
UČNA GRADIVA IN NALOGE 2. RAZRED (11. 5. 2020–15. 5. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ  

 Naučil/Naučila se boš mali pisani črki d in g.  Črki si označi (glej sliko) in 

vadi poteze. Lahko vadiš na list, v pesek, s prstom po mizi …  

 

 

 



  Reši delovni zvezek za opismenjevanje stran 108 in spodnjo nalogo na 

strani 109.  
 

 Poznaš že veliko različnih pravljic. Spomni se, kaj je značilno za pravljico.  
V berilu na strani 108 in 109 preberi odlomek pravljice Šivilja in škarjice. 
Po branju ustno odgovori na vprašanja. 
 Kakšna je Bogdanka? 
 Kaj je bila po poklicu? Kaj je delala? 
 Kdaj se je pravljica dogajala? 
 Kakšno željo je imela Bogdanka? 
 Kaj misliš, kdo bi lahko poslušal Bogdanko? 

 V zvezek pravljice napiši ime in priimek pisatelja ter naslov pravljice. 
V besedilu poišči Bogdankino željo in verze želje prepiši v zvezek.  
 

 Poslušaj celotno zgodbo. 

https://www.youtube.com/watch?v=dN7SRYIuLG0 
 

  Glej navodilo pri likovni vzgoji. Na risalni list ilustriraj tisti del 

književnega dogajanja, ki ti je bil najbolj všeč. 
 

  Vadi branje poljubnega besedila (berilo, delovni zvezek za 

opismenjevanje, učbenik spoznavanja okolja, knjige, revije ...). 
 

 
MAT 

 

 Reši delovni zvezek za matematiko od strani 11 do 15. 
 

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

 
 Dodatna naloga: kdor želi, lahko rešuje naloge na spodnji spletni povezavi. 

https://www.ucimse.com/promo/nalogeigre  
 

 
SPO 

 

 Ta teden se bomo učili o GIBANJU. Vem, da se zelo rad/rada gibaš,  v 
gibanje pa lahko spravimo tudi predmete.  Pomisli na igračo, ki jo imaš 
doma (avtomobilček, bagerček, vlak, punčka, kužek …). Kaj vse se na tej 
igrači premika? Ali se igrača lahko premika sama (avtomobilček 
spustimo po klancu, baterije, elektrika ipd.)? Kaj potrebuje, da se lahko 
premika (potisk roke, veter, baterijski, električni pogon, vzmet …)? 

 

 Preberi si v učbeniku za spoznavanje okolja strani 72 in 73. Ustno reši 
naloge. 

https://www.youtube.com/watch?v=dN7SRYIuLG0
https://vadnica.moja-matematika.si/
https://www.ucimse.com/promo/nalogeigre


 
ND 
 

 

 V tem tednu boš imel/imela naravoslovni dan z naslovom Zmešam in 

ločim. O lastnostih snovi smo se že pogovarjali, zato ne bo težko 

prerisati in izpolniti spodnje preglednice v zvezek za spoznavanje okolja. 

Preizkušaj različne predmete. Poišči še kakšnega in ga dodaj v 

preglednico spodaj. 

Lastnosti snovi 
 

predmet gladko hrapavo mehko  trdo plava potone 

 
barvica 

       

 

šilček 

      

 

ravnilo 

      

 

kamen 

      

 

stiropor 

      

 

žlica 

      

 

 

      

 

 

      

 

 Snovi se lahko med seboj mešajo ali pa ne. Zmes je mešanica dveh ali 

več snovi. Nekatere snovi iz zmesi lahko ločimo, nekaterih ne. Tudi ti 

boš mešal/mešala snovi in jih poskusil/poskusila ponovno ločiti. Snovi 

lahko ločimo s cedilom, sitom, magnetom, roko … 

 V zvezek za spoznavanje okolja prepiši in dopolni preglednico. Mešaj 

med sabo majhno količino snovi. Premešaj z žličko in opazuj. Najprej 

nariši svojo napoved (kaj misliš, da se bo zgodilo, ko zmešaš dve snovi). 

Lahko dodaš še svoje ideje za zmesi. 



 

Snov 

Moja 

napoved 

Kaj se  

zgodi? 

Zmes 

lahko 

ločim: 

DA/NE 

S čim 

lahko 

ločim 

zmes? 

 

Voda + 

sok 

  

 

 

 

Ne ločim 

 

Voda + 

makaroni 

 
 

  

 

Mleko + 

kakav v prahu 

 

   

Žeblji (risalni 

žebljički ali sponke) 

+ pesek ali 

mivka 
 

   

Koruza + fižol 
(ali kakšno drugo 

seme) 

  

  

 

Olje + voda 

 

   

  

Sladkor + riž 

   

  

 

 

 

    

 

Mešam in ločim  

 



 
GUM 
 
 
 
 

 

 

 Ponovi pesmico Enkrat je bil en majhen škrat. Pospremi jo z lastnimi 

gibi.  

