Teden: 30. 3. 2020 – 3. 4. 2020
SLJ

2. razred
- SKRBIM ZA OKOLJE – branje in razčlenjevanje besedila ; reši naloge v DZ, str. 36 – 38
Pred branjem se pogovorite o pomenu skrbi za okolje (naravne nesreče ipd.).
- ZBIRAM PAPIR – tvorjenje besedila ob nizu slik; oglej si slike v DZ, str. 39 in sestavi zgodbo
(osebam daj imena), zapiši jo v zvezek. Pazi na lepopis in uporabo velike začetnice.
- MALA IN VELIKA PISANA ČRKA L ( DZO, str.106, 107; vaja na list (b razred), mavrična črka v
zvezek (a razred) in vaja črke v črtovje v zvezek z vmesno črto ; zapis besed, ki imajo črko L in
že obravnavane pisane črke); lahko zapišete tudi kakšno poved
Posnetek poteznosti črk si lahko ogledate na spodnji povezavi:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke
- IZDELEK IZ TETRAPAKA – branje in razčlenjevanje besedila, DZ, str. 40, 41; preberi vprašanja
in poišči podatke v besedilu, zapiši jih z besedo v preglednico. Besedilo se
navezuje na LUM!
- Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke preberi nekomu pravljico po svoji izbiri
- MALA IN VELIKA PISANA ČRKA T ( DZO, str.106, 107; vaja na list (b razred), mavrična črka v
zvezek (a razred) in vaja črke v črtovje v zvezek z vmesno črto ; zapis besed, ki imajo črko T in
že obravnavane pisane črke); lahko zapišete tudi kakšno poved; oglej si posnetek poteznosti
- OD DOMA DO RIBNIKA – opis poti – branje in razčlenjevanje besedila; DZ, str. 42, 43;
IZDELAJ SI BRALNO POT ZA MESEC APRIL TER SI OZNAČUJ VSAKODNEVNO BRANJE KOT DO SEDAJ. KO SE
VIDIMO, JO PRINESI S SEBOJ.

MAT

LUM
GUM

Računanje s pomočjo stonoge, stotičnega kvadrata in ponazoril (palčk)!
- Odštevam do 100 ( moder DZ, str.80, 81, 82)
- Seštevam in odštevam do 100 ( moder DZ, str.83, 84)
Kiparstvo (kaširanje): OBLIKOVANJE IZDELKA IZ TETRAPAKA ; navezuje se na SLJ, navodila v DZ SLJ
- Skupaj poslušajte in zaplešite na pesem Zvončki in trobentice:
https://www.youtube.com/watch?v=mVTsyoLnHAU
- Slovenska ljudska: Pleši, pleši, črni kos (v priponki poslušaj posnetke oglašanja ptic)
Posnetke pesmic najdeš na:

ŠPO

SPO

TJA

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2
- Sprehod in gibanje na svežem zraku
- Met žogice v daljino in cilj
- Skok v daljino z mesta
- Živali spomladi ( DZ, str. 72, 73; branje in pogovor ob slikah, reši naloge, opazuj v naravi )
V zvezek nariši življenjski krog žabe in metulja.
- Sadno drevo ( DZ, str.74; branje in pogovor ob slikah, opazuj v naravi )
1. LISTEN! / POSLUŠAJ
Ta teden začenjamo z zgodbico Listen! Spodaj je povezava, potem pa klikaš puščice naprej.
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_05?cc=si&selLanguage=en
2. WHERE'S MY SOCK? / KJE JE MOJA NOGAVICA?
Jack je izgubil nogavico, njegova mama torbico, Polly pa čevelj. V katerem prostoru so njihove stvari.
Poslušaj, poglej in ponovi.
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_05/singalo
ng_unit05chant?cc=si&selLanguage=en
3. IN THE HOUSE / V HIŠI
Poslušaj in oglej si, kje sta Ruby in Spike. Ponovi vsaj dvakrat za njima. Kaj pomenijo njune povedi?
https://www.youtube.com/watch?v=ghWE3LA-iY4
1. Jaz sem v zgoraj. 2. Jaz sem spodaj 3. Jaz sem na levi. 4. Jaz sem na desni.
Ponovi prostore. Tokrat lahko izbiraš med tremi stopnjami. Začni s prvo – easy. Poslušaj in klikni na pravi
prostor. Igra je hitra!

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_05/games_unit05_01?cc=si&s
elLanguage=en
Sedaj pa poslušaj in pokaži, v katerem prostoru se nahajamo. Pokaži s prstom na pravi prostor.
https://www.youtube.com/watch?v=yb1qCWai-_o
1. Kje je kopalnica?
Zgoraj je, na levi.
2. Kje je kuhinja?
Spodaj je, na desni
3. Kje je dnevna soba? Spodaj je, na levi.
4. Kje je spalnica?
Zgoraj je, na desni
4. WRITING / PISANJE
V delovnem zvezku na strani 39 Jack ponovno išče svoje predmete. Pomagaj mu jih poiskati.
Natančno poglej prvi primer, ki je že rešen.
5. ZA KONEC PA NEKAJ SLADKEGA
Ker včasih za nagrado pri pouku dobite tudi kratko animacijo, si lahko tokrat izbereš kakšno na spodnji
povezavi. Če te zanima, lahko raziskuješ tudi, kakšne naloge dobijo ostali razredi. Pa ne vsega naenkrat.
Sproti bom dodajal tudi kaj novega.
https://padlet.com/marceltalt/tkym7vctii73

ŠPORT
dodatna

1. ura:




Aktivnosti na prostem po lastnem izboru( hoja, tek, sprehod po gozdu..)
vsaj 1 uro dnevno.
Dodatne vaje Zlatega sončka: žoganje z žogo(meti, podajanje, vodenje
žoge)

