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SLOVENŠČINA 
MALA IN VELIKA PISANA ČRKA b 

1. Najprej vadi zapis pisanih črk v velik brezčrtni zvezek (kot ponavadi). 
 

2. Natančno si oglej vsako potezo zapisa posamezne črke. 
 

 
 

3. Vadi zapis črk in besed  v mali zvezek. Piši počasi, rahlo in natančno. 
Pazi na smer in obliko črk. Pišeš lahko z nalivko, če ti je lažje, pa piši z 
ošiljenim svinčnikom. 
 

velik brezčrtni zvezek mali latajn zvezek 
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PETER SVETINA: KLOBUK GOSPODA KONSTANTINA 
 

1. V berilu na straneh 104 in 105 vsaj trikrat preberi 
besedilo.  
 

2. Pripoveduj, o čem govori besedilo. 
 

3. Gospod Konstantin ima štiri klobuke. Izberi si enega 
in ga po svoje nariši v velik brezčrtni zvezek, okrog pa 
na kratko zapiši, o čem razmišlja gospod Konstantin, 
kadar ta klobuk nosi. Zapiši vsaj 5 primerov. 
 

4. Prisluhneš lahko zgodbi na priloženem posnetku da izveš, kako 
nedeljski klobuk najde gospoda Konstantina.  
 

PREPIS  
 

Povedi prepiši v mali zvezek. Upoštevaj obliko črk, piši počasi in rahlo od 
črte do črte. Velike začetnice in pike napiši z rdečo barvico. Pišeš lahko z 
nalivko, če ti je lažje, pa piši z ošiljenim svinčnikom. 
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MATEMATIKA 
 

ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 

1. Hitro ustno izračunaj. 
 

80 - 40 50 - 20 60 - 10 90 – 20 8 - 6 5 - 3 6 - 5 9 - 7 
 

2. Zapiši v zvezek. Račune nastavljaj z zobotrebci. Če ti je v pomoč, si 
števila označi z barvicama. 
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UTRJEVANJE 
 

1. Poglej primere. V zvezek zapiši račune ter jih reši. 
 

 

 
(Vir: DZ za MAT za 2. razred. Ljubljana: DZS.) 

 
2. Prepiši račune v zvezek in jih reši.  
 

68 – 54 =   95 – 42 = 

86 – 42 =  74 – 32 = 

35 – 23 =  56 – 21 =  

59 – 16 =   39 – 18 =  

72 – 61 =  98 – 63 = 

87 – 52 =  76 – 43 = 

66 – 34 =   53 – 31 = 
 

3. V DZ3 reši naloge na strani 11. 
 
UTRJEVANJE 

1. Iz učbenika na strani 78 prepiši in reši v zvezek prvi stolpec računov 
ter spodnjo besedilno nalogo. Če želiš, lahko rešiš tudi preostale stolpce 
računov.  
 

2. V DZ3 reši naloge na straneh 12 in 13.  

  

 

Če ti je v pomoč,  
si števila označi  

z barvicama  
ali jih nastavi  
z zobotrebci. 
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SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

KAKO DELUJEJO? 
 

1. Tehnične naprave in vozila delujejo različno. Oglej si spodnji fotografiji. 
Poimenuj stroje in povej, kakšno delo opravljajo. 
Znaš poimenovati katerega od sestavnih delov bagra?  
 

 
(Vir: Učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred. Ljubljana: Rokus, 2016.) 

 
2. Katera orodja so na slikah? Poimenuj jih.  
Poišči jih doma in preizkusi, kako delujejo.  
 

 
(Vir: Učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred. Ljubljana: Rokus, 2016.) 
 

Poišči doma še druga orodja. Če ti dovolijo, jih preizkusi.  
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KAKO SE GIBAJO IN PREMIKAJO? 
 

1. Tehnične naprave in vozila se gibajo in premikajo na različne načine. 
Stroj ima motor, ki mu omogoča gibanje.  
Stroj se lahko premika v celoti tako, da se pelje. Lahko pa se premika 
samo določen del stroja, kot roka pri bagru, ki z žlico koplje jamo. 
 

 
(Vir: Učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred. Ljubljana: Rokus, 2016.) 

 

Kadar se stroj ali naprava ne giblje, rečemo, da miruje. Tudi človek miruje, 
kadar stoji pri miru, sedi ali čepi. Preizkusi.  
 

2. Naštej pripomočke za gibanje. Povej, kako jih uporabljamo, kako 
delujejo in kako se gibajo. 
 

 
 

 

 

Naštej še nekaj drugih pripomočkov, ki nam pomagajo pri gibanju.  

 
ŠPORT  
 

RAZLIČNE AKTIVNOSTI 

Lahko: - skačeš s kolebnico, ristanc, v daljino z mesta, čez ovire,  
   - se voziš z rolerji, rolko ali s skirojem,  
   - greš na sprehod, tečeš, se loviš, plezaš,  
   - se igraš različne igre z žogo, ... 
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GLASBENA UMETNOST 
 

IZDELAJMO GLASBILO 

Iz odpadnega materiala izdelaj enostavno glasbilo. Za pomoč prilagam 
nekaj slik, lahko pa izdelaš in oblikuješ glasbilo po svoji zamisli.  
Na glasbilo zaigraj, zraven pa zapoj svojo najljubšo pesem.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 

LIKOVNA UMETNOST 
PRAVLJIČNA HIŠICA (še 2 uri)  
 

Dokončaš lahko pravljično hišico za 
svojega škrata ali vilo, če je potrebno. 
Poišči podolgovat, ploščat in gladek kamen. Dobro ga očisti (lahko ga 
umiješ in posušiš). Pobarvaj ga belo (da bo slika bolj vidna, ni pa nujno). 
Nanj nariši svojega palčka ali vilo in ga položi k hišici. Na kamen lahko 
rišeš s temperami, akrilnimi barvami pa tudi s flomastri.  
 

3. NARAVOSLOVNI DAN - Travnik 
 

V četrtek, 14. 5. 2020, je naravoslovni dan.  
V prilogi preberi navodila za izvedbo dejavnosti.  

 
5. ŠPORTNI DAN - Atletika 

V petek, 15. 5. 2020, je športni dan.  
Poglej v prilogo, kaj te čaka.  


