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2. razred
7. teden pouka na daljavo, 4. 5. do 8. 5. 2020

Dragi drugošolci!
Za vami je teden prostih dni, ki ste ga verjetno lepo preživeli s svojo družino in vsaj za
nekaj časa pozabili na šolo. IN PRAV JE TAKO!
Učiteljice pa vemo, da je pred nami še kar nekaj dela, zato smo vam spet pripravile
nova učna gradiva. Ker ste se tako vi, kot vaši starši že pridno navadili na šolo na
daljavo, smo prepričane, da boste zmogli še naprej! Če ste po predahu pozabili kako
se spet pripraviti do dela, vam priporočamo sledeče:
zjutraj si najprej zapoj, razgibaj telo in šolsko delo kar steklo bo! 😊
Tvoje učiteljice

SLOVENŠČINA
֍ Ker si se že navadil pokukati v Tomažev svet, je prav, da s tem nadaljujeva. Spodaj
je povezava in natančna navodila.

Dogovor z zobozdravnico 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 ustvari 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.
V DZ reši stran 49 in 50.
Preden boš začel reševati 3. nalogo, napiši v SLJ zvezek naslov DOGOVOR Z
ZOBOZDRAVNICO.

֍ Ker v zadnjih tednih veliko slišiš o čistoči rok, je prav, da razmisliš tudi o tem kako
še skrbimo za zdravje.
- Najprej v miru razmisli kako ti ali tvoja družina poskrbite za svoje zdravje.
- Nato ob slikah v DZ na strani 51 preveri ali si razmišljal podobno.
- Preberi navodilo 1. naloge in jo reši ustno. Ob vsaki sliki povej čim več povedi.
- V SLJ zvezek napiši naslov PRAVE NAVADE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE.
- Izberi si najljubšo sliko in napiši čim več o njej.

֍ Spet so na vrsti male in velike pisane črke. Tokrat boš spoznal črki D in G. 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 prikazuje
tudi spodnja slika. 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

Mala in velika pisana črka D in G

֍ Če sva že začela z zobozdravnico, pa še z njo nadaljujva!
- Odpri DZ na strani 52 in glasno preberi besedilo.
- Sedaj zapri DZ in povej sebi ali komu drugemo čim več podatkov iz besedila.
- Besedilo ponovno preberi, zapri DZ in spet povej sebi ali komu drugemu čim več
podatkov iz besedila. Upam, da jih je zdaj več kot prej!
- Za konec še odgovori na vprašanja na strani 53.

֍ Če si morda že kdaj prebolel angino, veš da je to neprijetna bolezen. Tudi Martin je
zbolel za angino. Če te zanima kaj vse se mu je v tem času še zgodilo, poišči v DZ
naslov, ki ustreza temu kar sem obarvala rdeče! Nato reši vse, kar sodi zraven!

MATEMATIKA
֍ V tem tednu boste pri matematiki utrdili še odštevanje dvomestnih števil do
100 (DE – DE = DE). Še vedno si lahko pri računanju pomagaš s konkretnim
materialom.
PONOVIMO:

1. NAČIN:

76 – 34 = 76 – 30 – 4 = 46 – 4 = 42

2. NAČIN:

30
4
76 – 34 = 46 – 4 = 42
30
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֍ Reši naloge v DZ MAT na strani 12 in 13.
• Ne pozabi reševati besedilnih nalog po korakih.
• Če ti bo lažje, lahko račune pri 11. nalogi na strani 12
izračunaš na dolg način v zvezek MAT. Če računaš že na
pamet, nalogo reši v DZ.
Pri 12. nalogi na strani 13 račune izračunaj na način kot
ti kaže primer.
Primer: 57 – 32 = 27 – 2 =25
30
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Kako rešim besedilno
nalogo:
1. Natančno preberem in
razmislim,
2. obkrožim podatke
(števila in besede, ki
povedo izbiro računske
operacije) in narišem,
3. podčrtam vprašanje,
4. zapišem račun in ga
izračunam,
5. zapišem odgovor,
6. preverim pravilnost
rešene naloge.

֍ Da boste preverili kako uspešni matematiki ste, pa
boste rešili še nekaj nalog v DZ. Pred reševanjem nalog v DZ prepišite v zvezek MAT
spodnji zapis, ki vam bo v pomoč pri reševanju.

.

Zapis v zvezek:

֍ Ko prepišeš zgornji zapis v zvezek in sestaviš štiri račune, nadaljuj z delom v DZ na
strani 14 in 15.
• Pri 3. nalogi na strani 14 rešuj račune s tremi števili kot ti kaže primer.

• Pri 5. nalogi na strani 15 pri besedilni nalogi postavi vprašanje.
Izračunam lahko, koliko …
֍ Če imaš možnost in želiš lahko ŠE VEDNO rešuješ spletne naloge v DEŽELI LILIBI,
in s tem utrjuješ že pridobljeno znanje. 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. 

