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Dodatna strokovna pomoč za priseljence 2. razred 

8. teden pouka na daljavo, 11. 5. do 15. 5. 2020 

 

Dragi moji, pozdravljeni! 

Kako ste kaj? Upam, da ste se med vikendom imeli lepo in si nabrali novih moči za 

delo v osmem tednu. Saj veste, da je sprotno učenje vedno najboljše, zato le pridno 

poprimite za delo in se potrudite po svojih najboljših močeh! Vem, da zmorete. 

Še vedno velja, da če se srečate s kakšno težavo, o kateri bi se želeli pogovoriti z 

mano ali pa bi potrebovali dodatno razlago učne snovi, mi pošljite sporočilo na 

petra.steiner@guest.arnes.si. Z veseljem vam bom odgovorila. 

                                                                                                             Vaša učiteljica ♥ 

GRADIVO ZA SLOVENŠČINO (2 uri) 

֍ Spodaj imaš narisane vesele sladolede. V pravilnem vrstnem redu jih najprej 

nariši v zvezek ter jih (ob ponovnem branju) pobarvaj po navodilih. Pazi, kateri je prvi, 

zadnji, četrti …  

 

mailto:petra.steiner@guest.arnes.si


 

֍ Natančno si oglej spodnjo zgodbo v slikah. Pomisli, kako si sledi vrstni red slik, da 

boš dobil smiselno zgodbo. Nato pri vsaki sliki najprej ustno tvori dve smiselni povedi. 

Nato pa vse povedi zapiši v zvezek in daj svoji zgodbi čim bolj zanimiv naslov.  

 

 

֍ Na spodnji povezavi imaš vaje za izboljšanje učinkovitosti pri branju. Izberi si dve 

nalogi in ju reši, s čimer boš vadil branje in vrstni red besed v povedih. 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x4ln3jx8ap9 

֍ Ker vem, da zelo rad poslušaš pravljice, boš pri tej nalogi zelo užival. Tvoja naloga 

je sledeča:  

• Na spletni strani www.lahkonocnice.si si izberi pravljico.  

• Udobno se namesti v svoj najljubši kotiček in jo poslušaj.  

• V zvezek SLJ zapiši naslov pravljice, jo ilustriraj ter zapiši šest besed s pisanimi 

črkami, ki si jih slišal v pravljici. Na koncu pa si izberi še dve prej zapisani besedi in ju 

uporabi v povedih. 

 

Gradivo pripravila: Petra Steiner 
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