
2. RAZRED    (23. 3. – 27. 3. 2020) 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

SLOVENŠČINA 
Mala in velika pisana 

črka O. 

Za 'domačo' 😊 nalogo 
napiši 3 vrstice velikih O-
jev, 3 vrstice malih o-jev. 

Če otroci ne bodo 
natančni, naj naredijo 

kakšno vrstico več, bolj 
kot boste vztajni in 
striktni, bolj se bo 

obrestovalo kasneje. 
 

 Ko končate, poskušajte 
zapisati nekaj besed, 

kjer vključite črko O in 
že naučene črke. Se 

pravi gremo kar po vrsti: 
a,b,c,č,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,

n,o 
 

Primer:  
jok, koča, noj, kolona ipd. 
Vsak dan berite 10 min. 

SLOVENŠČINA 
POMLAD – branje in 

razčlenjevanje besedila 
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Ponovitev črke O – 
Zvezek za opismenjevanje, 

poišči črko O in reši. 

SLOVENŠČINA 
Mala in velika pisana črka 

P. 

Za 'domačo' 😊 nalogo 
napiši 3 vrstice velikih P-
jev, 3 vrstice malih P-jev. 

 
 Ko končate, poskušajte 

zapisati nekaj besed, kjer 
vključite črko P in že 

naučene črke. Se pravi 
gremo kar po vrsti: 

a,b,c,č,d,e,f,g,h,i,j,k,l, 
m,n,o,p 

 
Primer:  

pok, hipoma, čaplja, padec 
ipd. 

 
Vsak dan berite 10 min. 

SLOVENŠČINA 
NAŠE PTICE – branje in 
razčlenjevanje besedila 
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Ponovitev črke P – 
Zvezek za opismenjevanje, 

poišči črko P in reši. 

SLOVENŠČINA 
Ogled lutkovne igre 

Sapramiška 
http://www.lgl.si/si/predsta

vitveni-video 
(Pojdite po strani navzdol in 
najdite naslov Sapramiška) 

 
Po ogledu se z otroki 

pogovorite. KJE se zgodba 
dogaja, KDO nastopa, katere 

so DOBRE, katere SLABE 
osebe. ČAS dogajanja. Kako 

se zgodba ZAČNE, ZAPLETE in 
KONČA. Kako so doživljali 
zgodbo? Itd. Poskušajte iz 
zgodbe izvleči MORALNI 

NAUK. Naj vam zanimivi del 
zgodbe oz. prizora narišejo. 

 
Beremo z Iksom 2 – 

dodatne vaje za 
drugošolca. 

https://nasaulica.si/datoteke
/delovni_listi/NU%202%20-

%20bralni%20listi.pdf 
Toplo priporočam, vsak 

dan eno stran, če bo 
prelahko, preberite dve 

ali pa začnite brati krajše 
knjigice. 
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  MATEMATIKA 
Odštevam do 100, DZ –  

2. del, str. 76, 77 

 
 

Interaktivne igre (dodatno) 
https://www.lilibi.si/solska-

ulica/matematika/racunam-do-
100 

 
Ta teden 'drilamo' 
odštevanje do 100,  

MATEMATIKA 
Odštevam do 100, DZ –  

2. del, str. 78 

 
 Dodatni nalogi: 

 

 
(Glej priloge) 

 

MATEMATIKA 
Odštevam do 100, DZ –  

2. del, str. 79 

 
Dodatna naloga: 

 
(Glej priloge) 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
Skrb za okolje: 

Otrokom pokažite to sliko: 

 
(glej prilogo) 

Otroci naj vam poskušajo navesti 
čim več asociacij na to sliko. 

Napeljite na SKRB ZA OKOLJE. 
Ko ugotovijo, naj še malo 

'brainstormajo na to temo' 
 

Nadaljujte pogovor: 

Sprašujete: 
 
Kako bi ljudje manj onesnaževali 
okolje? (ločevanje odpadkov, 
varčevanje z vodo, varčevanju z 
elektriko, kompostiranje, sajenje 
novih rastlin, nobenih divjih 
odlagališč ipd.) 
Kaj so odpadki?  
Kje nastanejo? 
Kam odlagamo odpadke? 
Zakaj jih odlagamo v zabojnike? 
Zakaj odpadke zbiramo ločeno? 
Kaj je to kompost? Čemu služi? 
Kateri odpadki sodijo med nevarne 
odpadke? 
Kam sodijo prazni deodoranti, stara 
zdravila, baterije, laki …?  
Zakaj jih uvrščamo med nevarne 
odpadke? 
Kako so označene nevarne lastnosti 
snovi na embalaži? – prinesite iz wc-ja 

