
2. RAZRED 

3. TEDEN: 30.3-5.4 

DAN 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4 

1 

SLJ: 2.razred 
Pesem 

Pedenjped 
vrtnar – 

preberite 
pesem in se o 

njej pogovorite 

SLJ: 2.razred 
Pesem 

Pedenjped 
vrtnar – pesem 

z učencem 
večrat ponovita 
tako, da si jo bo 

učenec 
zapomnil 

SPO: 
2.razred: Bilo je 

nekoč: na 
poslanem listu 

najdi 3 
predmete za 

katere ugotovi 
zakaj so jih 
uporabljali 

SLJ: 2.razred 
Črka Z: 

poustvarjanje 
(brezčrtni, 

plastelinom), 
artikuliranje 
glasu, zapis v 

črtovje, 
artikulacija, 

besede, ki se 
začnejo na prvo 

črko 

Šport 

2 

MAT: 2 razred 
Števila 1-6 – 
ponovitev 

Preštevanje, 
risanje 

predmetov, 
zapis števila, 

računanje 

MAT: 2.razred 
Število in števka 
7: Preštevanje 

do sedem, zapis 
števke na 

brezčrtni papir 
oblikovanje iz 

plastelina, 
ponazarjanje 

števila s 
konkretnimi 

predmeti. 

Šport 

LUM 
1.razred in 
2.razred: 
Kiparstvo 
metuljček 

3 Šport 

SLJ: 2.razred 
Črka Z: 

spoznavanje z 
obliko, 

poustvarjanje na 
tablo, v 

brezčrtni list 

Glasbena 
umetnost 

SPO 
2.razred: 

Razvoj 
avtomobilov 

4 

SLJ: 2.razred 
Pesem 

Pedenjped 
vrtnar – učenec 

naj pesem 
ilustrira v 
zvezek za 

slovensščino 

SPO 
2.razred: 

Bilo je nekoč: z 
babico, dedkom 

(ali starši) se 
pogovori 

kakšno je bilo 
njihovo 

otroštvo, šola in 
primerjaj 

Glasbena 
umetnost 

MAT: 2.razred 
Število in števka 
7: ponazarjanje 
s konkretnimi 

predmeti. 
Preštevanje 

predmetov na 
papirju, zapis 

števke 

SCU 
1.razred in 
2.razred: 

 

5 
DOP 

 
  

DOD 
 

SLJ: 2.razred 
Črka Z: 

artikulacija, 
besede, ki se 
začnejo na 
prvo črko 

 

2.razred SCU 

- Učenec naj doma opravi čim več hišnih opravil (brisanje miz, pripravljanje mize, 

pospravljanje svoje sobe in podobno). 



SLJ: 

Pesem Pedenjped 

- Preberite pesem se o njej pogovorite o čem govori, povežite s snovjo prejšnjega 

tedna, kaj rastline potrebujejo za življenje. Učenec naj pesem ilustrira v zvezek. 

Prosim vas da v zvezek napišete naslov pesmi, spodaj naj učenec nariše ilustracijo. 

- Učenec naj se pesem nauči deklamirati. 

Črka Z 

- Učenec naj sledi načinu dela, ki je že predstavljen v zvezku s črtami in v brezčrtnem 

zvezku za branje. Naloge in podrobna navodila za delo črke Z so kronološko 

prikazana spodaj. 

Če vam le čas dopušča vadite narek. Kot sem že napisala ob vrnitvi v šolo ga bomo 

ocenjevali. 

MAT: 

Utrjujte računanje do 5. Ob vrnitvi v šolo ga ocenjujemo. 

Število in števka 7 

- Vsa navodila so zapisana ob listih. Učenci naj poleg vsega tega naredijo še naloge v 

modrem delovnem zvezku za matematiko. 