LIKOVNA UMETNOST
֍ Ker se narava prebuja v vsej svoji lepoti, nam sprehod po gozdu ali travniku nudi
veliko število različnih oblik in barv, barvnih odtenkov listov, cvetlic, vej, celih rastlin …
Pri spoznavanju okolja si začel spoznavati človeško telo, zato boš v tem tednu pri
likovni umetnosti iz naravnih materialov sestavil portret sebe, družinskega člana,
prijatelja. Želim ti veliko ustvarjalnih in zabavnih trenutkov.
Če želiš fotografiraj svoj izdelek, starše pa prosi, da le-tega pošljejo učiteljici po elektronski pošti.

Pri ustvarjanju pazi na:
-

velikost portreta (Pazi, da ne bo premajhen (glej fotografije)!),
izvirnost (Preseneti učiteljico s svojo brezmejno domišljijo! ),
ustvarjalnost (Izdelek naj bo unikaten – samo TVOJ.),
pestrost barv (Poskusi uporabiti čim več različnih barv.).

Portret, M. Steiner

ŠPORT
֍ V tem tednu se boš poskušal v skakalnih igrah na prostem in preskakovanju
kolebnice ali vrvi. Nič hudega, če nimaš kolebnice, doma lahko poiščeš debelejšo vrv.
Nekje zunaj se pripravi v pravilen položaj, ki smo ga v šoli že nekajkrat vadili in prični
s preskakovanjem. Ne pozabi: naj ti uspe brez zatikanja preskočiti vsaj osemkrat!

Ko pa boš odšel na sprehod v naravo ali na dvorišče pred blok, hišo, si vzami čas za
sledeče igre:
♦ tekaj izmenično po levi in desni nogi ter pri tem spreminjaj smer,
♦ sonožno poskakuj čim višje,
♦ spet poskakuj sonožno in ob tem delaj po tleh različne vzorce: osmico, krog...
♦ petelinji ples: stoj na eni nogi, se primi za gleženj pokrčene noge in poskakuj na
mestu,
♦ zamenjaj nogo in se postavi v isti petelinji položaj kot prej. Zdaj v tem položaju čim
večkrat preskoči na tleh poljubno oviro ( kamen, palico...),
♦ spet pripravi isti polžaj in preskakuj ovire nazaj, levo, desno...

SPOZNAVANJE OKOLJA
Moje telo, Notranji deli človeškega telesa
֍ V 1. razredu si spoznal
ZUNANJE DELE človeškega telesa.
Jih še znaš poimenovati?
Pomagaj si s sliko na desni.
Se je še spomniš?

Ali veš, kaj je v NOTRANJOSTI tvojega telesa?

OPORO našemu telesu dajejo KOSTI,
te pa tvorijo OKOSTJE ali SKELET.

Srce, želodec, jetra,
ledvice, pljuča in črevesje
pa so NOTRANJI ORGANI.

Opravljajo različne naloge. Poznaš katero?

Pomemben organ v našem telesu
so tudi MOŽGANI.

Če želimo, da naše telo dobro deluje,
ga moramo poznati in zanj dobro skrbeti.

֍ NALOGA: Oglej si sliko, pokaži in poimenuj NOTRANJE dele telesa.

֍ Zvezek za SPO:
- Napiši naslov in prepiši spodnje besedilo.

MOJE TELO
1. Zunanji deli človeškega telesa so: glava, vrat, trup, roke, noge ...
2. Oporo našemu telesu dajejo KOSTI. Kosti tvorijo OKOSTJE ali skelet.
3. Notranji deli človeškega telesa so: srce, želodec, jetra, pljuča, ledvice,
črevesje.
4. Pomemben organ v našem telesu so tudi MOŽGANI.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Če imaš možnost tiskanja: Sliko nalepi v zvezek, na črte pa zapiši notranje
dele telesa. Pomagaj si sliko zgoraj.
- Če nimaš možnosti tiskanja: Nariši človeško telo, podobno sliki zgoraj in
notranje dele samo naštej.

Na LILIBI.SI je tudi nekaj nalog zanimivih nalog - bolj kot igra, poskusi.
o LILIBI.si  dežela lilibi  človeško telo:
notranji organi 1, notranji organi 2, okostje
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/clovesko-telo

GLASBENA UMETNOST
Usmerjeno poslušanje, Orffovi inštrumenti
Ljudska: Ob bistrem potoku je mlin
֍ Za uvod poslušaj zvočni posnetek na spodnji povezavi, lahko samo 1,5 minute,
celoten posnetek traja 3 minute.
https://www.youtube.com/watch?v=C0vGk5MzVFI
֍ Kakšna se ti je zdela skladba? Prepoznaš inštrument?
Prav imaš, skladba je živahna, ... Če si odgovoril KLAVIR, pravilno.
Si prepoznal motiv, ki se ponavlja?
֍ Zdaj že zagotovo v skladbi prepoznaš del skladbe, ki se povsem ali z majhno razliko
ponavlja. Poslušaj posnetek še enkrat.
Ko zasliš del skladbe, ki se večkrat ponavlja, ga (če se le da po ritmu) spremljaj:
- z lastnimi glasbili: ploskaš z rokami, teskaš s prsti, udarjaš po kolenih ... ALI
- se ritmično gibaš ob glasbi ... ALI
- spremljaš tudi s katerim koli drugim ritmičnim instrumentom (narejenim doma ali
pravim otroškim).
Ali veš? Skladbo je napisal Scott Joplin. Bil je ameriški skladatelj in pianist. Naslov
skladbe je Novi rag (Ni ti tega potrebno znati, samo za popestritev, če bi skladbo še kdaj
iskal oz. jo želel poslušati).

