
UČNA GRADIVA IN NALOGE 2. RAZRED (6. 4. 2020 – 10. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

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

 Ponovi pesem:  Miroslav Košuta: Kje? 

 

 V tem tednu je pomladni veter premešal črke. Tvoja naloga je, da jih 

premešaš nazaj in najdeš pravilno besedo. V vsaki besedi moraš 

porabiti vse črke. Rešitve uporabi v povedi. Povedi zapiši v zvezek za 

slovenščino. Piši z malimi tiskanimi črkami, ne pozabi na veliko 

začetnico. Najprej napiši naslov: NERED ČRK 

 RCNAISA 

 PANTULI 

 KEČNOVZ 

 ATIMREJAC 

 LOHET 

 ROBENTICAT 

 

 Naučili se bomo malo pisano črko T.  

Črko si označi (glej sliko) in vadi 

poteze. Lahko vadiš na list, v pesek, s 

prstom po mizi …  

V zvezek s pisanimi črkami prepiši 

besede in poved:  

ti   tri   tam   torta    trava   telo   Loti      

otroci  meter  Svit   Sitar   Pinterič 

 

Petri nesi malinovo torto. 

 

 

 



 Dopolni besedilo in ga z malimi tiskanimi črkami prepiši v zvezek za 
slovenščino. Naslov:  Prepis 

Iz naših krajev se je pred mesecem poslovila  _ _ _ _. 

K nam je prišla  _ _ _ _ _ _. 

Na nebu že sije toplo  _ _ _ _ _. 

Iz zemlje sta pokukala beli  _ _ _ _ _ _ _  in vijolični  _ _ _ _ _ _. 

Gredice pri hiši krasijo čudovite rumene  _ _r _ _ s _. 

Iz toplih krajev so se vrnile  p _ _ _ _    s _ _ _ _ _ _. 

Živali v gozdu so prišle iz svojih  bi_ _ li _ _. 

Kmet svojo njivo orje s  p _ _ _ _ m. 

Pogosteje dežuje, zato večkrat potrebujem  _ _ _ _ _ _. 
 

 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 82. 

 

 Prepiši v zvezek in pravilno označi. Pod sliko zapiši ustrezen račun. 
Prepiši in izračunaj. 
                            Odštevam 

 

                       57 - 5 = 52              razlika 

zmanjševanec          odštevanec 
 

          

          

          

          

          

 
 
 



R:  
 
51 + 3 =___                           3 + 67 =___ 

98 - 7 = ___                           22 + 8 = ___ 

50 - 4 = ___                           40 - 5 = ___ 

36 + 3 = ___                          82 + 8 = ___ 

3 + 63 = ___                           5 + 41 = ___ 

40 + 5 -2 = ____                   70 - 6 + 4 =____ 

 

 V zvezek reši nalogi. Če želiš, besedilo prepiši. 

  Simon je imel 57 frnikol, 5 jih je izgubil. Koliko jih še ima? 

R: 

O: 

 

  Maja je imela 45 sličic za album o živalih. Mamica ji je kupila še 4 

sličice.  Tri sličice je Maja podarila Nini. Koliko sličic še ima? 

R:  

O: 

 
 
 

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

SPO  S pomočjo vprašanj boš ponovil/ponovila značilnosti pomladi. 

 

Vprašanja prepiši v zvezek za spoznavanje okolja (če imaš možnost, 

jih lahko natisneš in prilepiš).  

 

Napiši naslov: 

POMLAD - PONOVIM 

1. Kdaj se začne pomlad?  

2. Kateri so pomladni meseci?  

3. Naštej nekaj značilnosti tega letnega časa (rastline, živali, 

ljudje).  

https://vadnica.moja-matematika.si/


4. Naštej nekaj sadnih dreves.  

5. Naštej dele rastline (zvonček, trobentica).  

6. S čim obdelujemo zemljo?  

7. Kaj potrebuje rastlina za rast?  

8. Katere praznike in običaje praznujemo pomladi?  
 

 

Na vprašanja odgovori ustno. Pri odgovorih si lahko pomagaš z 

zvezkom ali učbenikom. Prosi starša, naj te posluša, ter v zvezku in 

učbeniku skupaj preverita pravilnost odgovorov. Ko znaš odgovoriti 

na vsa vprašanja, si lahko narišeš vesel obrazek. To pomeni, da o 

pomladi veliko veš. Čestitam ti! 

 

 Prejšnji teden si pripravil/-a poskuse. Verjetno zanimiv projekt še 

opazuješ. V zvezek nariši svoje opažanje rasti rastlin. Napiši naslov:  
 

MLADI RAZISKOVALEC IN VRTNAR 

MLADA RAZISKOVALKA IN VRTNARKA 

 

1. dan Danes 

Nariši ali opiši poskus. 

