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2. razred
6. teden pouka na daljavo, 20. 4. do 24. 4. 2020

Dragi učenci!
Za nami je že pet tednov pouka na daljavo. Kot sporočate, pridno rešujete zadane
naloge in svoji učiteljici pošiljate tudi povratne informacije. V prejšnjem tednu ste svoje
znanje in spretnosti preverili pri LUM, GUM in ŠPO.
V tem tednu pa boste preverili znanje še pri pouku SLJ, MAT in SPO. Učni listi za
preverjanje ne bodo pripeti na spletni strani šole, ampak jih bodo starši prejeli na
elektronski naslov.
- SLJ: ponedeljek, 20. 4. 2020
- SPO: sreda, 22. 4. 2020
- MAT: petek, 24. 4. 2020
Naloge rešuj sam, starši pa naj izdelek slikajo in ga pošljejo razredničarki.
Nato si boš lahko malo odpočil, saj so pred nami prvomajske počitnice in med njimi tudi
dva praznika. Še veš katera?
Tvoje učiteljice ♥

SLOVENŠČINA
֍ V ponedeljek, 20. 4. 2020, boš pisal preverjanje znanja iz SLJ. Ko ga boš rešil, ga
bodo starši še isti dan poslali na elektronski naslov učiteljice.
֍ Danes se boš prvič učil ob zvoku in napisanem besedilu. To se imenuje tudi ZVOČNI
POWER POINT. Najdeš ga v PPT predstavitvi, ki je objavljena med gradivi za 2.
razred.
V nadaljevanju imaš natančna navodila. Da se boš počutil bolj varno, poprosi za
pomoč odraslo osebo.

-

Odpri ZVOČNI POWER POINT.
Z miško KLIKNI najprej na 1. list (drsnico).
Na vsakem listu (drsnici) imaš spodaj desno narisan zvočnik.
Obvezno z miško podrsaj nanj.
Na levi strani se ti bo pokazala siva puščica.
KLIKNI nanjo, da boš slišal zvok. Zvok lahko USTAVIŠ, če ponovno klikneš na
ISTO puščico.
Nato po ISTEM postopku nadaljuj po ostalih 5 listih (drsnicah).
Prepričana sem, da ti bo USPELO! 😊

֍ Spet so na vrsti male in velike pisane črke. Tokrat boš spoznal črki H in B. Kot si
se že navadil, ju najprej napiši na veliki list, z roko po tleh, po maminem hrbtu, šele
na koncu jih čitljivo in natančno napiši v SLJ zvezek. Tu za pomoč prosi odraslo
osebo, ki piše čitljivo kot učiteljica , da ti zapiše začetne črke v zvezek. Celoten
zapis prikazujeta tudi spodnji sliki. S puščicami imaš nakazane smeri pisanja. Pri
pisanju jih le upoštevaj!

Na spodnji povezavi pa si lahko ogledaš pravilne poteze pisanja pisanih črk.
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

Velika in mala pisana črka H

Velika in mala pisana črka B

֍ Danes bova po dolgem času spet malo pokukala v Tomažev svet. Spodaj so
napisana natančna navodila.
Lili – Smeti v pravo vrečo https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=48-49

1. Klikni na povezavo (ctrl + klik) ali jo kopiraj v internetni brskalnik.
2. Prijavi se z uporabniškim računom - elektronskim naslovom (email) in geslom.
3. Če uporabniškega računa nimaš, si ga ustvarite s klikom na “Nimam še
uporabniškega računa.” - pod gumbom “PRIJAVA”. Ustvarjanje računa je
brezplačno.

4. V zgornjem delu odprte strani v DZ je ikona
okno z video posnetkom.

na katero klikneš in odprlo se bo

SPOMNI se!
-

Dvakrat pozorno glej in poslušaj posnetek.
Zapomni si čim več.
Če želiš, ustno opiši kaj si gledal.
Reši 1. nalogo v DZ na strani 48.
2. nalogo reši najprej ustno.
V SLJ zvezek napiši naslov SMETI V PRAVO VREČO.
Iste povedi, ki si jih pripovedoval ob slikah, napiši še v zvezek.

MATEMATIKA
֍ V tem tednu se bomo pri matematiki posvetili odštevanju dvomestnih števil
do 100. Še vedno si lahko pri računanju pomagaš s konkretnim materialom.
Zapis v zvezek:

Ko končaš z delom v zvezku, reši naloge v DZ 3. del na strani 9 in 10. Ne pozabi
reševati besedilnih nalog po korakih.

