UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 2. RAZRED (18. 1. 2021–22. 1. 2021)
POZDRAVLJEN/POZDRAVLJENA!
V ČASU POUKA NA DALJAVO SI SE NAUČIL/NAUČILA ŽE VELIKO NOVEGA. TUDI V TEM
TEDNU TI ŽELIM PRI DELU ČIM VEČ USPEHOV.

PONEDELJEK, 18. 1. 2021
Mala tiskana črka j
SLJ

Loti se učenja nove male tiskane črke j. Kot ponavadi si najprej dobro oglej poteze za pisanje
in jih upoštevaj pri samostojnem delu.
Primerjaj poteze za pisanje s pisanjem velike črke J . Kaj ugotoviš?
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Zapiši še spodnji povedi. Če zmoreš, lahko vse.
Preberi celo poved, si jo na glas ponovi in šele nato zapiši.

Brat Jure je klobaso.
Smučarski pajac je Tiji premajhen.
Andreja ni moja dobra prijateljica.
Moj najboljši prijatelj je sosedov Tadej.
SLJ
ŠPO

Ob PPT Zrcalce boš izvedel/izvedela, kaj se je nekega dne zgodilo na ledini gozdne jase …

Borilne igre
V današnjih vajah boš razvijal/razvijala moč in vzdržljivost, pridobival/pridobivala osnovne
telesne spretnosti in se navajal/navajala na upoštevanje pravil igre.
V vadbo povabi družinskega člana, da bosta delala v paru. Če je možno, izberi nekoga, ki je
podobne višine, če izbereš odraslega, ga prosi, da se ti prilagodi.
Petelinji boj
Postavita se na eno nogo, roki prekrižajta na prsih. Na znak začnita poskakovati in drug
drugega potiskati z rameni. Kdor stopi na obe nogi, izpade iz igre.
Žabji boj
V počepu poskakujta in skušajta z odprtimi dlanmi drug drugega spraviti iz ravnotežja.
Potiskanje iz polja
Na tleh označita dva okvirja ali položita dve nedrseči blazini. Vsak izmed vaju stopi v svoj okvir
ali na blazino. Na znak začnita drug drugega vleči ali potiskati iz prostora. Kdor prestopi črto,
je izločen.
Če je vreme lepo, lahko vaje nadomestiš z gibanjem na svežem zraku.

MAT

Preverim svoje znanje
V matematičnem DZ reši naloge na str. 64 in 65.
Pri reševanju matematične zgodbe upoštevaj postopek reševanja, ki si se ga učil/učila.
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1. Preberi.
2.

______ pomembne podatke (obkroži številke in besedo, ki
ti pove računsko operacijo; podčrtaj ali z barvico pobarvaj
vprašanje).

3. Napiši račun (če ga ne znaš, si nariši sliko).
4. Preberi vprašanje.
5. Napiši odgovor v celi povedi.

Spodnjo nalogo na str. 64 izpusti.
SPO

Vreme
V učbeniku za SPO si na str. 43 oglej vremenske znake, ki jih vremenoslovci uporabljajo pri
napovedovanju vremena ter vremensko napoved. Ustno odgovori na naslednja vprašanja.

Za katero državo je vremenska napoved?
Kakšno bo vreme v Ljubljani?
Ali bo kje deževalo?
V katerih krajih bo delno oblačno?
V katerih krajih bo čez dan najtopleje?
*Kje bo zjutraj najhladneje?
Oglej si vremensko napoved na televiziji, na spletu, v časopisu ali jo poslušaj na radiu. Izberi
si enega izmed dni v tednu in z opazovanjem vremena ugotovi, ali so vremenoslovci pravilno
napovedali vreme.

Ta teden boš tudi ti spremljal/spremljala vreme. V zvezek Šolar/Moja šola nariši preglednico
in vsak dan dopoldne in popoldne z vremenskimi znaki zapiši, kakšno je vreme.
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DAN

DOPOLDAN

POPOLDAN

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

Kateri dan je bilo vreme po tvojem okusu? Povej, zakaj.
V ponedeljek, 25. 1. 2021, mi naj starši pošljejo fotografijo izpolnjene preglednice.
Oglej si fotografije v učbeniku za SPO na str. 43. Povej, katere vremenske znake bi
dodal/dodala k fotografijam.
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TOREK, 19. 1. 2021
MAT

Računam do 20 – videokonferenca. Pripravi MAT DZ in peresnico.