SPO: Bilo je nekoč 

- Tema tega tedna je Bilo je nekoč. Učenec naj se čim več pogovarja in primerja 

življenje nekoč in danes. Če ni mogoč pogovor s starimi starši naj si pomaga s slikami 

družine nekoč in danes (priloga zadnja stran). 

- Na poslanem listu z naslovom Bilo je nekoč, naj si učenec ogleda predmete, skupaj se 

pogovorite ali se ta predmet še uporablja, ugotovite zakaj so jih uporabljali. Učenec 

naj si izbere 3, te naj si dobro zapomni, saj jih bo v šoli predstavil, ko se vrnemo. 

LUM: Kiparstvo 

- S pomočjo rolice od WC papirja izdelaj metuljčka. Oči lahko prilepiš tudi ko se 

vrnemo v šolo. Papir za krila lepo okrasi. 

  



Pesem: 

 

 

 



SLJ: ČRKA Z (izreži in nalepi v zvezek za SLJ s črtami) 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.worksheetkids.com%2Fletter-z-alphabet-tracing-worksheets%2F&psig=AOvVaw22I3UkkGy8ENc-ZWqog9ho&ust=1585289296901000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiL0IK9t-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Tekom tedna si razporedite delo, kakor vam čas dopušča, ampak v zvezek za slovenščino (s 

črtami) naj učenec napiše pol strani črk Z v črtovje. Pol strani naj bo preslikovanja besed. 

Prilagam primer, dodajte še besede, ki jih najdete v delovnem zvezku Pajkec Piko. Učenec 

naj reši naloge do naslednje črke v delovnem zvezku Pajkec Piko. 

 

V zvezek za branje (brezčrtni zvezek) napišite razčlenjene besede. Učenec naj jih bere, povezuje 

glasove. 

 

 



MAT:  Učenci naj rešijo naloge v modrem delovnem zvezku za število 7. 

 



VAJA ŠTEVILA (dopolni števila in vadi števko 7) 

 

 

 

 

 

 



 

 



GLASBENA UMETNOST 

Sporočilo od učiteljice Megi 

Dragi učenci. 

Pomlad je prišla v deželo, a se je žal ne moremo skupaj veseliti. Zato ji v pozdrav zapojmo 

vsak zase. Spodaj je pesem Pomladno sončece. Nekateri jo že znate, tisti, ki pa ne, se jo 

boste naučili ob posnetku.  V kolikor imate možnost, besedilo prilepite v zvezek. 

 

Za začetek pa ji prisluhnite: https://www.youtube.com/watch?v=nn930Xb0mco 

 

Lep pozdrav, učiteljica Megi 

 

POMLADNO SONČECE  
F. Mendelssohn, J. Humer 
 
TI POMLADNO SONČECE, TI SI NAREDILO, 
DA JE V MENI SRČECE GLASNO POSKOČILO. 
 
PRAV ZA VSAKO PTIČICO BI OKROG SE KLATIL, 
S ČISTO VSAKO ROŽICO BI SE RAD POBRATIL. 
 
SIJAJ, SIJAJ , SONČECE, SIPLJI ŽARKE ZLATE, 
ROŽICAM NA GLAVICE, MENI NA PODPLATE. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nn930Xb0mco


BILO JE NEKOČ 

SKUPAJ S STARŠI ALI STARIMI STARŠI SE POGOVORI ZAKAJ SO SE UPORABLJAJLI NASLEDNJI 

PREDMETI. IZBERI SI 3 IN SI ODGOVOR ZAPOMNI, KO SE VRNEMO V ŠOLO, BOŠ TE TRI PREDMETE 

PREDSTAVIL. 

PROSI, DA TI NEKDO NAPIŠE NASLOV BILO JE NEKOČ. IZREŽI SLIKO IN JO PRILEPI V ZVEZEK. 

 

 

 



RAZVOJ AVTOMOBILOV 

 

REŠI NALOGO 

 



 

 

Priloga: Če pogovor s starimi starši ni mogoč naj učenec primerja naslednji sliki: 

 