֍ Pa še nekaj o Orffovih inštrumentih

Ali veš? Carl Orff je bil nemški
skladatelj in pedagog (učitelj).
Želel je glasbo približati tudi
OTROKOM. Po njem se imenuje
Orffov inštrumentarij.
Tudi to je le za popestritev in boljše
razumevanje.

V šolski glasbeni omari imamo veliko Orffovih inštrumentov. Nekaj si jih spoznal že v
1. razredu, tudi že večina v 2. razredu, nekateri pri pevskem zboru ipd. Danes boš le
ponovil imena teh glasbil ter dodal katero novo, manj pogosto.
֍ Oglej si sliko Orffovi inštrumenti (malo nižje).
- Poišči inštrument, ga poimenuj, sledi puščici, preberi ime inštrumenta. Potuj v
smeri urinega kazalca, nato poimenuj še inštrumenta znotraj.
ORFFOVI INŠTRUMENTI

Z zgornjimi spremljamo ritem, s spodnjimi pa igramo melodijo (ritmični in melodični Orffovi
inštrumenti). Tudi to samo za lažjo predstavo.
Veliko inštrumentov že poznaš in si z njimi že igral. Morda samo nekaj “novih”.
- KABASA: Na inštrument igramo tako, da povezane kovinske kroglice z dlanjo vrtimo okoli
kovinskega valja. Pri tem nastaja glasen zvok.
- STRGALO: Je iz lesa. Ima več oblik (ribica, kimara...). Nanj igramo z leseno palčko - s strgalom.
Rečemo mu tudi Guiro.
- CEVASTI LES: Rečemo mu lahko tudi dvojni Guiro. Če sta cevi različno dolgi, lahko izvajamo dva
različna tona.
- KSILOFON: lesene ploščice
- METALOFON: kovinske ploščice
- ZVONČKI: kovinske ploščice (jeklo)

֍ Zvezek za GUM
1. Napiši naslov: Orffova glasbila, nariši jih nekaj (pet) ... če pa imaš slučajno možnost,
lahko nalepiš že mojo pripravljeno sliko. Vadi pa prepoznavanje vseh.
2. Napiši naslov: Poslušali smo:
Scott Joplin: Novi rag - klavir
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ljudska: Ob bistrem potoku je mlin
Ker je pesem ljudska, obstaja več različic besedila
in tudi plesa. Pri ŠPO v 6.tednu si spoznal eno,
zato naj bo pri GUM enaka različica.

֍ Preberi besedilo.
OB BISTREM POTOKU JE MLIN
ljudska
Ob bistrem potoku je mlin, cin, cin,
a jaz sem pa mlinarjev sin, cin, cin.
Ko mlinček ropoče in voda šumlja,
srce mi veselo igra, igra. 2x
Le teci mi voda lepo ____, ____,
na veliko mlinsko kolo ____, ____.
Ko kamen vrti se in žito drobi,
že moka se v skrinjo praši, praši. 2x
Če mlinček pri miru bi stal ____, ____,
bi mlinar in kmet žaloval ____, ____.
In jokal otrok bi in tožil glasno,
kako je brez kruha hudo, hudo. 2x

֍ Pesem zapoj ob video posnetku.
https://www.youtube.com/watch?v=8Fi98Ig0_X8

֍ Zvezek za GUM
1. Napiši naslov: OB BISTREM POTOKU JE MLIN
ljudska
a) Če lahko besedilo starši natisnejo, ga prilepi v zvezek.
b) Če ni možnosti tiskanja, prepiši prvi dve kitici v zvezek.
Ob bistrem potoku je mlin, cin, cin,
a jaz sem pa mlinarjev sin, cin, cin.
Ko mlinček ropoče in voda šumlja,
srce mi veselo igra, igra. 2x
c) Po želji nariši nekaj v povezavi s pesmico ali prilepi sliko mlinčka ob pesmici.

֍ In za konec? Še enkrat klikni na povezavo Novi rag. Ker je pesem živahna, naj
bo takšno tudi pospravljanje tvoje delovne mizice. Ti bo uspelo do konca
skladbe? Meni je, a sem morala kar pohiteti. K sreči je vmes skladba malo bolj
umirjena, a naj te ne zavede, na koncu je zopet živahna, hitro se konča in delo mora
biti opravljeno!

Si pripravljen/a? Tri, štiri, zdaj!
https://www.youtube.com/watch?v=C0vGk5MzVFI

Vem, da ti je uspelo!



Gradivo pripravile: Judita Stanič, Petra Steiner, Marjana Šeško

