
                    Pripravi si prostor za šolsko delo. Pazi na držo telesa med delom. Med dejavnostmi                         in pij           . 

PONEDELJEK, 
6. 4. 2020 

 
NAVODILO ZA DELO ZA 2. razred 
 

 
       KAJ SO IZDELKI UČENCA? 

OVREDNOTIM 
SVOJE DELO 

 
 

 
BEREM 

PIŠEM 

 

Pripravi si zvezek za slovenščino (črke) in DZ2 ter 
ošiljen svinčnik. Oglej si posnetek poteznosti 
male in velike pisane črke d na povezavi 
https://www.lilibi.si/solska-
ulica/slovenscina/dezela-abc/tiskane-
crke/c/poglej-kako-napisem-to-crko  ali kar v 
DZ2 stran 28 in 66. Tudi mala pisana črka D se 
zapiše čez dve vrstici. Črko piši po zraku, s prstom 
po mizi, lahko ju narediš iz plastelina, kamenčkov 
zunaj… Nato se loti dela v DZ str. 28. Najprej reši 
nalogi 1. in 2. Pozoren bodi na poteznost –
naravnost navzdol po isti črti. Sedaj pa še velika 
pisana črka D. Najdeš jo na strani 66, 3. in 4. 
naloga. Naredi pavzo in se malo posladkaj. V 
zvezek s črkami zapiši eno vrstico male in eno 
vrstico velike pisane črke D. Sedaj reši še nalogi 
3., 4. in 5. na str. 28. Tudi velike začetnice piši s 
pisanimi črkami. Mogoče sedaj izkoristiš čas za 
gibanje. 
V DZ na strani 24 trikrat preberi odlomek iz 
pravljice Moj dežnik je lahko balon. Nato reši 
naloge 3. in 4. ustno, 5. in 6. pa pisno. 

- Rešene naloge v DZ stran 28 ter 66, 3. in 
4.  

- Zapis črk v zvezek. 
- Zapis besed pri nalogi 4. 
- Samovrednoti svoje delo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Branje. 
- Rešene naloge v DZ stran 24 in 25. 

(nariši si smeška za vsako 
dejavnost) 

RAČUNAM 

 

 
 
Naloge v DZ stran 26 reši ob navodilih, ki jih boš 
dobil po elektronski pošti. 

- Rešene naloge DZ stran 26. 
- Samovrednoti svoje delo 
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GIBLJEM 

 

 

Čim več se gibaj v naravi. Obišči bližji gozd, 
hodi, teci, skači, preskoči hlod, izvajaj vaje za 
ravnotežje (lastovica,…), posnemaj živali… 

 

- Samovrednoti svoje delo  

VPRAŠANJA ZA VREDNOTENJE: Kaj sem se danes učil? Kaj mi je šlo dobro? Kaj moram popraviti? Kako sem se počutil  v šoli doma? Bi kaj želel 

predlagati? Kaj bi sporočil svoji učiteljici/učitelju in sošolcem? Po delu očisti svoje potrebščine                         in jih pripravi za naslednji dan.  

NE POZABI NA BRALNI TRENING. 

https://interaktivne-vaje.si/ 

https://interaktivne-vaje.si/

