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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 2. RAZRED (14. 12. 2020–18. 12. 2020) 

POZDRAVLJEN/POZDRAVLJENA!   

TUDI V TEM TEDNU PROSI STARŠE, DA TI PREBEREJO NAVODILA ZA DELO DOMA. PRI REŠEVANJU TI ŽELIM 

VELIKO USPEHA! VEM, DA POSTAJAŠ PRI DELU VEDNO BOLJ SAMOSTOJEN/SAMOSTOJNA. PONOSNA SEM 

NATE. 

                                                                                           

 PONEDELJEK, 14. 12. 2020 

SLJ 

 

Male tiskane črke l, t in k so zapisane čez dve vrsti, danes jim boš dodal/dodala malo tiskano 
črko h. 

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

Opaziš podobnost med potezami za črki n in h? V čem pa sta si različni? 
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Sedaj imej kratek odmor. 
S telesom pokaži vsako črko v svojem imenu.  Bodi čim bolj ustvarjalen/ustvarjalna. 
 

 

SLJ 

Po odmoru se vrni k pisalni vaji. V DZ za opismenjevanje, 2.del, str. 76, reši nalogi usvajanja 

črke in dopolnjevanja povedi. Dopolnjene povedi prepiši v zvezek za pisanje. Sliko izdelka mi 

pošlji na elektronski naslov. 

 

    

Ne pozabi: prvo črko v povedi in imena oseb pišemo z veliko začetnico, čez dve vrstici. Razmisli 

tudi, katere male tiskane črke pišemo čez eno ali dve vrstici. 

Nalogo  pusti za dodatno delo v šoli.  

BRANJE V DZ SI LAHKO VPIŠEŠ V BRALNI LIST. 

ŠPO Razgibam se  
Na glavo si daj rolico papirja in delaj počepe. Poizkusiš lahko tudi z dvema rolicama papirja. 
Koliko počepov ti uspe narediti? 
 

    

 
Predmeta, ki imata obliko krogle, drži v rokah in z njima naredi nekaj ogrevalnih vaj.  

Predmeta, ki imata obliko kvadra, postavi na tla in ju na različne načine preskakuj. 

Predmeta, ki imata obliko valja, kotali po tleh. Ugotovi, kateri se kotali dlje. 

 

Če je vreme lepo, pojdi ven. Zunaj teci, skači, preskakuj, se igraj.  

Čim hitreje 

poišči v 

stanovanju 

predmeta, ki 

imata obliko 

krogle. 

Čim hitreje 

poišči v 

stanovanju 

predmeta, ki 

imata obliko 

kvadra. 

Čim hitreje 

poišči v 

stanovanju 

predmeta, ki 

imata obliko 

valja. 
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MAT Računam z neznanim členom 

Preriši stolpnice (glej sliko spodaj) 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 2 prsta.  

Vprašaj se:« Koliko jih še moram odpreti, da jih bom imel/imela 6?« (4).  

Nariši 4 pike.  

 

 

 

Takšne naloge zapišeš z računom.        _____ +  2 = 6  

____ + 2 = 6      Odpri dva prsta.  

                           Vprašaj se: »Koliko jih še moram dodati, da jih bom imel/imela 6?« 

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

vprašanje, ki si ga zastaviš. 

____  +  1 = 5                         ____ +  4 = 8 

____ +  7  =  10                      ____ +  2  =  8 

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

http://www.snappymaths.com/addsub/addsubw10/interactive/newlook/addw10missbtcd.

htm 

SPO Življenjska obdobja 
 
V učbeniku za spoznavanje okolja na str. 29 so slike ljudi v različnih življenjskih obdobjih. 

Oglej si jih in se z odraslim pogovori ob navodilih v spodnjem modrem okvirju.  

 

Iz reklamnih letakov poišči za vsako življenjsko obdobje sliko človeka.  

DOJENČEK, OTROK, MLADOSTNIK, ODRASEL, STAROSTNIK  

Nalepi jih v zvezek v pravilnem zaporedju od najmlajšega do najstarejšega.  

Nastal bo časovni trak razvoja človeka. 

Še enkrat ustno ponovi značilnosti vsakega obdobja (vsaj 3 značilnosti za obdobje). 

  

http://www.snappymaths.com/addsub/addsubw10/interactive/newlook/addw10missbtcd.htm
http://www.snappymaths.com/addsub/addsubw10/interactive/newlook/addw10missbtcd.htm
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 TOREK, 15. 12. 2020 

TJA 

 

Zapleši ob koreografiji We Wish You a Merry Christmas, poslušaj pesmico We Wish You a 

Merry Christmas in jo skušaj zapeti. Poglej posnetek Christmas Wish in igraj igrici, ki sta v 

spletni učilnici. Vadi izgovorjavo.  

