
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 2. RAZRED (6. 4. 2021–9. 4. 2021) 

POZDRAVLJEN/POZDRAVLJENA! 

V gradivu za pouk na daljavo v teh dneh boš spoznal/spoznala nove pisane črke, 

ter nekaj o merjenju in varovanju okolja. Uživaj v dejavnostih, ki ti jih ponujam.  

                                                                           

 

 TOREK, 6. 4. 2021 

 

MAT 

Merim dolžino 

 Primerjaj se z družinskim članom. Ugotovi, kdo je višji/nižji, kdo ima širšo/ožjo dlan, 

kdo ima daljši/krajši korak. 

 Vzemi rdečo barvico. V stanovanju poišči predmete, ki so daljši/krajši od barvice. 

  

Poznamo različne pripomočke za merjenje dolžine.  

Dogovorjena enota za merjenje dolžine je meter.  

Oglej si slike in preberi besedilo v matematičnem DZ na str. 54. 

 

V mapi imaš metrski trak. Oceni, koliko takšnih trakov lahko položiš ob svoji postelji. 

Sedaj metrski trak polagaj ob postelji in izmeri dolžino. 

Reši 3. nalogo v DZ za matematiko na str. 55.  

Dolžino najprej oceni, nato pa izmeri z metrskim trakom. Ob merskem številu 

vedno zapiši mersko enoto. 

Npr.  

kuhinja ocena meritev 

dolžina 6 m in še nekaj 5 m in še nekaj 

 

Reši naloge v DZ za matematiko na str. 56. 

 



   

   ŠPO 
Skok v daljino z mesta 

Na tleh si označi začetni položaj. S prsti stopi do označbe. 

Zazibaj se v kolenih, se močno odrini in skoči čim dlje. Poizkusi obstati na mestu, brez 

padca. Označi mesto, kjer je peta. Daljina skoka se bo upoštevala od mesta odriva 

do pete noge, ki je zadaj.  

Poizkusi večkrat in izboljšaj dolžino svojega prvega skoka. 

Ker pri matematiki usvajaš merjenje dolžine, boš svoje skoke izmeril/izmerila. 
Skačejo lahko tudi družinski člani. V DZ za matematiko na str. 53 si pri 1. nalogi 
poglej, kako merimo s pedmi. 

Izmeri skoke s pedmi. Če znaš, jih lahko izmeriš tudi z metrom.  

   TJA Videokonferenca. 

   SLJ Mala pisana črka v 

Oglej si videoposnetek za pisanje nove pisane črke: 

https://www.youtube.com/watch?v=9JqGtadlL9Y&ab_channel=%23zmoremsam 

Vajo izvedi najprej v zvezku za pisanje (učenci 2. a na večjem listu s predvajami), 

nato še v DZ Lili in Bine za opismenjevanje, str. 100. 

                                                     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9JqGtadlL9Y&ab_channel=%23zmoremsam


 SREDA, 7. 4. 2021 

SLJ Zbiram papir 

Oglej si sličice na učnem listu, ki si ga dobil/dobila v šoli. 

Pripoveduj o dogajanju na sliki.  

Izmisli si, kaj se je zgodilo najprej, kaj pozneje in kaj 

nazadnje.  

 

                                                                     

SLJ Mali pisani črki z, ž 

Vidimo se na videokonferenci.  

Učenci 2. a pripravite večji list (dobili ste ga v šoli), flomastre, zvezek za pisanje.  

Učenci 2. b pripravite zvezek za pisanje. 

                                              

 



GUM Ob sliki poimenuj Orffova glasbila in se spomni, s katerimi v šoli spremljamo pesmi 

Vrabček, Majhna sem bila, Žogica Nogica ter Zvonček in trobentica. 

 

  SPO Onesnaževanje 

V učbeniku za spoznavanje okolja preberi besedilo in si oglej fotografije na str. 65. 

Na spodnjih povezavah si oglej, kako lahko vsak pripomore k varovanju okolja. 

https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY 

https://www.youtube.com/watch?v=O2YqGb_GfNA 

https://www.youtube.com/watch?v=jLcYS57JZPU 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic 

ŠPO Gibanje v naravi 

V okolici svojega doma hodi, teci, skači.  

                         

         

https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY
https://www.youtube.com/watch?v=O2YqGb_GfNA
https://www.youtube.com/watch?v=jLcYS57JZPU
https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic


 ČETRTEK, 8. 4. 2021 

   MAT Vidimo se na videokonferenci. Pripravi si matematični DZ, karirast zvezek, šablono, 

metrski trak, peresnico. 

  MAT 
Reši naloge v matematičnem DZ na str. 59 in 60. 

  TJA Videokonferenca. 

  SLJ 

 

   

Zbiram papir 
 
Pripravi učni list/sliko, ki si jo včeraj opisal/opisala. V zvezek za pisanje ob slikah 
zapiši povedi ali zgodbo.  

GUM Utrjevanje besedil pesmi in izštevank 

Poj znane pesmi. V pomoč naj ti bo zvezek Bobenček. 

                                                        

 PETEK, 9. 4. 2021 

SPO 

LUM 

Izdelek iz tetrapaka 

Tetrapak je embalaža za tekočine.  

Potrebuješ: tetrapak, lepilo, časopisni papir, škarje. 

Postopek izdelave: 

1. Tetrapak, iz katerega si porabil/porabila sok ali mleko, operi.  

2. Starša prosi, da ti ga pomaga odrezati na polovici. 

3. Spodnji notranji del tetrapaka obriši. 

4. Zunanji del tetrapaka namaži z lepilom in oblepi s koščki časopisnega 

papirja, ki ga trgaš (trganka). 

5. Izdelek hrani, ko prideš v šolo, ga prinesi s seboj. 

6. Pospravi za seboj. 

 

SLJ 

Male pisane črke 

V DZ Lili in Bine za opismenjevanje, str. 102, vadi zapis malih pisanih črk. Reši tudi 

spodnjo nalogo. 

                                                     Kmalu se vidimo, se že veselim! 

 


