
Urnik in dejavnosti za 2. a/p 
 

DAN: Sreda, 15. 4. 2020 
Pozdravljeni! 

 

Danes boste spoznali nove velike pisane črke. Naloge LUM bomo danes 

povezali z GUM, zato bomo imeli ŠPO jutri. Pri MAT pa danes še utrjujemo 

seštevanje enic. Jutri nas čaka že nova snov, odštevanje. Ker mi nekateri 

sporočate, da to že dobro znate, vam svetujem, da rešite tudi zahtevnejše račune 

z zvezdicami. Vedno lahko trenirate računanje na vseh stopnjah tudi na spodnjih 

povezavah.  

https://interaktivne-

vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_odstevanje.html 

Lefo | Lefo  

Moja matematika  

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 

Zdaj pa veselo na delo!  
                                                                                                          Vaša učiteljica Andreja 

 

 

1. ura  

SLJ: DAN ZA POSPRAVLJANJE, ČRKE U, V, Z in Ž 

Pripravi si delovni zvezek . V delovnem zvezku 

 poišči naslov »Dan za pospravljanje« (stran 69, 70).  

 

Danes bomo začeli z obravnavo velikih pisanih črk U, V, Z, Ž.  
- Oglej si jih v delovnem zvezku stran 69 desno zgoraj.  

- Preberi besedilo pri 1. nalogi. Nato z barvico pobarvaj nove črke.  

- Reši še 3. nalogo.  
 

Na  tej povezavi https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej 

prikaz pisanja novih črk. Prikaz pisanja si oglej tudi v delovnem zvezku pri 2. 

nalogi.  

Zapis novih črk vadi najprej s prstom po zraku ali pa na poseben list. Nato vadi 

zapis novih črk v delovni zvezek pri nalogi 2.  

 

Spoznali smo že velike 

pisane črke A, M in N. 

Danes bomo spoznali še 

velike pisane črke U, V, Z, 

Ž. Tudi te velike pisane 

črke bomo obravnavali po 

enakem postopku, saj ga 

že dobro poznaš. 

 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_odstevanje.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_odstevanje.html
http://sl.lefo.net/
http://sl.lefo.net/
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


Vzemi pisanko, z rdečo barvico napiši naslov VAJA in današnji datum na 

zunanji rob. Nato vadi zapis dve vrstici velike pisane črke U, dve vrstici 

velike pisane črke V in po eno vrstico velike pisane črke Z in Ž. Na začetku 

zapiši že poznane črke, da jih ob tem še ponoviš.  Pomagaj si s spodnjo sliko in s 

tvojim zapisom v zvezek pri obravnavi velikih pisanjih črk A, M in N. 

              

            In zapomni si, vse črke v pisanko pišemo po enakem postopku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisane črke piši z nalivnim peresom. Pazi na natančen in pravilen zapis. Večkrat 

se spomni na pravilno sedenje za mizo in pravilno držo pisala.  

 

- Pod črke prepiši še besede iz 3. naloge. 
 

 

 

Vzemi si kratek odmor in se malo razmigaj. Naredi vaje, ki so tebi všeč. 

 

                                   
 

 

6. 4. 2020           VAJA                                                                 

 



2. ura 

MAT: PRIŠTEVANJE ENIC, utrjevanje 

 

V karo zvezek napiši naslov Vaja, nato prepiši in izračunaj naslednje 

račune. 

42 + 7 = 51 + 4 = 62 + 3 = 

 

33 + 6 = 
31 + 8 = 57 + 2 = 

 

85 + 3 = 
64 + 5 = 32 + 7 = 

 

94 + 2 = 
49 + 1 = 22 + 6 = 

 

13 + 5 = 
53 + 4 =                     

 
*  Dodatna neobvezna naloga za vse, ki potrebujejo še malo treninga. 

Če želiš, prepiši in reši še spodnje račune. Lahko jih rešiš tudi ustno. 

 

30 + 6 =  

 

56 + 2 =  

 

45 + 2 =  

 

72 + 7 =  

 

31 + 3 =  

 

27 + 2 =  

 

98 + 1 =  

 

62 + 4 =  

 

85 + 4 =  

 

51 + 8 = 

 

** Zahtevnejša naloga za hitre matematike. Reši, do koder želiš. 

 

56 + 8 =    

69 + 9 = 

73 + 8 = 

57 + 7 = 

44 – 8 = 

56 – 8 = 

91 – 9 = 

100 – 6 = 

45 + 36 = 

28 + 19 = 

82 – 36 = 

90 – 63 =



3. ura 

GUM: VESELA POMLAD 
Ponovi pesmico Vesela pomlad. Če je potrebno, si še pomagaj s posnetkom in 

besedilom v zvezku. Ob poslušanju in prepevanju lahko ponazarjaš gibanje 

zvončka, trobentice in ptička, ploskaš in plešeš, da se razvedriš in razgibaš.  
 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 

                                           ALI 

https://www.youtube.com/watch?v=iTmQ8TfwBT4 

 

4. in 5. ura 

LUM:V zvezku GUM nariši ilustracijo za vsako kitico pesmice Vesela pomlad. 

S tem si opravil/a tudi likovno nalogo za današnji dan. 

 

     Za tiste, ki radi rišete in si želite več likovnega ustvarjanja, pa pošiljam 

še eno (neobvezno) likovno nalogo za zanimiv likovni izdelek. 
- Pripravi si list papirja in barvice. List postavi pokončno. Na spodnjem 

delu lista boš naredil obris svoje dlani, ležeče.  

Natančnejše navodilo: Na spodnji del lista položi svojo dlan, prstki naj bodo 

rahlo narazen. Dlan postavi ležeče, NE navpično.  

- Z ošiljeno črno barvico ali flomastrom obriši svojo dlan.  

- Sedaj naslikaj z barvicami ali flomastri šopek rož, ki jih držiš v svoji roki.  

Svoj čudovit izdelek lahko podariš nekomu, ki ga imaš rad ali pa ga razstavi 

nekje na vidnem mestu. 

Če pa zunaj sije sonček, hitro skoči še na za zdravo telo. 
 

 

 

Uspešno delo in prijeten dan ti želimo tvoje učiteljice. Ostani zdrav/a. 

                  

                                                 

  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2
https://www.youtube.com/watch?v=iTmQ8TfwBT4

