
Urnik in dejavnosti za 2. a/p 
 

DAN: Četrtek, 16. 4. 2020 

Pozdravljeni! 

 

Danes pa nas spet čaka pravo učenje. Pri matematiki začnemo z odštevanjem enic. Kako grejo 

nove velike pisane črke? Ta teden jih bomo še utrjevali, tako da jih boste zagotovo vsi znali.  

 Uspešno delo in prijeten dan. Ostani zdrav/a!                                                                     

                                                                                                                         Učiteljica Andreja 

______________________________________________________________ 

1. ura  

MAT: ODŠTEVANJE ENIC DVOMESTNEMU ŠTEVILU 

 

Za začetek kratka vaja za utrjevanje znanja (prištevanje enic)  

V delovnem zvezku »Računam z iksom«  na strani 74 reši 1. nalogo. 

 

Sedaj pa k odštevanju enic dvomestnemu številu 

 

Naučil/a se boš izračunati račune, kot je na primer 35 – 4. 

 

Besedilo prepiši in preriši v karo zvezek.  Pri slikah lahko namesto rož, 

polžkov in zvezd rišeš krogce. Navodil, ki so označena krepko ali so 

podčrtana, ne prepisuj. Najprej napiši naslov Odštevanje enic. 

 

V neko cvetličarno je dostavni avto zjutraj pripeljal 27 cvetočih 

lončnic. Dopoldan so prodali 5 cvetočih lončnic. Koliko jih še imajo?  
 

 
 



Zapiši še ustrezen račun. Pomagal/a si boš z odštevanjem enic – to že 

dobro znaš. 

 

                         7-5=2 

                       27-5=22 
Odgovor: V cvetličarni imajo še 22 cvetočih lončnic.  

 
Na sliki so narisani »polžki«. 

 
 

Kateri račun ustreza sliki? Izberi ustrezen račun in ga prepiši. 

 

5-4=1               35-4=31              35+4=39 

 
 

 
 

Kateri račun ustreza sliki? Izberi ustrezen račun in ga prepiši. 

 

38-6=32              48-6=41             48-6=42 

 



2. ura 
SLJ: DAN ZA POSPRAVLJANJE, odgovori na vprašanja 

Pripravi si delovni zvezek . V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov 

»Dan za pospravljanje« (stran 69, 71).  

 

Prejšnjo uro smo spoznali velike pisane črke U, V, Z in Ž. Oglej si jih in 

ponovi pravilen zapis črk po zraku, dlani, mizi …  

 

Besedilo pri 1. nalogi še 3-krat preberi: 

 
- Glasno beri tako, da črke povezuješ v zloge in besede. Kaži s prstom pod 

besedo, ki jo bereš.  

- Ustavi se kjer so ločila:  

.        Kadar je pika, greš z glasom navzdol in malo počakaš. 

 ,  ? Kadar je vejica ali vprašaj, greš z glasom navzgor in malo počakaš. 

!       Kadar je klicaj, pa kar malo zakličeš in počakaš.  

 

Po večkratnem branju boš gotovo bral/a vezano, tekoče, nekateri morda 

celo izrazno – to pomeni, da upoštevaš tudi ločila pri branju. 

 

- Reši še 5. nalogo na strani 71. Odgovore na vprašanja zapiši v 

pisanko v celih povedih. Ne pozabi napisati naslov VAJA in današnji 

datum na zunanji rob. Seveda pazi, da boš pri velikih začetnicah 

uporabil/a velike pisane črke, ki smo se jih učili. 

 

 

3. in 4. ura 
SPO: DELI RASTLINE 

 
NAVODILA ZA STARŠE!   
Navodila za opazovanje so bila podana v ponedeljek. Iz vaših sporočil vem, da vas je veliko 

naloge že opravilo. Še naprej hodite po svetu z odprtimi očmi in opazujte vse lepote, ki nam 

jih prinaša pomlad. Spomnite se, ko ste z otrokom zunaj, da poimenujete cvetice, okrasno 

grmičevje, drevesa, morda ptice, ki jih vidite. Bodite pozorni, kdaj boste prvič slišali 

kukavico. Naj bo z vami pri delu na vrtu. Opazujte vreme, temperaturo, vremenske 

spremembe, prebujanje narave. Naj doživi letošnjo pomlad z vsemi čutili. 

