
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 2. RAZRED (7. 12. 2020–11. 12. 2020) 

POZDRAVLJEN/POZDRAVLJENA!   

TUDI V TEM TEDNU BOŠ USVAJAL/USVAJALA NEKATERE NOVE VSEBINE, NEKATERE PA BOŠ 

PONAVLJAL/PONAVLJALA. VEM, DA TI DOBRE UČNE NAVADE POMAGAJO PRI UČENJU.  POSTAJAŠ 

VEDNO BOLJ SAMOSTOJEN/SAMOSTOJNA. SEVEDA TI TUDI TOKRAT ŽELIM PRI DELU VELIKO DOBRE 

VOLJE!  

                                                                                           

 

 PONEDELJEK, 7. 12. 2020 

SLJ Pripravi karirast zvezek za matematiko. Poišči sliko, ki si jo risal/risala po navodilih (drevo, 

sonce, oblak, hruške …), dne 20. 11. 2020.  

Opazuj sliko in ustno odgovori na vprašanja. Utrjeval/utrjevala boš besede NAD, POD, MED, 

LEVO, DESNO, PRED … Odgovore nato zapiši v SLJ zvezek za pisanje. 

Na sredino lista si narisal/narisala drevo. Levo in desno stran določi glede na to, kako ti vidiš 

sliko, ne obračaj se.  

NA KATERI STRANI IMA DREVO TRI VEJE?  

KJE JE SONCE? 

NA KATERI STRANI SONCA JE NARISAN OBLAK? 

GLEJ OBLAK. KJE LETI METULJ? 

KJE JE LESTEV? 

KJE JE HRUŠKA?  

KJE LEŽI KOŠARA? 

KJE LETI PTICA? V KATERO SMER LETI?       

SLJ Iščimo rime 
V času dela na daljavo si že užival/uživala v poslušanju in iskanju rim v besedilih (PPT Rime: 
Piki Jakob). 
Čas je, de se z rimami spet poigraš. Ob delu s predstavitvijo PPT Iščimo rime boš danes najprej 
poslušal/poslušala rime, nato pa si jih boš sam/sama izmišljal/izmišljala. 



Bodi ustvarjalen/ustvarjalna. 
 
PPT bom poslala staršem po elektronski pošti. 
 

ŠPO Vedno te spodbujam, da se gibaš na svežem zraku. Glede na vreme si lahko izmišljaš različne 
načine gibanja. Pazi na varnost, nesreča nikoli ne počiva!  
 
Če pa vreme ne omogoča vsaj polurnega gibanja zunaj, si oglej na spodnji povezavi posneto 
oddajo, namenjeno šolarjem. Telovadi skupaj z bolj ali manj znanimi športniki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tgvfaocliN0&ab_channel=Razgibana%C5%A1ola 
 

MAT Računam z neznanim členom 

Preriši stolpnice v karirast zvezek.  

Doriši pike, da jih bo v vsakem nadstropju toliko, kot je napisano na strehi.  

Dopiši ustrezno številko, da bo v vsakem nadstropju toliko stanovalcev, kot je napisano na 

strehi. 

Pomagaj si s prstki. Prvi primer v prvi stolpnici rešiš tako:  

 

Odpri 1 prst.  

Vprašaj se: »Koliko jih še moram odpreti, da jih bom imel/imela 5?«  (4).  

Nariši 4 pike.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tgvfaocliN0&ab_channel=Razgibana%C5%A1ola


 

Takšne naloge lahko zapišeš tudi z računom.        1 +  _____= 5  

3 +  ____ = 5  Odpri tri prste.  

                        Vprašaj se: »Koliko jih še moram odpreti, da jih bom imel/imela 5?« 

                        Odgovor napiši na črto.  

 

Prepiši spodnje račune v karirast zvezek in jih reši. Lahko si pomagaš s prsti. Ne pozabi na 

vprašanje, ki si ga zastaviš. 

   

 
 
 



SPO Ožji družinski člani 

V 1. razredu si spoznal/spoznala poimenovanja za ožje družinske člane. Pogovori se s starši, 

kdo v tvoji družini je sin, hči, sestra, brat, babica, dedek, vnuk, vnukinja. 

Po pogovoru ustno odgovori na vprašanja (otrok naj odgovori s svojimi besedami). 

 

Kdo je sin? (Če imata starša dečka, je njun sin.) 

Kdo je hči? (Če imata starša deklico, je njuna hči.) 

Kdo je brat/sestra? (Če imata starša deklico in dečka, je deček deklici brat, deklica pa je 

njegova sestra.) 

Kdo je babica? (Mama moje mamice ali atija.) 

