
Urnik in dejavnosti za 2. a/p 
 

DAN: Petek, 15. 5. 2020 
Pozdravljeni! 

 

Bravo mi! Še zadnji teden pouka na daljavo je za nami. Čez vikend se spočij in 

ostani zdrav/a, da se v ponedeljek zagotovo spet vidimo v šoli!   TOOOOO!                                                                                                                                                                                                                                

Hvala za sodelovanje in lep vikend! 

                                                                                                   Učiteljica Andreja                                

______________________________________________________________ 

1. ura                                          
TJA:  Pozdravljeni, naslednji teden se vidimo. Komaj čakam!  

1.  Poimenuj oblačila. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Poslušaj in se nauči pesem Put on your shoes 

Klikni na povezavo https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU 

 

3. Iz časopisa ali reklamnega papirja poišči slike oblačil/obutve, jih izreži in 

shrani v mapo. V ponedeljek jih moraš imeti že s seboj. 

 

4. Želiš izvedeti še več novih besed za oblačila? Klikni, prisluhni in 

ponavljaj besede https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U


2. ura   

MAT: SEŠTEVANJE DO 100 BREZ PREHODA 

 

V delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 2   reši na strani 48 

naloge 2., 3. in 4. Račune iz delovnega zvezka prepiši v karo zvezek 

in jih reši. Pri drugi nalogi računaj na dolg način, pri tretji in četrti 

nalogi pa tako kot ti je lažje-lahko na dolg ali na kratek način . 

 

V delovnem zvezku Računam z Iksom 2  na strani 79 reši 2., 3. in 

4. nalogo.   

 

3. in 4. ura   

SLJ: VELIKI PISANI ČRKI T  in F 

Pripravi si delovni zvezek . 

 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »Obisk iz Francije« (stran 81). 

Danes bomo začeli z obravnavo velikih pisanih črk T in F. 

- Oglej si jih v delovnem zvezku stran 81 desno zgoraj.  

- Preberi besedilo pri 1. nalogi. Nato z barvico pobarvaj nove črke.  

- Reši še 3. in 4. nalogo.  
 

Na  tej povezavi https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej 

prikaz pisanja novih črk. Prikaz pisanja si oglej tudi v delovnem zvezku pri 2. 

nalogi.  

Zapis novih črk vadi najprej s prstom po zraku ali pa na poseben list. Nato vadi 

zapis novih črk v delovni zvezek pri nalogi 2.  

 

Vzemi pisanko, z rdečo barvico napiši naslov VAJA in današnji datum na 

zunanji rob. Nato vadi zapis dve vrstici velike pisane črke T in dve vrstici 

velike pisane črke F. Na začetku zapiši že poznane črke, da jih ob tem še 

ponoviš.   

                    In zapomni si, vse črke v pisanko pišemo po enakem postopku! 

Spoznali smo že velike pisane črke A, M, N, 
U, V, Z, Ž, C, Č, O, S, Š, E in L. Danes 

bomo spoznali še veliki pisani črki T in F. 

Tudi te velike pisane črke bomo obravnavali 

po enakem postopku, saj ga že dobro poznaš. 

 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


Pisane črke piši z nalivnim peresom. Pazi na natančen in pravilen zapis. Večkrat 

se spomni na pravilno sedenje za mizo in pravilno držo pisala.  

 

- Pod črke prepiši še besede po navodilu 5. naloge. 

 

- * Če želiš, lahko te besede uporabiš tudi v povedih. 

 

VADI BRANJE! 
 

Besedilo pri 1. nalogi še 3-krat preberi: 

 

- Glasno beri tako, da črke povezuješ v zloge in besede. Kaži s prstom pod 

besedo, ki jo bereš.  

- Ustavi se kjer so ločila:  

.        Kadar je pika, greš z glasom navzdol in malo počakaš. 

 ,  ? Kadar je vejica ali vprašaj, greš z glasom navzgor in malo počakaš. 

!        Kadar je klicaj, pa kar malo zakličeš in počakaš.  

l   Pazi na pravilno branje besed s črko l na koncu besede  

       (npr.: obiskal beri obiskau, hodil beri hodiu, šel beri šeu), 

 

Po večkratnem branju boš gotovo bral/a vezano, tekoče, nekateri morda 

celo izrazno – to pomeni, da upoštevaš tudi ločila pri branju. 

 

- V besedilu pri 1. nalogi z rdečo barvico podčrtaj vse velike začetnice 
in razloži svojim domačim, zakaj so posamezne besede zapisane z veliko 

začetnico.  

 

Zakaj je Slovenija, Finska, Francija zapisano z veliko začetnico? 

 

ZAPOMNI SI: Tudi imena držav se piše z veliko začetnico. 

 

 

Tudi tokrat si vestno in uspešno opravil/a vse naloge tega tedna in si si 

prislužil/a dve zvezdici in »smejkota«.  

 
            *              *       


