
Urnik in dejavnosti za 2. a/p 
 

DAN: Sreda, 25. 3. 2020 

 
POZDRAVLJEN/A! 

Danes ima tvoja mamica praznik, materinski dan. To je dan, ko se vsak otrok 

zahvali svoji mamici za vso skrb in ljubezen. Zato boš danes še posebej 

priden/a, da svojo mamico razveseliš še bolj kot po navadi. Tudi naloge boš 

danes opravljal/a lahko sam/a, da si bodo starši malo odpočili od naporne šole na 

daljavo. V šoli smo za mamice že izdelali čestitke in darilca in zelo si se 

trudili/a. Na žalost pa je vse ostalo v šoli. Pa nič zato, saj si zelo ustvarjalen/a in 

danes boš pri LUM in SLJ hitro izdelal/a še lepše presenečenje za mamico.  

                                                                                               Učiteljica Andreja 

________________________________________________________________ 

1. ura  

MAT: ŠTEVILA DO 100 
Danes boš pri nekaterih opravilih štel/a naprej in nazaj do 100.  Šteješ lahko, ko 

se oblačiš, umivaš, češeš, pomagaš pri domačih opravilih … 

 

Takoj zjutraj vprašaj mamico, kaj lahko pomagaš pospraviti po stanovanju/hiši. 

Ko ti bo dala nalogo, jo tudi zares naredi. Med opravljanjem nekaterih nalog 

lahko šteješ, da boš videl/a, kako hiter/ra si. Še bolj pa je pomembno, da 

opravila natančno in varno opraviš. 

 

 

 

 

 

 

 

2. in 3. ura 

LUM: ČESTITKA, oblikovanje iz papirja 
Za mamico boš samostojno izdelal/a voščilnico. Lahko jo izdelaš tako, kot smo 

jo izdelali v šoli ali pa se lotiš nekaj novega. Pošiljam ti nekaj idej.                              

                                                                               

Števila po opravljenih nalogah lahko tudi zapišeš. Tako boš ugotovil/a, kaj si opravil/a 

najhitreje in za kaj si potreboval/a največ časa. Pri vseh opravilih štej enako hitro. 

OBLAČENJE: 

UMIVANJE ROK: 

PRIPRAVA POGRINKOV: 

 

TO ŽE ZNAŠ IZ ŠOLE: Iz barvnega 

papirja izreži kvadrat in ga prepogni v 

trikotnik. Nato oba vogala zapogni navzgor, 

da dobiš cvet tulipana. Stebelce in liste 

lahko narišeš ali izrežeš iz papirja. Nalepi 

vse na list papirja. Če nimaš barvnega 

papirja, lahko cvetlice pobarvaš. 

 



  
 

4. ura 

SLJ: VOŠČILO 
Voščilnica je narejena, sedaj pa je potrebno zapisati še voščilo.  Zapiši ga tako, 

kot smo to naredili v šoli. Zapiši tisto, kar v srcu želiš povedati svoji mamici (na 

primer: Mamica, rad/a te imam. Ti si najboljša mami na svetu). Na koncu pa se 

ne pozabi podpisati pod voščilo. 

 

Lahko zapišeš še pesmico, ki jo je napisal slovenski pesnik Tone Pavček. 

Prepiši:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Pripravi se, da greš mamici voščit za njen praznik.  

Naj te spomnim: Ko nekomu voščimo, mu damo roko, pogledamo v oči in 

izrečemo voščilo. Lahko rečeš: Mamica, vse najboljše za materinski dan. Rad/a 

te imam. In izročiš voščilnico. Nato pa ji pripravi nastop, to pa je tvoja naslednja 

naloga v okviru ŠPO. 

 

5. ura 

ŠPO: PLES 

Najprej se odloči katero pesmico boš mamici zapel/a za njen praznik. Zraven 

tudi zapleši. Če ima mamica čas, ji lahko pripraviš cel koncert in pripraviš več 

pesmi. Če si se včeraj že dobro naučil/a pesmico Zum zum zum, ji lahko zapoješ 

in zaplešeš tudi to. 

 

Uspešno delo in prijeten dan želim tebi in tvoji družini. Tvoji mamici pa lep 

materinski dan.  

                                                                                         Tvoja učiteljica Andreja 

TO PA JE MALO DRUGAČE: 
Papir zgubaš v harmoniko (to smo že delali 

v šoli), nato ga zapogneš na polovico in 

zlepiš. Na drug list nariši in pobarvaj razne 

cvetke, jih izreži in nalepi na zguban papir. 

Mamica bo vesela lepega šopka, ki ji ga boš 

podaril/a. 

              Mama 
                              Tone Pavček 

 

Vsaka mama je prava mama, 

dana za srečo in za veselje. 

Prava. In ena sama.  

Za vse življenje. 

 



 

 

 

 

                                           

 

  