Kdo je dedek? (Oče moje mamice ali atija.) 

Kdo je vnuk/vnukinja? ( Jaz sem vnuk /vnukinja babici in dedku.) 

 

  



 TOREK, 8. 12. 2020 

  TJA Video navodilo prejmejo starši na elektronski naslov. 
Poglej posnetka Family in Vehicles. Igraj igrice, ki so v spletni učilnici. 

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

 

  MAT 

Računam z neznanim členom 

Račune prepiši v karirast zvezek in jih reši. Lahko si pomagaš s prsti. Najprej odpri ustrezno 

število prstov, nato se vprašaj, koliko jih še moraš odpreti, da jih boš imel/imela npr. 8 in 

odgovor napiši na črto.  

 

4 + _____= 8 5  + _____= 9 

1 +_____= 10 6 + _____= 7 

2 +_____= 5 3 + _____= 6 

7 + _____= 10 6 + _____= 9 

8 + _____= 10 4 + _____= 7 

2 + _____ = 8 2 + _____=6 

2 + _____ = 9 0 + _____= 6 

 

Če želiš računati še hitreje, lahko vadiš preko spodnje povezave. 

 

https://www.digipuzzle.net/animals/monkeys/puzzles/clickmath_split.htm?language=slove

nian&linkback=../../../education/math-till-10/index.htm 

 

  ŠPO Tudi danes te spodbujam k temu, da preživiš vsaj pol ure na svežem zraku. Glede na vreme si 

izmisli, katere vrste gibanja ti danes ustrezajo. Morda je to sprehod z družino, morda je 

primerno nošenje drv iz drvarnice ali pometanje okoli hiše. Na oba načina boš krepil/krepila 

moč mišic rok. Morda jih krepiš med hojo po gozdu in prenašaš malo težje veje … Bodi 

ustvarjalen/ustvarjalna, uživaj in bodi dobre volje. Še veš, da je dobra volja najbolja? Kdo že 

tako prepeva?       

   SLJ Videokonferenca: Pri babici in dedku 

Ob slikah, ki jih bom prikazovala, bomo pripovedovali zgodbo.  

Vabilo bom poslala staršem po elektronski pošti. 
 

  

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395
https://www.digipuzzle.net/animals/monkeys/puzzles/clickmath_split.htm?language=slovenian&linkback=../../../education/math-till-10/index.htm
https://www.digipuzzle.net/animals/monkeys/puzzles/clickmath_split.htm?language=slovenian&linkback=../../../education/math-till-10/index.htm


 SREDA, 9. 12. 2020 

SLJ 

 

 

To že veš! 

Mali tiskani črki l in t sta zapisani čez dve vrsti, danes jima dodaš malo tiskano črko k. 

Kot ponavadi si najprej dobro oglej poteze za pisanje in jih upoštevaj pri samostojnem delu. 
Pazi tudi na velikost črk.  

 

                



SLJ Računam z neznanim členom do 20 

Vidimo se na videokonferenci. Pripravi DZ za matematiko, karirast zvezek in urejeno 

peresnico. 

ŠPO Tudi danes se gibaj zunaj.   

Če vreme ni primerno, se tudi tokrat razgibaj ob oddaji Razgibana šola. Danes bo na obisku 

posebna oseba. 

https://www.youtube.com/watch?v=iswcmZtLzOM&t=12s&ab_channel=Razgibana%C5%A1

ola 

 

SPO Širši družinski člani 

Pogovori se s starši, kdo v tvoji širši družini je teta, stric, bratranec, sestrična, nečak, 

nečakinja. 

Po pogovoru ustno odgovori na vprašanja (otrok naj odgovori s svojimi besedami). 

Kdo je stric? (Če imata starša brata, je on moj stric.) 

Kdo je teta? (Če imata starša sestro, je ona moja teta.) 

Kdo je bratranec? (Če imata teta ali stric sina, je on moj bratranec.) 

Kdo je sestrična? (Če imata teta ali stric hčer, je ona moja sestrična.) 

Kdo je nečak/nečakinja? (Jaz sem teti in stricu nečak/nečakinja.) 

GUM Tokrat boš užival/uživala v ritmičnem izzivu. Vaja je podobna tistim, ki smo jih izvajali že v 1. 
razredu. 
 