 

 



Danes boš podrobneje spoznal/a dve pomladanski cvetici. Ugani sam/a, tako 

da rešiš spodnji uganki. 

 

Uganka: Spomladi se prvi zbudi, z glavico belo neslišno zvoni. 

Uganka: Sestrice rumene v šopku tiščijo, za veselje naše droben glas spustijo.  

  

Preberi besedilo in si oglej sliko. Nauči se, kako se posamezen del rastline 

imenuje. Besede, ki so zate nove, ponovi večkrat, da si jih boš zapomnil/a. 

Učni list (PRILOGA 1) prilepi v zvezek za SPO. Če imaš težave s tiskanjem, 

lahko vse skupaj prerišeš in prepišeš. Nato odgovori na vprašanja. 

 

 

Zvonček 
Ob potokih, ob gozdovih, ob poteh, že pred pomladjo, pokuka na plan zvonček. 

V zemlji je čebulica s koreninicami.  

Iz čebulic so navzdol pognale korenine, navzgor pa se je dvignilo steblo. 

Iz zemlje raste stebelce in dolgi, ozki zeleni listi. 

Na koncu stebelca visi prelep, nežen bel cvet. 

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/3528 

 

 
 

 

 

Ustno odgovori na vprašanja: 

1. Kje raste zvonček? 

2. Si že videl/a zvonček v naravi? Pravilno ga pobarvaj.  

3. Katere dele ima zvonček nad zemljo? 

4. Katere dele ima zvonček pod zemljo? 

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/3528


 

Trobentica 
Raste na travnikih in v svetlih gozdovih. Listi  so nagubani in spodaj dlakavi. 

Rumeni cvetovi rastejo na pecljih, ki poganjajo iz korenike. 
 

 

 

 
 

 

 

Ustno odgovori na vprašanja:  

Kje raste trobentica?   

Kaj ima v zemlji?  

Kateri deli rastline so nad zemljo?  

Opiši njene liste. 

Kakšne barve je cvet? 

 

 

5. ura 

ŠPO: SPREHOD V NARAVO 

Sonce je, zato se odpravi na sprehod. Če imaš možnost, tudi malo poteci, hopsaj 

v naravi. Spomni se tudi na nalogo pri SPO in raziskuj pomlad. Poišči zvonček 

in trobentico in si ju oglej tudi v naravi. 

Opazuj naravo, prisluhni zvokom, ki jih slišiš.  

Lahko se greš igrico: Kaj slišim? Ustavi se na sprehodu, zapri oči in nekaj časa 

prisluhni zvokom okrog sebe. Tiho štej, koliko različnih zvokov si slišal/a. Nato 

pa odpri oči in staršem zaupaj, kaj vse si slišal/a. Jaz najraje poslušam ptičje 

petje sredi gozda. Poskusi še ti .  



Poišči si primeren kotiček v naravi in se razgibaj: 

1. Najprej naredi  6 razteznih vaj (vrtimo glavo v obe 

smeri, nato vrti iztegnjene roke nazaj, naredimo 4 

predklone, stopimo na prste in pete, vrtimo boke, 

kolena, gležnje, zapestja ...). Vaje si izberi sam/a. Pazi, da jih boš čim bolj 

pravilno izvajal/a in jih osemkrat ponovil/a (šteješ do 8).  

2. Naredi 4 krepilne vaje (za mišice, saj veš )... lahko narediš počepe, sklece, 

desko, mizico, poskoke,  iztegneš roke in s prsti rišeš male krogce, trebušnjake... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 PRILOGA 1 

 
DELI RASTLINE 

 
 

                         
 

 

 

 