 

 

 

 

Nariši spremembe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moja ugotovitev: (ugotoviš s pomočjo poskusov) 
Rastline za življenje potrebujejo: _____, ________, _______, ______. 
 

 

Kako bi ugotovil/-a, ali rastline potrebujejo zrak? Razmisli. Odgovoriš 

mi lahko po elektronski pošti. 
 

Preglednico nariši glede na število poskusov, ki si jih pripravil/-a. 
 

 Začenjamo z novo temo ŽIVIM ZDRAVO, ki je kot nalašč za čase, v 
kakršnih se trenutno nahajamo. 
 
V učbeniku na strani 63 si dobro poglej sliko. Sliko ustno opiši (vsaj 
15 povedi). Preberi si besedilo v okvirčku. O prebranem se pogovori s 
staršem.  
 
V zvezek za spoznavanje okolja prepiši preglednico in jo izpolni vsak 
dan sproti.  
 
 

ŽIVIM ZDRAVO 

 Dovolj 

pijem. 

Jem 

zdravo. 

Dovolj 

spim. 

Se 

umivam. 

Se gibam. 

PON DA DA NE DA DA 

TOR      

SRE      

ČET      

PET      

SOB      

NED      
 

Legenda: (ne prepišeš) 
Dovolj pijem:  vsaj 7 kozarcev na dan (1,5 litra). 

Jem zdravo: pojedel/-a sem eno sadje ali malo zelenjave . 

Dovolj spim: vsaj 9 ur na dan. 

             Se umivam: umijem zobe (vsaj zjutraj in zvečer), roke (večkrat) in telo. 
Se gibam: naredim 10 počepov in plešem (ŠPO). 

 



 
GUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 V bobenček zvezek prepiši pesem. Ob poslušanju nariši ilustracijo in 
se pesmico nauči. https://www.youtube.com/watch?v=0yxle6aGfs4 

Janez Bitenc 

POMLADNA 
Na polju rožice cveto, 

na drevju pa ptički pojo, 
z neba nam sveti sonček zlat, 

že prišla je k nam pomlad. 
 

Iz gozda sem pa znani glas 
naznanja, da prišla je v vas 
spet drobna, mila kukavca, 

srca moj'ga ljubica. 
 

 Ponovi pesmico Pleši, pleši črni kos. 
 

 
LUM 
 

 

 Pri spoznavanju okolja smo se pogovarjali o praznikih. V tem tednu 
praznujemo veliko noč, ki sodi med verske praznike, dela prosti dan 
je tudi velikonočni ponedeljek.  
Pri likovni nalogi ustvari kakšen zanimiv izdelek iz odpadnega 
materiala. Nekaj idej prilagam, lahko pa ustvariš še kaj po lastni 
zamisli.  
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: http://boljsijutri.weebly.com/blog/ustvarjanjeprihaja-velika-no 

https://www.youtube.com/watch?v=0yxle6aGfs4
http://boljsijutri.weebly.com/blog/ustvarjanjeprihaja-velika-no


 
 
ŠPO 

 

 V tem tednu bo športna vzgoja plesno usmerjena. V domači zbirki ali 

na youtubu poišči glasbo, ki te poživi in se razgibaj. Pred tem se 

dobro ogrej od glave do peta. Tukaj je predlog, ki ga lahko 

upoštevaš, lahko pa poiščeš svojega: 

https://www.youtube.com/watch?v=jAlsCu863DM 

Ta ples lahko večkrat ponoviš, k plesu povabiš še kakšnega 

družinskega člana in bo zabava še slajša.  

Poišči tudi glasbo za umirjanje in se ob takšni glasbi čim bolj sprosti. 

Želim ti veliko plesno-glasbenega užitka! 
 

 Vadi podajo žoge z eno in z obema rokama, podajaj si z enim izmed 
družinskih članov. Če nimaš žoge, poišči zamenjavo (plišasto igračo, 
zložene nogavice, manjši vzglavnik …) 
 

TJA  V poglavju SPRING poslušaj in ponovi pesmici YES, I CAN in 

WALKING, WALKING (oblike gibanja). 

 V poglavju HEALTHY LIFESTYLES poslušaj in ponovi pesmice: HEAD, 

SHOULDERS, KNEES AND TOES; THIS IS ME, 5 SENSES. 

 V poglavju HEALTHY LIFESTYLES poslušaj, kaj počneta STEVE IN 

MAGGIE; nauči se Sidov ples (SID DANCE).  

 Naloge najdeš v spletni učilnici: 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395 

 Ponovi pesmice RAVIOLI, WHAT ARE YOU WEARING TODAY, MY 

HOME. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jAlsCu863DM
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395