ŠPO

Danes lahko k vadbi povabiš mamico ali atija. Pripravi stol, seveda naj bo trden in stabilen.
Vsako vajo naredi z 10 ponovitvami.
1. Vzpon na stol
Stol postavi predse. Vajo izvedi tako, da se najprej vzpneš na stol z eno nogo, nato z
drugo.

2. Sklece

Vajo izvedi tako, da se s prsnim košem spustiš navzdol proti stolu in se vrneš v začetni
položaj.
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3. Zasuk trupa z dvigom nasprotne noge

Vajo izvedi tako, da zasučeš trup najprej v eno stran in hkrati dvigni nasprotno
nogo, se vrneš v začetni položaj in nato ponoviš vajo še z drugo stranjo.

4. Enonožni počep

Vajo izvedi tako, da eno nogo dvigneš od tal in se iz sedečega položaja dvigneš ter se
nato počasi usedeš nazaj na stol. Enako ponoviš z drugo nogo.

TJA

Samostojno delo. Navodilo prejmejo starši na elektronski naslov. Gradivo najdeš v spletni
učilnici, v zavihku Winter.
Spletna učilnica: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395

SLJ

Utrjevanje pisanja s črko j
Reši naloge v DZ za opismenjevanje, str.82.
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SREDA, 20. 1. 2021
Mala tiskana črka g
SLJ

Loti se učenja zadnje male tiskane črke. Kot ponavadi si najprej dobro oglej poteze za pisanje
in jih upoštevaj pri samostojnem delu.
Primerjaj poteze za pisanje s pisanjem črke a . Kaj ugotoviš? Pazi na velikost črk in na to, kam
zapišeš rep črke g.

Zapiši še dve povedi. Če zmoreš, prepiši vse.

Gaja se guga.
Stric se igra z vnukom.
Gaja se guga na gugalnici.
Gasilci peljejo gasilski avto v garažo.
Fotografijo zapisane vaje naj starši pošljejo na elektronski naslov.
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SLJ

Utrjevanje malih tiskanih črk - videokonferenca.
Pripravi DZ za opismenjevanje in peresnico.

SPO

Vremenski pojavi

Oglej si slike vremenskih pojavov.
Ustno odgovori na vprašanja.
Katere od njih lahko opazimo pozimi?
Katere lahko vidimo poleti?
Katere vremenske pojave opazimo v vseh
letnih časih?
Nekateri

vremenski

pojavi

povzročajo

neprijetnosti. Kateri in zakaj?

8

9

Naredi poskusa.
Mokra vejica v zamrzovalniku
Kaj se bo zgodilo, če daš vejico čez noč v zamrzovalnik? Povej svoja predvidevanja.
Daj mokro vejico v zamrzovalnik. Naslednji dan jo vzemi iz zmrzovalnika.
Kaj se je zgodilo z njo?
Kdaj se to zgodi v naravi? (Kadar dežuje in se nato zelo hitro ohladi, nastane žled.)
Voda v plastenki
Z naslednjim poskusom boš izvedel/izvedela, zakaj pozimi popokajo vodovodne cevi.
Plastenko popolnoma napolni z vodo. Namesto pokrovčka uporabi polivinil, ki ga z
elastiko pritrdiš na plastenko ter plastenko postaviš v zamrzovalno skrinjo. Kaj misliš,
kaj se bo zgodilo?
Naslednji dan poglej plastenko. Kaj se je zgodilo z vodo? Kakšen je vrh plastenke?
Zakaj torej cevi ob hudem mrazu popokajo? (Led zavzame več prostora kot voda.)
Glasbila s tipkami
GUM