Video navodilo prejmejo starši na elektronski naslov. 

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

MAT Računam z neznanim členom do 20 

V DZ za matematiko na str. 52 si oglej zgornjo nalogo. Preberi jo in obkroži pomembne 

podatke. 

 

Razmisli: 

Ker je nekaj potnikov že bilo na avtobusu, v računu najprej napišeš _____.  

Ker je vstopilo 5 potnikov, v računu napišeš  +  5. 

Ker je bilo vseh potnikov 14, v računu napišeš  =  14. 

                                                           _____ +  5  =  14 

Račun izračunaš.  Odpri pet prstov.  

                          Vprašaj se: »Koliko jih še moram dodati, da jih bom imel/imela 14?« 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395
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                          Odgovor napiši na črto.  

Na koncu še enkrat preberi vprašanje in povej odgovor. 

Na podoben način reši spodnjo nalogo ter nalogi 6 in 7 na str. 54. Pri računanju ne pozabi na 

vprašanje, ki si ga zastaviš. 

ŠPO Tudi z delom lahko krepiš svoje mišice, zato boš danes pomagal/pomagala svojim staršem, 

saj si družinski člani med seboj pomagajo. 

Vrzi kocko. 

Glede na število pik opravi ustrezno nalogo. 

1: Obriši posodo ali jo zloži v pomivalni stroj, morda jo pospraviš iz pomivalnega stroja. 

2: Po vsakem obroku pobriši mizo. 

3: Pospravi svojo sobo. 

4: Pometi ali posesaj eno izmed sob. 

5: V tem tednu odnašaj smeti v zunanji zaboj za smeti. 

6: Vprašaj starša, pri čem jima lahko pomagaš. 

SLJ Voščilo 

Vidimo se preko videokonference. Vabilo pošljem staršem na elektronski naslov. 

Pripravi stare ali morda letošnje voščilnice, ki ste jih prejeli ob različnih priložnostih.  
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 SREDA, 16. 12. 2020 

SLJ 

 

Danes boš s PPT gradivom 12 slonov spoznal/spoznala novo književno junakinjo. Uživaj v 

svetu domišljije! 

TJA Razgibaj se ob igrici Elves on the Run, ki je v spletni učilnici. Izdelaj božično voščilo, ki ga po  

video navodilu prejmejo starši na elektronski naslov. 

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

LUM Danes boš izdelal/izdelala okraske za voščilnico. 

Pripravi barvni ali bel papir, škarje, pokrovčke različnih velikosti (od kozarca z marmelado, 

Nutelle, ...), lepilo in vrvico, barvice, kredo ali flomastre, morda belo tempero in čopič.  

                           

Pokrovčke položi na papir, obriši jih, nastali bodo obrisi krogov. Če rišeš na bel papir, jih 

pobarvaj z barvicami. Kroge izreži, nastali bodo modelčki okrasnih bučk za jelko. 

Barvne kroge okrasi s flomastri, s kredo ali z drugimi risarskimi pripomočki. Morda imaš doma 

svetlikajoče flomastre, zlatega ali srebrnega ali pa boš okraskom dodal/dodala praznični videz 

na kakšen drugačen način. Pri risanju vzorcev uporabi različne vrste črt (debele, tanke, ravne, 

lomljene, krive …). 

Okrašene kroge položi na večji papir (na podlago), jih prilepi tako, da zapolniš list. Prilepi jim 

še vrvico in zdelo se ti bo, da okraski visijo … Nastala bo sprednja stran voščilnice. 

Na drugo stran izdelka boš na veliko in razločno zapisal/zapisala voščilo svojim sošolcem. 

Upoštevaj navodilo, zapisano danes pri TJA. Morda bo voščilo zapisano z več barvami? Morda 

s svetlečimi flomastri? 

Spomni se, kako smo se včeraj učili sestaviti voščilo. 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395
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LUM      Moj izdelek je nedokončan. Želim, da ustvarjaš po svoje …  

 

                               

 

SPO Vidimo se na videokonferenci. Ponovili bomo poimenovanje članov ožje in širše družine ter 

značilnosti življenjskih obdobij. 
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 ČETRTEK, 17. 12. 2020 

   MAT  Računam z neznanim členom do 20. 

V matematičnem DZ reši naloge na str. 53. 

Če zmoreš, lahko rešiš tudi 4. in 5. nalogo na str. 54. 

