
 
Napotki za učenje na daljavo 
 
Predmet: SLJ 
Razred:  2.  
 
Mala pisana črka t (DZ str. 17): Reši naloge, nato v zvezek napiši 5 vrstic črke t. 
Čestitka (DZ str. 20 in 21): Preberi čestitki in reši naloge. Zadnjo nalogo napiši v zvezek. 
E. Peroci: Moj dežnik je lahko balon (DZ str. 24 in 25): Preberi odlomek in reši naloge po navodilih. Izdelaj tudi klobuk. 
D. Muck: Čudežna bolha Megi in Zajček Branko (DZ str. 30 in 31): Preberi besedila in reši naloge po navodilih. 
Mala pisana črka h (DZ str. 22): Reši naloge, nato v zvezek napiši 5 vrstic črke h. 
Pisana črka k (DZ str. 23): Reši naloge, nato v zvezek napiši 5 vrstic črke k. 
Vaje v branju in pisanju: V zvezek s pisanimi črkami prepiši: les, lok, kita, teta, vreme, sir, zvonec, kmet, Aleš, Tilka  
Sara liže liziko. Na torti so svečke. Na krožniku so slive. 
Pravljica: Zakaj teče pes za zajcem (Berilo str. 58): Trikrat preberi zgodbo, v zvezek napiši naslov, nato nariši. 
Pesem: Zajec in pes (Berilo str. 59): Trikrat preberi pesem. Primerjaj s pravljico Zakaj teče pes za zajcem. Pripoveduj, v čem sta si besedili 
podobni. 
J. & W. Grimm: Pepelka (Berilo str. 94): Preberi odlomek. V kolikor imaš možnost, si oglej risanko. V zvezek napiši naslov in nariši najbolj 
zanimiv dogodek v pravljici. Napiši vsaj 5 povedi o zgodbi. 
Pesem Kje? (Berilo str. 14): Preberi pesem in se jo poskušaj naučiti na pamet. Preberi spodnja vprašanja in razmisli o njih. 
 
 
Predmet: MAT  
Razred: 2.  
 
V zvezek napiši naslov Vaja in prepiši ter reši naslednje račune: 

20 + 30 = 60 – 20 = 
40 + 5 =  90 – 60 = 
90 – 30 =  50 + 6 = 
100 – 80 =  70 + 3 = 
60 + 8 =  20 + 9 = 
30 + 9 =  30 + 40 = 
40 – 40 =  4 + 80 = 
20 + 80 =   9 + 70 = 
90 + 9 =  30 – 0 = 
70 + 7 =  50 + 50 = 

 
Pod račune, ki si jih že rešil/rešila, prepiši naslednje besedilne naloge in jih reši. 
 
Mojca in Tina sta izdelali stolp iz koc. Mojčin stolp je bil visok 30 cm, Tinin pa 50 cm. Koliko sta bila visoka oba stolpa skupaj?  
 
Na travniku je raslo 60 zvončkov in 20 marjetic. Nato je 10 zvončkov ovenelo. Koliko zvončkov je še cvetelo?  
 
Miha je izmeril dolžino svojih barvic. Modra barvica je dolga 20 cm, rdeča 5 cm in rumena je dolga le 3cm. Koliko so dolge vse tri barvice 
skupaj? 
 
Reši naloge v delovnem zvezku na strani 64 in 65 – Seštevam do 100. 
Reši naloge v delovnem zvezku na strani 66. 
Reši naloge v delovnem zvezku na strani 67, nato v zvezek napiši naslov Seštevam do 100 DE + E, in na podoben način, kot v delovnem 
zvezku naredi še ti dva primera v zvezek.            
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45 + 4 = 49 
 
Reši naloge v delovnem zvezku na strani 68. 
Reši naloge v delovnem zvezku na strani 69. 
Reši naloge v delovnem zvezku na strani 70. 
 
  

          

          

          

                
    

           



 
Predmet: SPO  
Razred: 2. 
 
Moje telo: v zvezek napiši naslov Moje telo in nato nariši obris človeškega telesa ter poimenuj zunanje dele telesa. 
Moje telo: v zvezek napiši naslov Notranji organi v mojem telesu in nato naštej čim več notranjih organov v svojem telesu. Pri tem si lahko 
pomagaš s spletnimi interaktivnimi vajami Moje telo.  
Skrbim za svoje zdravje: oblikuj miselni vzorec ter v sredino miselnega vzorca napiši Skrbim za svoje zdravje, nato pa povleci ven puščice 
ter pri vsaki puščici napiši, kako vse lahko ti skrbiš za svoje zdravje (pri tem si lahko pomagaš s spletnim učbenikom za spoznavanje okolja 
Lili in Bine 2, stran 68 - *potrebna registracija starša za brezplačno uporabo). Na koncu miselni vzorec tudi ilustriraj. 
Piramida zdrave prehrane: v zvezek napiši naslov Piramida zdrave prehrane. Na celo stran lista nariši piramido, nato pa iz reklamnih 
letakov izreži slike jedi ter jih pravilno vnesi v piramido zdrave prehrane (pri tem si lahko pomagaš s spletnim učbenikom za spoznavanje 
okolja Lili in Bine 2, stran 69 - *potrebna registracija starša za brezplačno uporabo). 
Pomlad: pojdi v naravo in opazuj značilnosti pomladi (rastline, drevesa, vreme). 
 
 
Predmet: LUM  
Razred: 2.  
 
Riši z barvicami in flomastri. Preseneti mamico za materinski dan z risbico in lepo mislijo. 
 
 
Predmet: GUM  
Razred: 2.   
 
Prepevaj pesmice, ki smo se jih naučili.  
 
 
Predmet: ŠPO  
Razred: 2.   
 
Podajaj in brcaj žogo ter tekaj po domačem dvorišču. 
 
Predmet: TJA 
Razred: 2.  
 
Vsa podrobnejša navodila in materiale za učenje angleščine dobite na spodnji povezavi. Priporočamo, da celotno povezavo kopirate v vaš 
brskalnik (google crom, mozilla firefox, internet explorer…). 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1BilUIrSm54NF5w9Wlmapn4YJsHx0vpEv?usp=sharing 
 
V primeru težav smo vam učiteljice na voljo na elektronskih naslovih ime.priimek(at)oslag.si. 
 
 

https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_moje_telo.html
https://www.lilibi.si/e-gradivo
https://www.lilibi.si/e-gradivo
https://www.lilibi.si/e-gradivo
https://drive.google.com/drive/folders/1BilUIrSm54NF5w9Wlmapn4YJsHx0vpEv?usp=sharing

