
UČNA GRADIVA IN NALOGE 2. RAZRED (23. 3. 2020 – 27. 3. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ  S pisanimi črkami prepiši spodnje besedilo. Pazi na veliko začetnico. Zapisuj v 

zvezek za črke ali na list. 

Prepis 

ŽIVA DONČIČ IMA URO. NA MIZI NIMAMO VAZE. RUMENE ROŽE NI V VAZI. 

ZVONEC ZVONI CINCIN. ANŽE IMA SIVO OVCO. ČRNA VRANA NIMA ČRVA. V 

OMARI IMAMO ROZA VRČ. ERAZEM ŽIVI V RIMU. ANIN MOŽ TONE IMA NOVO 

ŽARNICO. 

 

 Oglej si sliko in jo opiši.  Nalogo najprej opravi ustno. Nato zapiši vsaj 8 povedi z 

malimi tiskanimi črkami. Pazi na veliko začetnico, osebam daj imena. Zapisuj v 

zvezek ali na list. 

 

 
 



 

 Beri in se nauči deklamirati pesem. Pazi na intonacijo pri ločilu. 

Srečko Kosovel 

KJE? 

Kje je zvonček? – Tam na mahu 

ziblje se in spava. 

Kje vijolica sestrica? – 

V skritem grmu diha v strahu. 

Kje trobentica? – 

Nanjo deček poigrava. 

Kje je dete? – Žarki zlati 

z njim igrajo se na trati. 

 

 Izberi si knjigo, ki jo imaš doma, jo preberi in zapiši ustrezne podatke v zvezek za 
bralno značko. V zvezku imaš prilepljeno navodilo.  
 

 Vadi branje, zapisuj na bralni list. 
 

MAT  Reši delovni zvezek za matematiko do strani 71. 
 

 V zvezek za matematiko zapiši števila z besedami. 

                            Vaja 

95 – petindevetdeset 

64 –  

53 - 

49 - 

23 – 

87 – 

31 - 

19 - 

76 – 



 

 V zvezek prepiši račune in jih izračunaj. 

50 + 30 =___                         30 + 60 =___ 

90 + 7 = ___                           20 + 8 = ___ 

54 + 4 = ___                           43 + 5 = ___ 

36 + 4 = ___                           81 + 9 = ___ 

3 + 43 = ___                           5 + 63 = ___ 

40 + 3 + 5 = ____                   70 + 2 + 4 =____ 

 

  Reši naloge na spletni strani Moja matematika. https://vadnica.moja-
matematika.si/ 
 

SPO  Opazuj spremembe v naravi. Izberi si drevo in ga opazuj. Spremembe ustno 

opisuj staršem. Opazuj vsak drugi dan.  

 

 Preberi v učbeniku stran 59. V zvezek prepiši besedilo, ki je v modrih okvirjih. 

Naslov: Sadno drevo 

Zadnjo nalogo na tej strani naredi, če imaš doma vse pripomočke. Ko se 

ponovno vidimo, prinesi pokazati.  

 

 Preberi v učbeniku stran 61, izberi eno izmed treh nalog in jo opravi. Če ti bo 

poizkus uspel, ga prinesi pokazat. 

 

 Z družinskim članom se igraj igro Mlin (podlogo imaš v mapi).  

 

ŠPO 
GUM 
LUM 

 Čas izkoristi za gibanje, družabne igre, uživanje ob glasbi in ustvarjanju. Če boš 

ustvarili kaj zanimivega, prinesi pokazat. Če si zdrav, izkoristi lepo vreme za tek, 

vsaj 2-krat na dan po 5 minut. 

 

TJA  Gradivo najdeš v spletni učilnici 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395  

 Poglej poglavje IN THE PAST. 

https://vadnica.moja-matematika.si/
https://vadnica.moja-matematika.si/
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395


 

- Poglejte risanko in rešite nalogo. 

- Poslušajte pesmice, jih zapojte in pokažite. 

- Rešite naloge v PPT (Power Point predstavitev). 

- Igrajte igrice po navodilu. 

- Ponovite letne čase, vreme, mesece v letu, dneve v tednu, like, barve, števila do 

20. 

- Ponovi, kaj si oblečeš glede na letni čas in vreme. 

- Poglejte tudi ostala poglavja.  

 

 Pregledaš lahko tudi ostala poglavja. 

  

 