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

https://www.digipuzzle.net/minigames/mathsplit/mathsplit.htm?language=slovenian 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_10/racunam_do_10_sestevanje_3.html 

SLJ Danes boš malim tiskanim črkam, ki se pišejo čez dve vrsti, dodal/dodala črko b. Ta črka zna 

biti nagajiva. Paziti boš moral/morala, v katero smer gleda njen trebušček!  

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

Opaziš podobnost med potezami za črki h in b?  V čem pa sta si različni? 

                             

 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mathsplit/mathsplit.htm?language=slovenian
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_10/racunam_do_10_sestevanje_3.html
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SLJ Pripravi  berilo, odlomke iz zgodbe 12 slonov boš našel/našla na str. 44. Tokrat uživaj v branju. 

BRANJE IZ BERILA VPIŠI V BRALNI LIST. 

 

GUM Vprezimo sani  

Ponujam ti besedilo in povezavo do posnetka pesmi, ki jo poznaš iz 1. r. – Vprezimo sani. V 

zvezku Bobenček lahko gledaš piktograme, s katerimi smo zapisali besedilo.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=KxjxRWizYT0&ab_channel=PESMIGLASBASlovenskeD

almatinskeOtro%C5%A1ke-OBJEM 

 

CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, ZVONČKI POJEJO, 

LEP JE TA BOŽIČNI ČAS, KI PRINAŠA ZIMO V VAS … 

HEJ! 

 

CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, ZVONČKI POJEJO, 

LEP JE TA BOŽIČNI ČAS, KI PRINAŠA ZIMO V VAS. 

 

VPREZIMO SANI, POHITIMO V SNEŽNE DNI, 

Z ISKRICO V OČEH, ODMEVA ZVONKI SMEH. 

ZVONČKI NA SANEH, SKRIVNOSTNI BELI SVET, 

BOŽIČ NAM PRIČARAJO, SRČECA ODPIRAJO. 

HEJ! 

 

CIN CIN CIN, CIN CIN CIN, SPET SO PRAZNIKI,  

V SRCIH MIR, NA LICIH SMEH, ZA VSE DOBRE JE LJUDI. 

HEJ! 

https://www.youtube.com/watch?v=KxjxRWizYT0&ab_channel=PESMIGLASBASlovenskeDalmatinskeOtro%C5%A1ke-OBJEM
https://www.youtube.com/watch?v=KxjxRWizYT0&ab_channel=PESMIGLASBASlovenskeDalmatinskeOtro%C5%A1ke-OBJEM
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CIN CIN CIN, CIN CIN CIN, HITRO NA SANI, 

V TIHO NOČ NAJ NEŽNI GLAS KRAGULJČKOV ZAZVENI. 

 

ŽE POD KOPITI SE SREBRNI SNEG ISKRI, 

KO NAS V BOŽIČNO NOČ POPELJEJO SANI. 

KRAGULJČKI POJEJO NAM DROBNO PESMICO, 

KO ZLATE ZVEZDE SE V OČEH OTROK VŽIGAJO. 

HEJ! 

 

CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, ZVONČKI POJEJO 

LEP JE TA BOŽIČNI ČAS, KI PRINAŠA ZIMO V VAS … 

HEJ! 

 

CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, CIN, ZVONČKI POJEJO, 

LEP JE TA BOŽIČNI ČAS, KI PRINAŠA ZIMO V VAS, 

 

LEP JE TA BOŽIČNI ČAS, KI PRINAŠA ZIMO V VAS. 
 

SPO Živalske družine 

PREBERI 

LJUDJE SE RODIMO, RASTEMO, IMAMO POTOMCE, SE POSTARAMO 

IN UMREMO.  

ŽIVALI SE IZVALIJO ALI SKOTIJO, RASTEJO, IMAJO POTOMCE, SE 

POSTARAJO IN POGINEJO. ŽIVALI, KI SE RAZVIJAJO V JAJCU, SE 

IZVALIJO, ŽIVALI, KI JIH SAMICE POVRŽEJO, SE SKOTIJO.  
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RASTLINE SE RAZVIJEJO IZ SEMEN, RASTEJO IN SE NA KONCU 

POSUŠIJO.  

TAKO KOT SO OTROCI PODOBNI STARŠEM, JE TUDI VEČINA ŽIVALSKIH 

MLADIČEV PODOBNA STARŠEM. 

Živalske družine boš spoznal/spoznala s pomočjo PPT, ki ga bom poslala staršem. 

 BRANJE VPIŠI V BRALNI LIST. 
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 PETEK, 18. 12. 2020 

 

 

MAT 

Računam z neznanim členom do 20 

 

Oglej si sliko in ustno odgovori na vprašanja. 

