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Dodatna strokovna pomoč za tujce 2. razred 

2. teden pouka na daljavo, 23. 3. do 27. 3. 2020 

 

Dragi učenci! 

Ker se nekaj časa ne bomo videli in bo pouk potekal na daljavo, ti bom za ure dodatne 

strokovne pomoči za tujce pripravila nekaj aktivnosti, ki bi jih izvedla tudi v šoli. Pri delu 

se potrudi po svojih najboljših močeh in poskušaj delati čim bolj samostojno.                  

Predvsem pa ostanite zdravi! 

                                                                                               Tvoja učiteljica Petra      

 

SLOVENŠČINA 

֍ V zvezek ali na list papirja riši po navodilu. 

1. V desni spodnji kot lista nariši srce. Pod srcem nariši vodoravno črto, ki se dotika 

srca. Nato srce razpolovi z navpično črto. Katero število dobiš?  

2. V levi spodnji kot lista nariši rdečo pikapolonico s petimi pikami. 

3. V sredini lista je metuljček s črnima tipalkama in dvema velikima rumenima 

kriloma.  

4. V levem zgornjem kotu stoji vaza, v kateri so trije tulipani, ki so rdeče barve. 

5. V desni zgornji kot nariši svojo družino in nad vsakega družinskega člana napiši 

njegovo ime.  

 

֍  Večkrat preberi slikopis Kosilo za polža.  

Ustno in pisno (v zvezek ali list papirja) odgovori na vprašanja.  

V zvezek ali na list papirja napiši preproste povedi za naslednje sličice:  

                             



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za utrjevanje slovenskega jezika in širjenje besednega zaklada lahko uporabite še: 

 interaktivne vaje https://interaktivne-vaje.si, 

 https://www.otroci.org. 

 

Gradivo pripravila: Petra Steiner 

1. KJE SO ŠE VČERAJ LEŽALA JABOLKA?   

                        

2. KDO BO SKUHAL MARMELADO?    

                     

3. KJE JE SEDELA PIKAPOLONICA? 

A) NA ROŽI. 

B) NA DREVESU. 

C) V TRAVI. 

4. KDO JE POMAGAL POLŽU PRITI DO JABOLKA? 

A) VETER. 

B) PIKAPOLONICA. 

C) FANT IN PUNCA. 

5. KOGA JE POLŽ POVABIL H KOSILU? 

A) VETER. 

B) PIKAPOLONICA. 

C) FANT IN PUNCA. 

6. KAJ JE POLŽ REKEL, KO NI NAŠEL JABOLKA? 

 

https://interaktivne-vaje.si/
https://www.otroci.org/

