
UČNA GRADIVA IN NALOGE 2. RAZRED (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ  Preberi besedilo. 
 

PIKAPOLONICA 
 

Pikapolonica je žuželka. Ima glavo, oprsje in zadek ter tri pare nog. 

Na majhni črni glavi sta dve kratki tipalki. Trup pokrivata zgornji krili, 

imenovani pokrovki. Sta rdeče barve in imata sedem črnih pik. Pod 

pokrovkama sta dve prozorni krili. Pikapolonica vzleti tako, da 

najprej razpre pokrovki, nato pa razširi prozorni krili. 

Živi na travnikih in vrtovih. Hrani se z listnimi ušmi. 

Razvoj se začne tako, da samica odloži jajčeca na spodnjo stran lista. 

Iz jajčec se razvijejo ličinke. Te se hranijo z listnimi ušmi. 

Pikapolonica jeseni zleze pod drevesno skorjo ali pod listje in tam 

preživi zimo. 
 

Učbenik za slovenščino Lili in Bine 2, Založba Rokus Klett 
Besedilo najdeš na strani Lilibi e-učbeniki. Za pomoč prosi starše, da se prijaviš na 
spletno stran oziroma narediš registracijo, če jo uporabljaš prvič. https://folio.rokus-
klett.si/?credit=LIBSLO2UC&pages=i 

V zvezek z malimi tiskanimi črkami odgovori na vprašanja. Zapisuj v 

celih povedih in pazi na veliko začetnico, ne pozabi napisati naslova. 

 

Kateri deli sestavljajo telo pikapolonice? 

Koliko nog ima pikapolonica? 

Kako se imenujeta zgornji krili, ki pokrivata trup pikapolonice? 

Kakšne barve sta pokrovki?  

Kaj je na pokrovkah?  

Kaj je pod pokrovkama? 

Kako vzleti pikapolonica? 

Kje živi?  

S čim se hrani? 

Kam samica odloži jajčeca?  

Kaj se razvije iz jajčec? 

Kje pikapolonica preživi zimo? 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIBSLO2UC&pages=i
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIBSLO2UC&pages=i


 Pripravi govorni nastop, opis živali. Izberi si eno izmed naštetih živali: 
srna, lisica, medved, volk, zajec, jež, jelen, fazan, veverica, mravlja, 
čebela, štorklja, kačji pastir, metulj, sinica, vrabec, kukavica, 
lastovka, kobilica, polž, kača. 

           Podatke o živalih lahko najdeš v knjigah, revijah in na spletu. 

Besedilo najprej zapiši. Ko je zapisano, ga večkrat preberi. 
Govorni nastop naj ima naslov, začetek, nadaljevanje in konec 

(vprašanja so ti v pomoč).  

ŽIVAL (opis) 
Ali je žival žuželka, ptica, plazilec ali sesalec. Kateri so deli telesa? Ali 

je žival velika/majhna? 

Kakšne oblike ima glavo? Kaj ima na glavi? Kakšne oblike je njeno 
telo? Ali ima rep? Koliko ima nog? Kakšne so njene noge? S čim ima 
pokrito telo?  
Kako se premika? Kje živi? S čim se hrani? Kako se razmnožuje? 
Kakšne so njene posebnosti? 

 

 Vadi govorno nastopanje. Govori razločno, glasno, tekoče, knjižno.  
Med govorjenjem glej poslušalce (starša, brata, sestro). 
 

 V zvezek si označi pisano 
črko L (glej sliko). Zapiši 
vsaj 6 besed in eno poved iz 
črk, ki jih poznamo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Vadi branje, zapisuj na bralni list. 
 



MAT  Reši delovni zvezek za matematiko do strani 76. 
 

 V zvezek prepiši račune in jih izračunaj. 
53 - 3 =___                            3 + 62 =___ 

97 - 7 = ___                           21 + 8 = ___ 

54 - 4 = ___                           53 + 5 = ___ 

36 - 6 = ___                           82 + 6 = ___ 

48 - 8 = ___                           5 + 32 = ___ 

49 - 3 = ____                        72 + 2 + 5 =____ 

 

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

matematika.si/ 
 

SPO  Ponovi temi Bilo je nekoč in Pomlad (učbenik od strani 48 do strani 
62). 

 Opazuj rast rastlin, ki si jih posejal prejšnji teden. 
 

GUM 
LUM 
 
 
 
 
 
ŠPO 

 Poslušaj pesem Pleši, pleši črni kos. Najdeš jo na tej spletni povezavi. 
https://www.youtube.com/watch?v=yfbakvlBjBg 
Razmisli in ustno odgovori: O čem govori besedilo? Koliko različnih 
zvokov slišiš? Katere zvoke slišiš? Kdo poje pesem?  
V zvezek bobenček ali na list napiši naslov pesmi in ob poslušanju 
pesmi nariši ilustracijo. 
 

 Če si zdrav, izkoristi čas za tek, vsaj 2-krat na dan po 5 minut. Tečeš 
lahko po stanovanju ali zunaj. Pazi na varnost! Ne tekaj po 
stanovanju v nogavicah. Naredi 10 različnih ogrevalnih vaj. 
 

 Športna uganka: Poznaš znanilko pomladi, ki se te dni vrača v naše 
kraje? Velikokrat si gnezda dela v hlevih ali na stenah stavb. Rešitev 
je: __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Naredi to gimnastično vajo. Glej sliko. Uspelo 
ti bo! Poskusi v takšnem položaju zdržati vsaj 5 
sekund. Vajo ponovi 5-krat na dan. 
 

 
 
                                                                            

Slika: http://sportna-abeceda.si/fotogalerija/ 

https://vadnica.moja-matematika.si/
https://vadnica.moja-matematika.si/
https://www.youtube.com/watch?v=yfbakvlBjBg
http://sportna-abeceda.si/fotogalerija/


TJA  

Gradivo najdeš v spletni učilnici: 

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

 Ponovi poglavje IN THE PAST. 

 Zapoj pesmice, poimenuj prostore in predmete na slikah. 

 Reši nove naloge. 

 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. 

 

 

 

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