 

IMAM 7 BONBONOV. KOLIKO JIH MORAM POJESTI, DA MI OSTANEJO TRIJE? 

IMAM 7 BONBONOV. KOLIKO JIH MORAM POJESTI, DA MI OSTANEJO ŠTIRJE? 

IMAM 7 BONBONOV. KOLIKO JIH MORAM POJESTI, DA MI OSTANETA DVA? 

IMAM 7 BONBONOV. KOLIKO JIH MORAM POJESTI, DA MI JIH OSTANE ŠEST? 

 

Takšne naloge lahko zapišeš tudi z računi:         7  - ____ =  3  

                                                                          7 -  ____ = 4    

                                                                          7  - ____ =  2  

                                                                          7 -  ____ = 6    

 

Ker bonbonov nimaš vedno v žepu, da bi z njimi računal/računala, ti bom pokazala, kako si 
pomagaš s prsti. 
 

7  - ____ =  3             Odpri 7 prstov. 

                                    Vprašaj se: »Koliko jih moram zapreti, da mi ostanejo trije?« 

                                    Pokaži s prsti, izračunaj in povej odgovor. 

Na enak način nastavi prste, se vprašaj in povej odgovor še za ostale zgornje račune. 
 
V karirast zvezek napiši naslov VAJA.  Prepiši račune in jih izračunaj. Najprej poglej, koliko 
prstov odpreš, nato se vprašaj in nazadnje odgovor zapiši na črto. 
 

5  -  ____ =  2 6  -  ____ =  5 

8  -  ____ =  6 10  - ____ = 4 
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7  - ____ =  3 10  - ____  = 10 

9  - ____  = 6 8  - ____  =  3 

6  - ____  = 2 7  - ____  = 5 

 
 
Če želiš, lahko takšno računanje vadiš tudi na spodnji povezavi. 
 
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?MNKU1717 

 
 

SLJ Smrečica (branje, odgovori na vprašanja) 

Besedilo dvakrat preberi. Preberi spodnja vprašanja in najprej ustno odgovori. 

 

Še veš?  Odgovoriti moraš v dolgih povedih, npr.: Kaj pošljemo sorodnikom pred novoletnimi 

prazniki? Sorodnikom pred novoletnimi prazniki pošljemo voščilnico. 

 

 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?MNKU1717
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V zvezek za pisanje z velikimi črkami zapiši naslov SMREČICA in odgovore.  

1. KAJ STA ŽELELA IMETI BRATA V SOBI? 

2. KAJ STA OBESILA NA SMREČICO? 

3. ZA KOGA STA PRIPRAVILA PRESENEČENJE? 

4. KAM STA POSTAVILA DARILI? 
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 BRANJE VPIŠI V BRALNI LIST. 

ŠPO Na spodnji povezavi Razgibana šola si izberi eno izmed oddaj in telovadi po navodilih pravega 

športnika. 

https://www.youtube.com/channel/UCh7V8kKTOjfxsHG8FlPlw7g 

GUM Poslušanje in likovno ustvarjanje ob skladbi: Ples snežink 
 

Pripravi zvezek Bobenček in barvice. Poslušaj posnetek z naslovom Ples snežink. 

https://www.youtube.com/watch?v=bWAyFw98RLM&ab_channel=BillyStewart 
 
1. Prvič samo poslušaj, zapri oči. Predstavljaj si, kaj se dogaja s snežinkami, kako je videti 

nebo med sneženjem. 

 

2. Ob ponovnem poslušanju razmisli, kakšna se ti zdi glasba. Je umirjena ali razigrana, je 

hitra ali počasna … ? Spomni se na besede, ki si jih uporabljal/uporabljala v PPT 

Poslušanje ritma, glasbe. Gradivo ti bom ponovno poslala. 

 

 

Izberi poljubni odtenek modre barvice. Ob poslušanju skladbe Ples snežink zdaj riši in 
upodobi padanje snežink. 

                                                               

 

VERJAMEM, DA TUDI V TEM TEDNU NALOGE ZATE NISO PRETEŽKE. POSKUSI SE TUDI V TEH DNEH ZBRATI 

IN SE LOTITI DELA Z DOBRO VOLJO. KMALU BODO PRAZNIKI, TAKRAT BO DELA VELIKO MANJ IN SE BOŠ 

LAHKO SPOČIL/SPOČILA.                  

                                                                                                   

https://www.youtube.com/channel/UCh7V8kKTOjfxsHG8FlPlw7g
https://www.youtube.com/watch?v=bWAyFw98RLM&ab_channel=BillyStewart