   MATEMATIKA 
Odštevam do 100, DZ –  

2. del, str. 80 in 81 

 
Dodatna naloga: 

 
(Glej priloge) 
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(glej prilogo) 

 
Za konec si lahko ogledate ta 

posnetek: 
https://www.youtube.com/watch?v

=0Puv0Pss33M 

ŠPORT 
1. Izvedite kratko 

ogrevanje, ideja: 

 
Glavni del - met žogice: 
Glej izvedbo: 
http://didaktikasporta.splet.arn

es.si/met-zogice-z-mesta/ 
Ideje: 
Nizke tarče 
obroč na tleh, škatle 
Lončki/plastenke v obliki 
piramide. 
Visoke tarče 
Krogi in druge geometrijske 
oblike na steni. 
(tarče nalepljene ali narisane na 

zid, naj bodo na različnih 
višinah) 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
Mladi vrtnarji in raziskovalci: 
Samostojni delovni zvezek za 
spoznavanje okolja – str. 76 

 
Naj vam preberejo zapisano. 

Pogovorite se. Poskusite 
izvesti. 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
Ponovitev: 

Samostojni delovni zvezek za 
spoznavanje okolja – str. 77 

 
Naj vam preberejo kar je 
zapisano, pogovorite se, 

IZVEDITE KVIZ (glej prilogo) 
 
 

LIKOVNA UMETNOST 
 

Izdelki iz naravnih 
materialov. Pojdite ven (če 

vreme dopušča, lahko 
prestavite na kak drug dan) 

Bodite (naj bojo 😊) 
kreativni. Nekaj idej: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ŠPORT 
Ogrevanje: 

Atletska abeceda 
TEK, SKIPING, HOPSANJE, 
POUDARJEN ODRIV idr. 

Natančna navodila za 
izvedbo:  

Na strani greste pod Atletika 
– Elementi teka – Vaje za 
izpolnjevanje tehnike teka 

http://didaktikasporta.splet.
arnes.si/tek-s-poudarjenim-
odrivom-na-vsak-2-korak/# 

 

Glavni del: 
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 GLASBA: 
Pesem: Metuljček Cekinček 

https://www.youtube.com/watch?v=b
bSXZdc8P6o 

Poskusite se naučiti. Povejte, kako 
bo šlo. 

ŠPORT 
Ogrevanje: 

 
Glavni del - poligon: 
Z otroki skupaj poskusite 

sestaviti hišni poligon (če bo 
zunaj dež, drugače lahko to 

izvedete zunaj). Bodite 
inovativni, uporabite stole, 

metle, mizo, žoge ipd.) 

 GLASBA: 
Ponovite pesmico Metuljček 

Cekinček. 
Nova pesmica:  

Zvončki in trobentice 
 
 

Pesmica: 
https://www.youtube.com/

watch?v=rf9jcGKNLWQ 

 
Besedilo najdete tukaj: 

https://www.besedilo.si/beti
-jurkovic/zvoncki-in-

trobentice 

 
(Pesem ni kratka, tako da 
se bi jo učili tudi naslednji 
teden. Povejte, kako bo 

šlo.) 
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SPOZNAVANJE OKOLJA, KVIZ: 
 

A, 1 Katerega meseca se prične pomlad? 

A, 2 Kako je spomladi z dolžino dneva in noči? 

A, 3 Naštejte vsaj pet znanilcev pomladi. 

A, 4 

  Kako se imenuje grmiček? 

A, 5 Katere ptice selivke se vrnejo v naše kraje? Naštejte vsaj tri. 

B, 1 Kakšno je življenje živali spomladi? 

B, 2 Kakšne spremembe so dogajajo spomladi v naravi? Naštejte vsaj štiri. 

B, 3 

 Poimenujte rastlino. 

B, 4 Naštejte vsaj pet opravil na vrtu spomladi. 

B, 5 Kaj se dogaja z drevesi in grmičevjem spomladi? 

C, 1 Naštejte vsaj tri zdravilne rastline. 

C, 2 Naštejte dele zvončka. 



C, 3 

 Poimenujte rastlino. 

C, 4 Rastline za svojo rast in razvoj potrebujejo vodo in zrak. Da ali ne? 

C, 5 Naštejte pet orodij za delo na vrtu in polju 

D, 1 Na kakšne načine se gibljejo živali? 

D, 2 

 Poimenujte rastlino. 

D, 3 Kaj se dogaja z jablano spomladi? 

D, 4 Iz česa se razvijejo drevesa? 

D, 5 

 Poimenujte rastlino. 

 
 



 



 


