Teden: 6. 4. 2020 – 10. 4. 2020
SLJ

MAT

LUM
GUM

2. razred
- Pravljica: I. Simonovič: Poljub za princeso Kvakico, B/100, 101
Pravljica je v priponki. V kolikor poznaš tudi pravljico o Žabjem kralju, nariši najpomembnejši
prizor iz obeh pravljicah in ju primerjaj. Kaj opaziš?
Sicer v obliki stripa v zvezek nariši tisti del pravljice, ki govori o Žabanu.
-MALA IN VELIKA PISANA ČRKA K: 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 K 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
- SPOZNALI SMO: oranžen DZ, str. 44 in PREVERIM SVOJE ZNANJE: oranžen DZ, str. 45; ob
zapisu ponovite snov tega poglavja in rešite naloge.
Računanje s pomočjo stonoge, stotičnega kvadrata in ponazoril (palčk)!
- DENAR: moder DZ, str.85, 86, 87, 88; denarni enoti evro in cent; za večje vrednosti imamo
bankovce, za manjše pa kovance
- IGRAMO SE TRGOVINO: iz priloge LILIBINE (modra mapa) ali iz priloge RJI/61,63 izreži
papirnat denar in se z njim igrajte trgovino
Preizkusiš se lahko na tej povezavi: https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/merim/denar
Če nisi zaključil likovne naloge prejšnjega tedna, dokončaj.
-skupaj ponavljajte in prepevajte pesmice; Dva majcena šopka
Posnetke pesmic najdeš na:

ŠPO
Šport
dodatna

SPO

TJA

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2
ali zaplešite (oglej si koreografijo in druge posnetke ter zapleši; lahko se ti kdo pridruži)
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/glasba-in-ples/gremo-vsi-na-ples
- Športni lov na zaklad s pospravljanjem (glej priponko)
1. ura:


Aktivnosti na prostem:
1. Igre z žogo ali balonom (poigravanje z roko, nogo, glavo, palico),
2. Zadevanje žoge v cilj (drevo, stena, koš,..),
Dodatne vaje Zlatega sončka: preskakovanje kolebnice, palice, ki leži na tleh, debla v gozdu,
sonožni poskoki levo- desno, naprej-nazaj.
- Spomladi sejemo in sadimo, Mladi vrtnarji in raziskovalci ( zelen DZ, str. 75, 76; MKPO,
str.13,14 ( b razred nimate še doma, boste rešili pozneje ). Če imate možnost, izvedite poskuse;
pomagaj staršem… pri delu na vrtu in opazuj, kaj se dogaja…. )
1. REVISION MEMORY GAME / IGRA SPOMIN ZA PONAVLJANJE
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_05/games_unit05_02?cc=si&se
lLanguage=en
2. DAD'S PHONE / OČKOV TELEFON
Tudi ta teden imamo zgodbico v stripu. Klikni na povezavo, poglej si strip in dobro poslušaj, kje iščejo
telefon in kako to povedo.
https://www.youtube.com/watch?v=cms04vHJU2Q
3. PRACTICE / VAJA
Odpri delovni zvezek na strani 40. Dobro poslušaj in obkroži pravi predmet. Poslušaj vsaj dvakrat.
https://www.youtube.com/watch?v=1yEDcxSVt_w
Sedaj preveri, če imaš prave rešitve: 1. pasta
4. WRITING / PISANJE

2. milk

3. a tiger

4. a train

5. bread

6. clock

V delovnem zvezku na strani 41 napiši, v katerem prostoru so predmeti.
5. AT THE END / NA KONCU
Po svojem okusu si lahko zgradiš hišico. Igra za posladek.
https://www.abcya.com/games/build_a_house

V TEM TEDNU BOSTE IZVEDLI DVA DNEVA DEJAVNOSTI. NAVODILA SPREMLJAJTE NA SPLETNI STRANI.

