
 

 
Pozdravljen 2. b! 
 
Kot kaže se bomo prav kmalu videli. Verjetno vsi že komaj čakamo ta 
trenutek. Ta teden pa se bomo že osmi teden podali v izobraževanje na 
daljavo. Želim vam uspešen in prijeten teden. 
                                                             
                                                                                Učiteljica Vera 
 

 

 

Šport 

V pomoč pri izvajanju vaj ti je lahko spodnja povezava 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn, kjer ob strani 

poiščeš vaje. Ob izvajanju vaj naj bodo s tabo odrasli. 

 

1. vaja: Veverica 

Plezanje po drevesu, vaje za ramenski obroč.  
 

2. vaja: Petelinček  

Pri tej vaji skačeš po eni nogi. Najprej na mestu, nato ju zamenjaš. Nato pa 

lahko skačeš po eni nogi tudi v počasnem teku. Če se da, vajo izvedi na travi.  

 

3. vaja: Pajek 

Hoja po vseh štirih, tako da imaš na tleh dlani in stopala in premaguješ različne 

ovire (plazenje pod mizo, stolom). 

 

4. vaja: Muca (doskok na tla z višine) 

Če imaš doma kakšno oviro, klop, stopi nanjo (bodi previden) in skoči z obema 

nogama na tla. Najprej skači z nizkih ovir (nizek zid/ovira), nato pa lahko višino 

višaš. Pri doskoku si pomagaj z rokami, z njimi se lažje ujameš.  

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn


 

 

Spoznavanje okolja 

Današnja ura je namenjena utrjevanju in delčku nove snovi. 

3.del snovi: KAMEN, PAPIR, ŠKARJE (učbenik 52, 53, 54, 55) 

1. Zapis v zvezek  

Nevarne snovi 

V gospodinjstvih in pri pridelavi hrane na vrtovih, njivah in poljih uporabljamo 

tudi nekatere nevarne snovi. To so razna zdravila, čistila in škropiva proti 

škodljivcem. 

Te snovi moramo uporabljati v skladu z navodili. Pravilno jih moramo 

shranjevati in upoštevati oznake, ki so na embalaži.  

Prazno embalažo in ostanke nevarnih snovi moramo odložiti na dogovorjena 

mesta. 

 

 2. Odpri učbenik na strani 55. 

Ponovi, kaj pomenijo oznake na embalaži. (učbenik, stran 55) 

Če si že malo pozabil, si pomagaj z učbenikom, stran 41.  

Pri vsakem znaku pomisli, kako ravnaš s snovjo, ki ima na embalaži takšno 

opozorilo. 

               

 

        Neobvezna dodatna naloga 

Igra Kamen, papir, škarje Navodila za to igro so opisana v učbeniku, naloga 6, 

stran 54.  



To je stara igra, znana v mnogih deželah sveta. Igrata dva igralca. Pri igri si 

nasprotnika z rokama sočasno pokažeta kamen (pest), papir (odprta dlan) ali 

škarje (iztegnjena kazalec in sredinec roke)  

Kamen premaga škarje. Papir premaga kamen. Škarje premagajo papir. 

Če želiš, si poišči soigralca in se igrajta. Lahko se zmenita, da bosta igrala do 10 

točk. (Seveda navijam zate, da boš zmagal, ampak tega ne povej drugim.)  

Slovenščina 

 

 BRANJE Z RAZUMEVANJEM, odgovori na vprašanja 

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

»Zimsko veselje« (stran 75, 76).  

 

Prejšnjo uro smo spoznali velike pisane črke S in Š. 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 6. nalogo na strani 76. Na vprašanja pri 6. nalogi najprej 

odgovori ustno svojim domačim, nato pa jih zapiši v pisanko. 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 že 

učili. 

 

Uredi svoj delovni kotiček, da se boš v njem dobro počutil/a! 



 

 

Glasbena umetnost 

Napiši naslov v zvezek za glasbeno umetnost.              

               Ljudske skladbe 

 

Poslušaj ljudsko skladbo.  

 

Slovenska ljudska Trzinka https://www.youtube.com/watch?v=CNVxbhtpi5Q 

 

1217_Cincidon_3_Tr

zinka.mp3
 

   

V zvezek napiši. Poslušal sem ljudsko skladbo Trzinka. 

 

Po ponovnem poslušanju pesem poj in petje spremljaj z lastnimi glasbili (npr. 

plosk, udarec z dlanmi po kolenih,…).

https://www.youtube.com/watch?v=CNVxbhtpi5Q


Za učence, ki obiskujejo PUT. 

 

Preberi uganke in ugotovi njihove rešitve. 

 

Na glavo jo poveznem, 

ker me v ušesa zebe, 

poleti je v omari, 

ker zanjo ni potrebe. 

 

Kuku! 

Pomlad oznanja ptica. 

Kuku! 

Poje ________.       

 

 

Je tanek, iz gume 

in veliko zraka. 

Samo, če je privezan, 

te počaka.                             

 

Glavo ima, noge ima, 

nima pa repa, 

zvije se, zbode te, 

kadar je kepa.                         

 

 

 

Še kosti bi dal, 

če smel bi na lov! 

Pa je priklenjen, 

ubogi hov hov.            


