kdo v igrici nastopa in nariši 

najljubši dogodek. 

Zgodba ob slikah: Zapiši zgodbo ob slikah. Naslov si izmisli sam. 

 

Prepis:  Besedilo s pisanimi črkami prepiši v zvezek. Pazi na velike začetnice. 

Mamica ima rožo. V vazi ni vrtnice. Narcise so rumene. Oči Miha ima nov zvonec. Sošolka Nuša ima vrč. Tine nima ure. 

Simona riše mušnico. Vesna se uči matematiko. Loti riše veverico. Maruša ne riše hrčka. 

Pesem: Sladkosned: V berilu na strani 19 dvakrat preberi pesem. V zvezek napiši naslov, izpiši vsaj pet rim in pesem 

ilustriraj. Po opravljenem delu pesem Sladkosned še poslušaj. 

Besede nagajivke: V DZ na strani 26 in 27 reši naloge. Zadnjo nalogo zapiši v zvezek. 

 

MAT 
 

Seštevam do 100 - besedilne naloge: v zvezek reši besedilne naloge. Zapiši račun in odgovor. 

Na spomladanski tek se je najprej prijavilo 52 tekačev, naslednji dan pa še 7. Koliko tekačev bo teklo na spomladanskem 

teku? 

V pevskem zboru poje 31 deklic in 9 dečkov. Koliko otrok poje v pevskem zboru? 

Tina je zbrala 71 nalepk za album Rekordomania. Jan ji je podaril 6 nalepk. Koliko nalepk ima Tina? 

Seštevam do 100: Utrjuj seštevanje do 100 brez prehoda z reševanjem interaktivnih vaj Seštevanje do 100 - brez 

prehoda.  

Reši, saj zmoreš, Preverim svoje znanje: Reši naloge v DZ na strani 71, 72 in 73. 

Odštevam do 100: Najprej preberi nalogi v DZ na strani 74, nato rešuj naloge na straneh 74 in 75. 

 

  

http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video?fbclid=IwAR1YbHVMo9Yt7Cd1wRr-J82CQEj8znIyI3xsU8p1tCdpXe2FWItHm0haxMs
https://www.youtube.com/watch?v=BMfXofAxIFs
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_sestevanje.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_sestevanje.html


 

 

SPO  
 

Pomlad: V zvezek oblikuj miselni vzorec in zapiši glavne značilnosti pomladi. Pomagaš si lahko s spletnim posnetkom 

Značilnosti pomladi.  

LJUDJE  IN DELO                                                                     ŽIVALI 

                                                   POMLAD 

RASTLINE                                                                                      VREME 

Spomladanske rastline: zacveteli so prvi znanilci pomladi (zvonček, trobentica, jetrnik, pljučnik, forzicija, žafran, 

marjetica, teloh). Odpravi se v naravo in jih opazuj. Izkoplji zvonček in opazuj dele rastline (cvet, steblo, listi, čebulica, 

koreninice). Lahko si ogledaš tudi spletni posnetek Prvi znanilci pomladi. 

Živali spomladi: v zvezek napiši naslov ŽIVALI SPOMLADI in prepiši naslednje besedilo:  

Prebudijo se živali, ki so zimo prespale. Iz toplih krajev se vrnejo ptice selivke in si spletajo gnezda. Samice valijo jajca, iz 

katerih se bodo izvalili mladiči.  

Žaba v vodo odloži jajčeca - mrest. Iz jajčec se bodo razvili paglavci. Iz paglavca se razvije žaba. 

 

Opazuj naravo, kako se prebuja (sadna drevesa, vrtove). Če želiš svoje znanje še bolj poglobiti, lahko rešiš tudi 

interaktivne vaje Letni časi - pomlad. Svoje znanje o pomladi lahko na koncu ponoviš s spletnim kvizom Pomlad. 

 

LUM  
 

Pojdi v naravo in iz naravnega materiala izdelaj sliko metulja. Uporabi različen material (storže, kamne, listje, palice, 

travo, rastline ...). Če bo slabo vreme, lahko doma poiščeš različne predmete (lego kocke, blago, gumbe, pisala, zvezke, 

oblačila ...) in izdelaš metulja. Svoj izdelek lahko tudi fotografiraš in ga pošlješ razredničarki po elektronski pošti.  

 

GUM  
 

Prepevaj pesmi, ki smo se jih že naučili.  

Prisluhni skladbi Vivaldi - Pomlad. Kakšna se ti zdi pesem (žalostna, vesela, hitra, počasna, umirjena, razigrana)? 

 

ŠPO  
 

Tekaj po polju, skači, igraj se z žogo. Lahko se preizkusiš tudi v učenju novega plesa Ježek teka teka.  

 

TJA 
 

Obiščite spletišče učiteljic 2. razreda, ki so pripravile e-gradiva (razlage, vaje in interaktivne naloge).* 

  

*Če imate težave z dostopom do spletišča učiteljic, priporočamo, da spletno povezavo kopirate in prilepite v brskalnik 

(Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Edge, MS Internet Explorer, Safari, Opera; za Android Brave Browser, Dolphin 

Browser, Ecosia Browser idr.) V primeru težav smo vam učiteljice na voljo na svojih e-poštnih naslovih. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCRjXZ-SjGI
https://www.youtube.com/watch?v=JCRjXZ-SjGI
https://www.youtube.com/watch?v=mO636YpN_vw
https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_letni_casi_pomlad.html
https://www.quiz-maker.com/QPIWXNX
https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0
https://www.youtube.com/watch?v=AuERmHdxvL8
https://drive.google.com/drive/folders/1BilUIrSm54NF5w9Wlmapn4YJsHx0vpEv?usp=sharing