Uživaj v ritmih, ki ti jih ponujam na spodnji povezavi: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VsDRXODVl-s&ab_channel=GCMelodija 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iswcmZtLzOM&t=12s&ab_channel=Razgibana%C5%A1ola
https://www.youtube.com/watch?v=iswcmZtLzOM&t=12s&ab_channel=Razgibana%C5%A1ola
https://www.youtube.com/watch?v=VsDRXODVl-s&ab_channel=GCMelodija


 ČETRTEK, 10. 12. 2020 

SLJ    Veverica Pekarica  
 
Če bereš z vsemi malimi tiskanimi črkami, preberi v berilu na str. 72 pesem z naslovom 
Veverica Pekarica. Ker je napisana z malimi tiskanimi črkami, bom staršem poslala PPT 
predstavitev, v kateri boš lahko poslušal/poslušala pesem, ki jo bom prebrala jaz. Po branju 
ali poslušanju ustno odgovori na vprašanja, zapisana v PPT. 
 
 

  Branje pesmi lahko vpišeš v bralni list. 
 

SLJ Reši naloge v DZ za opismenjevanje, 2.del, str. 74, 75 

Nalogo spodaj  pusti nerešeno. Povedi iz te naloge bomo pisali takrat, ko bomo poznali 

tudi tiste črke, ki segajo v spodnji prostor v črtovju. 

MAT Računam z neznanim členom do 20. 

V matematičnem DZ reši naloge na str. 50. 

Če zmoreš, lahko rešiš tudi 4. in 5. nalogo na str. 51. 

 

TJA Video navodilo prejmejo starši na elektronski naslov. 

Poglej posnetka Family in Vehicles. Igraj igrice, ki so v spletni učilnici. 

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

 

SPO Družine 

Poglej si slike družin in jih poimenuj. Izbiraj med naslednjimi besedami: 

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


OŽJA DRUŽINA, RAZŠIRJENA DRUŽINA, ENOSTARŠEVSKA DRUŽINA.

                                    

                                    

V zvezek Šolar/Moja šola napiši naslov Družine. 

Prepiši spodnje povedi in jih dopolni. Piši z velikimi tiskanimi črkami, čez eno vrstico. Ne 

prepisuj črko po črko. Preberi si besedo ali več besed, si jih zapomni in napiši. 

JAZ SEM MAMICI  _____________________.  

DEDKU SEM______________________. 

ATIJEVA MAMA JE MOJA ________________________.   

MAMINA SESTRA JE MOJA ___________________ .  NJEJ SEM 

___________________ . 

STRIC IMA SINA JURETA. ON JE MOJ __________________________. 

STRIC IMA HČI EVO. ONA JE MOJA _______________________. 

JAZ SEM STRICU ___________________________. 

 



 PETEK, 11. 12. 2020 

 GUM Poslušanje glasbe 

 

Med likovnim ustvarjanjem (glej likovni pouk) predvajaj in poslušaj glasbo, ob kateri uživaš 

tudi med poukom v šoli.  

Ponujam ti melodije na spodnji povezavi: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k_on7zgBPUA&ab_channel=BestPianoMusic 

 

 LUM Ilustracija pesmi 

Poslušaj na PPT ali preberi še enkrat pesem Veverica Pekarica.  

Zamisli si veveričino pekarno, nariši jo v  zvezek Oskar, Muca Copatarica. 

Nariši, katere vrste peciva in ostale dobrote lahko veverica peče. Doma je v gozdu, nabira 
gozdne sadeže, jih krasi z naravnimi materiali, ki jih najde na gozdnih tleh ali grmičkih in 
drevesih … 

Pri barvanju ploskev  bodi natančen/natančna. Barvaj v eno smer in od roba do roba. Slika 
bo tako podobna ilustraciji pravega ilustratorja.  

LUM Fotografijo slike mi naj starši pošljejo, uživala bom v spoznavanju gozdnih dobrot iz 
veveričkine pekarne. 

SLJ Ponovno preberi zadnjo kitico pesmi v berilu na str. 72 ali v PPT predstavitvi. 

Pomisli, zakaj veverica ne mara lisice. Kaj se je zgodilo NEKOČ, preden je pesnik napisal 
pesem?  

Napiši ali nariši pravljico. Če jo boš pisal/pisala, jo napiši v SLJ zvezek za pisanje, če jo boš 
risal/risala, pa v zvezek Muca Copatarica ali Oskar. Nariši si predalčke.  

Svojo pravljico pripoveduj staršem ali bratcu in sestrici za lahko noč. 

  

 

PONOSNA SEM NATE, KER SE ŠE VEDNO DOMA UČIŠ POMEMBNIH VSEBIN. KER SMO V PRAZNIČNEM 

ČASU, ŽELIM, DA SI DNEVE POLEPŠAŠ Z NASMEJANOSTJO, IGRIVOSTJO IN SPROŠČENOSTJO.           

       

                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=k_on7zgBPUA&ab_channel=BestPianoMusic