 Zapoj še ostale pesmi, ki smo se jih letos učili. Pri petju bodi 

sproščen/sproščena. S petjem spravi v dobro voljo še koga drugega. 

Lahko zapojete tudi skupaj. 

 

 
LUM 
 

 

 Pri likovni vzgoji boš ilustriral/ilustrirala po pravljici Šivilja in škarjice. 

Izberi poljuben likovni material, ki ga imaš na voljo. Lahko tudi več 

materialov kombiniraš (barvice in flomaster ali flomaster in vodene 

barvice, ipd.). Ilustriraj tisti del zgodbe, ki ti je bil najljubši. Zapolniti 

moraš cel list. Ne pozabi na ozadje. Lahko ga pobarvaš ali zapolniš s 

črtami, pikami, vzorčki. 

 
ŠPO 

 

 Ta teden nameni spretnostni vožnji s kolesom, rolerji, kotalkami, 

skirojem (kar imaš doma). Ne pozabi zaščititi delov telesa  (čelada, 

ščitniki). 
 

 Tudi sproščanje in raztezanje sodi k dobri vadbi. Joga je način, ki naše 

telo sprosti, hkrati pa nas usmeri k sebi. Če vadimo večkrat, se znamo 

tudi sami umiriti. Lahko te vaje delamo pred spanjem za lahko noč ali 

zjutraj za dobro jutro. Pomembno je, da jih delamo počasi, umirjeno, z 

mislijo na dihanje. Vzemi si čas za sproščujoče minute: oglej si filmček, 

vsako vajo otroci poimenujejo, ponavljaj gibe za njimi. Vaje so primerne 

za vsakogar. Če ti prvič ne uspe, ne obupaj.  
       https://www.youtube.com/watch?v=9rQ1JYByjuw 

 
ŠD 

 Zaradi vremenskih razmer v tem šolskem letu nismo uspeli izvesti 

zimskega športnega dneva. Ta dan bomo spremenili in namenili 

športnovzgojnem kartonu. 
 

 Če bi bili v šoli, bi se v teh dneh pripravljali na aktivnosti za 

športnovzgojni karton. S filmčki na spodnji povezavi se boš 

spomnil/spomnila, kaj je to športno vzgojni karton. 
https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI  Testiranje. 

       https://www.youtube.com/watch?v=fQVlOH0tqkA Učitelj razloži pravilno izvajanje. 
       https://www.youtube.com/watch?v=IwoHq1b0K3Q  Deklica izvaja naloge doma. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rQ1JYByjuw
https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI
https://www.youtube.com/watch?v=fQVlOH0tqkA
https://www.youtube.com/watch?v=IwoHq1b0K3Q


V tem tednu poskusi z vajami. 
Tek na 60 m:  
- lovljenje na travniku,  
- tek v hrib in po hribu navzdol,  
- tekanje po gozdu, 
- vaja visokega starta. 
Tek na 600 m: 
- daljši sprehod z odseki teka. 
Poligon nazaj: 
- gibanje po vseh štirih v vse smeri, 
- oponašanje živali, ki hodijo po vseh štirih. 
Vesa v zgibi: 
- plazenje po trebuhu – vleci se le z rokama, 
- plezanje po drevesu, visenje na veji drevesa (če imaš možnost). 
Skok v daljino z mesta: 
- sonožno preskakovanje črt na tleh,  
- sonožno preskakovanje manjših ovir, debel na sprehodih, 
- žabji poskoki, 
- igra »ristanc«,  
- kolebnica. 
Dotikanje plošče z roko/taping: 
- Umikanje rok/dlani (Igra dvojic − oseba A v paru drži dlani obrnjeni 
proti tlom pred sabo, oseba B jo »žgečka« po spodnji strani dlani. Ko 
se oseba B odloči, osebo A hitro, a nežno udari po hrbtni strani dlani. 
Naloga osebe A je, da dlani prej umakne). 
- Določi si točko na neki podlagi in od te točke levo in desno še eno 
točko na vsaki strani. Na sredino daj roko, s katero ne pišeš. Z roko, s 
katero pišeš, čim hitreje udarjaj na točki levo in desno. 
Dvigovanje trupa: 
Nogi zatakni za posteljo ali prosi nekoga, da ti jih drži na tleh. Pokrči 
kolena, dviguj trup. Vajo delaj 1 minuto, nato počivaj. Večkrat 
ponovi. Ne pozabi trebušnih mišic na koncu raztegniti (pretegni se). 
Predklon na klopci: 
Stoj vzravnano, nogi ohrani stegnjeni in se z rokama prikloni proti 
tlom. Vzravnaj se in ponovno spusti proti tlom. To nekajkrat ponovi. 

 

 
TJA 

 

 V spletni učilnici, v poglavju MOVEMENT, poslušaj pesmico WALK 

THROUGH TOWN. 

 V spletni učilnici, v poglavju MOVEMENT, reši interaktivne vaje in 



 

igre, ki jih najdeš v priponki z naslovom WALK THROUGH TOWN. 

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

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