֍ Nadaljevali bomo s seštevanjem dvomestnih števil do 100 brez prehoda, in
sicer DE + DE = DE. Računali bomo na dolg način.
Zapis v zvezek:

֍ Ko prepišeš zgornji zapis v zvezek in izračunaš računa, nadaljuj z delom v DZ
na strani 11. Natančno si preberi besedilno nalogo na tej strani in reši nalogo 6.
Račun izračunaj na dolg način.
֍ 7. in 8. nalogo v DZ na strani 11 reši v zvezek MAT. Nadaljuješ kar pod zapisom,
in sicer:
DZ str. 11, naloga 7
27 - 12 = 27 - 10 - 2 = 17 - 2 = 15
10

2

DZ str. 11, naloga 8
Vse račune pri 7. in 8. nalogi prepiši v zvezek in jih reši na dolg način. V DZ pa si
pri nalogah 7 in 8 pripiši »IZRAČUNANA V ZVEZKU!«

֍ Če imaš možnost in želiš lahko rešuješ spletne naloge v DEŽELI LILIBI. Za pomoč
prosi starše. Na povezavi www.lilibi.si/solska-ulica odpri zavihek ŠOLSKA ULICA 1 2, nato MATEMATIKA, na koncu pa RAČUNAM DO 100. Predlagam ti, da rešuješ
naloge pri SEŠTEVAM in ODŠTEVAM.
Seveda pa lahko rešuješ tudi ostale naloge, ki jih že znaš in s tem utrjuješ že
pridobljeno znanje. 

֍ V petek, 24. 4. 2020, boš pisal preverjanje znanja iz MATEMATIKE. Preverjanje
rešuj sam, kajti le tako boš videl koliko ŽE znaš in kateri snovi boš mogel nameniti po
potrebi še dodatne vaje. Ko boš preverjanje znanja rešil, ga še enkrat preglej.
Starši pa naj še isti dan fotografijo le-tega pošljejo na elektronski naslov učiteljice.

LIKOVNA UMETNOST
֍ V tem tednu se boš pri likovni umetnosti popolnoma prepustil domišljiji.
Postal boš pravi umetnik, saj boš na podlagi zapisanega imena ustvaril prav
posebno likovno stvaritev – domišljijsko žuželko. Likovno nalogo delaj po
korakih kot so zapisani spodaj.
Pri ustvarjanju pazi na:
-

natančnost,
izvirnost (Preseneti učiteljico s svojo brezmejno domišljijo! ),
ustvarjalnost (izdelek naj bo unikaten – samo TVOJ),
estetskost (izdelek naj ne bo zmečkan, raztrgan, popackan …).

1. A4 list prepogni na
pol.
2. Napiši s svinčnikom
svoje ime s pisanimi
črkami na polovico lista.
Prva črka naj bo velika
pisana (glej primer na
sliki). Če še katere črke v
svojem imenu ne znaš
zapisati, za pomoč prosi
starše. Mogoče pa
izbereš svojega
družinskega člana,
katerega ime znaš sam
zapisati s pisanimi
črkami. Potem zapis
prevleci s temnim
flomastrom ali barvico.
Bodi natančen.

3. Napiši ime še enkrat
na drugi polovici papirja.
Piši ob prelomu papirja,
da se obe imeni dotikata.
Najprej piši s
svinčnikom, nato
prevleci.

4. List raztegni, ga obrni
pokonci. Opaziš kakšno
neverjetno domišljijsko
žuželko si ustvaril?

5. Žuželko pobarvaj z
barvicami ali flomastri.
Pri barvanju bodi
natančen in ustvarjalen.
Ne pozabi, da ustvarjaš
domišljijsko žuželko.

6. Ustvarjanje ozadje
prepuščam tebi. Ustvari
ga po svoji likovni
domišljiji.

M. Steiner

ŠPORT
֍Verjetno boš presenečen, ker te bo https://www.youtube.com/watch?v=8Fi98Ig0_X8
povezava danes povabila na ples.😊
Navodilo za delo:
- Posnetek natančno poglej in poslušaj.
- Izberi nekoga od domačih, ki bo pripravljen plesati s tabo.
- Ponovno si poglejta posnetek.
- Pričnita plesati ob posnetku.
- Vadita toliko časa, da se bosta naučila kmečki valček na pesem Ob bistrem potoku
je mlin. Skupinski zaključek vrtenja seveda izpusti.