Po poslušanju skladbe: Kruh z maslom na naslednji povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=XIbgGcWqBy4&ab_channel=UltimateMozart
ugotovi, katero glasbilo slišiš.
Ponovno poslušaj skladbo, tokrat lahko vidiš, kako se igra na klavir.
https://www.youtube.com/watch?v=EHM9kEkHHBs&ab_channel=SaraVujadinovic
https://www.youtube.com/watch?v=xeNzEulM2IY&ab_channel=SemibreveAssociazione
Musicale

Na naslednji povezavi lahko o klavirju in učenju igranja nanj izveš kaj več:
https://www.youtube.com/watch?v=H2arSeuESKU&ab_channel=Glasbena%C5%A1olaSlo
venskeKonjice
Teki
ŠPO

Pojdi v naravo in se gibaj na svežem zraku. Teci na različne načine (naprej, nazaj, hitro,
počasi, navzgor, navzdol). Če najdeš ovire v naravi, jih preskakuj.
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ČETRTEK, 21. 1. 2021
MAT

Računam do 20
V matematičnem DZ reši nalogo računanja na str. 78.
V matematičnem DZ na str. 79 si oglej črtični prikaz in odgovori na spodnja vprašanja. Na
črte zapiši kratke odgovore.

SLJ

Poglabljanje doživetja ob PPT Zrcalce.

Ponovimo
SPO

PPT gradivo bom staršem poslala na elektronski naslov.

Glasbila s tipkami – koncert
GUM

Danes si oglej koncert in poslušaj, kako zveni klavir v družbi ostalih instrumentov. Med
ogledom koncerta se lahko z drsnikom pomikaš po posnetku naprej, da si skrajšaš čas
poslušanja.
https://www.youtube.com/watch?v=etnK3weRWbg&ab_channel=Glasbena%C5%A1olaOrm
o%C5%BE
Na koncertu je bilo videti in slišati še eno glasbilo s tipkami. Katero? O njem izveš kaj več
prihodnjič.

TJA

Srečanje na Zoom videokonferenci. Navodilo prejmejo starši na elektronski naslov.
Spletna učilnica: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17395
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PETEK, 22. 1. 2021
MAT

Matematične zgodbe
Reši naloge na str. 80. Ne pozabi na postopnost pri reševanju.

1. Preberi.
2.

______ pomembne podatke (obkroži številke in besedo,
ki ti pove računsko operacijo; podčrtaj ali z barvico pobarvaj
vprašanje).

3. Napiši račun (če ga ne znaš, si nariši sliko).
4. Preberi vprašanje.
5. Napiši odgovor v celi povedi.

Fotografijo rešenih besedilnih nalog naj starši pošljejo na elektronski naslov.

Na str. 81 se s pomočjo zgornje naloge nauči poimenovati like.

SLJ

LUM

Vaja nareka ob PPT gradivu. Gradivo bom poslala staršem po elektronski pošti.

Radiranka
Danes boš ustvaril/ustvarila risbo-radiranko. Potrebuješ le bel list papirja velikosti A4,
svinčnik, šilček in radirko. Priporočam, da mizo zaščitiš s časopisnim papirjem in si pripraviš
potrebščine, saj boš imel/imela kasneje roke umazane.
Postopek:
Svinčnik šili na bel list papirja, lesene delčke odstrani, s sivim prahom, ki bo nastal pri šiljenju,
prekrij celotno površino lista (razmaži s prsti po listu).
Nastalo je temno ozadje. Predstavljaj si, da se je zvečerilo.
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Z radirko ustvari risbo tako, da zradiraš le črte in pike, ki bodo ponazarjale motiv - otroke pri
nočnem pohodu ali pri večernem sankanju, lahko predstaviš snežaka ponoči, morda gozdne
živali, ki ponoči iščejo hrano …
LUM

Primera otroških radirank:

Razstava umetnika:
Razstava risb s svinčnikom radirank v ateljeju v Dramljah, april/maj 1996, kritika / Aleš
Stopar /112226/

BRAVO, TUDI TA TEDEN SI PRIDNO USVAJAL/USVAJALA NOVA ZNANJA.
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