֍ Kot vedno pa ne pozabi na razgibalne vaje doma in sprehode na prostem!

SPOZNAVANJE OKOLJA
Utrjevanje učne snovi, preverjanje znanja
֍ V tem tednu boš pri pouku SPO utrdil obravnavano učno snov na daljavo in preveril
svoje znanje.
֍ Odpri zvezek za SPO in ponovi učno snov obravnavanih tem:
o Pomladanske rastline
o Živali spomladi
o Sadno drevo
o Spomladi sejemo in sadimo
o Skrbim za svoje zdravje
o Ravnanje z odpadki
֍ V pomoč so ti lahko tudi tedenska navodila za delo na daljavo, SPO.
֍ Starši bodo na elektronski naslov prejeli “UČNI LIST” za PREVERJANJE.
o UL si najprej oglej, pripravi si zvezek in pisalo.
o Navodila za reševanje lahko bereš sam, lahko pa prisluhneš tudi zvočnim
navodilom.
o Ko boš v zvezek zapisal potrebne odgovore, še enkrat poglej, če si vse
napisal. Rešitve piši sam.
o Starši bodo zapis fotografirali in ga poslali učiteljici na e-naslov.

GLASBENA UMETNOST
Pesem: Enkrat je bil en majhen škrat, kitica/refren
֍ Se še spomniš, katero skladbo si poslušal prejšnji teden? Vrt, palčki, motiv, ki se
ponavlja... Res je, to so bili PODEŽELSKI VRTOVI. Pa jo za uvod poslušaj danes še
enkrat.
https://www.youtube.com/watch?v=e72pG3V3asQ
֍ Preden nadaljuješ, si preberi SLOVARČEK, da boš bolje razumel nadaljevanje.
SLOVARČEK
- PALČEK je pravljično bitje. Podoben je majhnemu moškemu z brado.
- ŠKRAT je pravljično bitje, enak palčku, le da je bolj nagajiv.
- KITICA ima vsaj dva ali več verzov.
- REFREN je besedilo v pesmi, ki se redno ponavlja.

֍ Torej, v skladbi Podeželski vrtovi smo spoznali palčka - prijazno malo
bitje z brado.
֍ Danes pa bomo spoznali pesem, ki pripoveduje o podobnem bitju, le da je malo
bolj nagajivo. Pravimo mu škrat. A škrat v današnji pesmici naj bi bil malo drugačen
in celo rad pomagal ljudem. Dokazov za to ni, bo pa živel naprej v naši pesmici.
Pesem je napisala Lenčka Kupper.
֍ Najprej poslušaj prvi posnetek.
www.youtube.com/watch?v=-3a4srYqNNk
֍ Preberi besedilo.
Enkrat, enkrat,
enkrat je bil en majhen škrat.
Enkrat, enkrat,
enkrat je bil en škrat.

Enkrat, enkrat,
enkrat je bil en majhen škrat.
Enkrat, enkrat,
enkrat je bil en škrat. 2x

Imel je dolgo bradico,
vsa siva je bila.
Na hrbtu je nosil krošnjico,
v njej poolno zlata.

Ti praviš, da ga ni bilo,
dokazov res še ni.
V pravljici pa živel bo,
zato zapojmo vsi.

Enkrat, enkrat,
enkrat je bil en majhen škrat.
Enkrat, enkrat,
enkrat je bil en škrat. 2x

Enkrat, enkrat,
enkrat je bil en majhen škrat.
Enkrat, enkrat,
enkrat je bil en škrat. 2x

Pomagal rad je vsem ljudem,
ki dobri so bili.
Hudobneže preziral je,
za njih ni imel oči.

֍ Poslušaj drugi posnetek in zraven zapoj. Besedilo je že na posnetku.
https://www.youtube.com/watch?v=h6sn9u_jR48 Romana Kranjčan

֍ Ustno odgovori.
o Kateri del pesmi se večkrat PONOVI? Si odgovoril: Enkrat, enkrat je bil en
majhen škrat? Pravilno.
o Kako pravimo temu delu? REFREN? Pravilno.
֍ V zvezek za GUM:
o Napiši naslov in prepiši refren.

Lenčka Kupper
ENKRAT JE BIL EN MAJHEN ŠKRAT

Refren:
Enkrat, enkrat,
enkrat je bil en majhen škrat.
Enkrat, enkrat,
enkrat je bil en škrat.

Gradivo pripravile: Judita Stanič, Petra Steiner, Marjana Šeško

