
TEDEN MED 4.5-10.5 

DAN 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. 8.5. 

1 
SLJ: 2.razred 

Poljudnoznanstveno 
besedilo: Mačka 

SLJ: 2.razred 
 

SPO: 
1.razred 
2.razred: 

Doma 
staršem 

pokaži kako 
se pravilno 

prečka cesto. 
Bodi 

natančen. 

SLJ: 2.razred 
Ponovno 
poslušaj 

pravljico, reši 
delovni list, 
nariši sliko 

svojega 
rumenega 
dežnika v 
zvezek.  

Šport 

2 

MAT: 2 razred 
Število in števka 
10: ponazarjanje 

števila s konkretnimi 
predmeti. 

Preštevanje 
predmetov na 

papirju, zapis števke 

MAT: 2.razred 
Število in 
števka 10: 

Preštevanje do 
sedem, zapis 

števke na 
brezčrtni papir 
oblikovanje iz 

plastelina, 
ponazarjanje 

števila s 
konkretnimi 

predmeti. 
Preštevanje 

predmetov na 
papirju, zapis 

števke 

Šport 

LUM 
1.razred in 
2.razred: 
Tiskanje 

3 Šport 

SLJ: 2.razred 
Pravljica: 

Moj dežnik 
je lahko 
balon 

Glasbena 
umetnost 

SPO 
1.razred in 
2.razred: 
Oglej si 

primere na 
listu povej 
ali otroci 
ravnajo 

pravilno ali 
ne.  

4 
SLJ: 2.razred 

Poljudnoznanstveno 
besedilo: Mačka 

SPO 
1.razred 
2.razred: 
Ponovi kaj 

pomenijo dani 
prometni znaki. 
Staršem razloži 
pravila hoje na 

sprehodu. 

Glasbena 
umetnost 

MAT: 2.razred 
Število in 
števka 10: 

ponazarjanje 
števila s 

konkretnimi 
predmeti. 

Preštevanje 
predmetov na 
papirju, zapis 

števke 

SCU 
1.razred in 
2.razred: 
Gibanje 

5 
DOP 

 
  

DOD 
 

SLJ: 
2.razred: 
Ponovi 

črke, piši 
narek. 

 
 



Ponovno pozdravljeni, 

Pa je prišel nov teden, ko se ne vidimo. Upam da se med počitnicami uživali in se spočili od 

dela, ki ga tako pridno opravljate. Upam, da se res čimprej vidimo v šolskih klopeh.  

Eva Pančur Rajh 

SLJ: 

POLJUDNOZNANSTVENA BESEDILA so tista, kjer so strokovna spoznanja prilagojena 

nestrokovnjakom, so preprostejša za razumevanje, njihova razlaga je preprosta. Pogosto so 

jim dodane fotografije.  

- Oglej si video posnetek o mački in reši delovni list Zdaj poznam to žival. Za pomoč pri branju 

prosi člana družine. 

https://www.youtube.com/watch?v=QPmLWUkFA4I&t=15s&fbclid=IwAR2HsfZZenJtKv9806

0qRjAg2YwFUNtGdReGKUj1O9V6OAWRZ7mGk65z-e8 

Moj dežnik je lahko balon 

- Poslušaj pravljico Moj dežnik je lahko balon: 

https://www.youtube.com/watch?v=q8bToA_eboA 

- Reši delovni list moj dežnik je lahko balon, nariši sliko svojega rumenega dežnika v svoj 

zvezek. 

- Ne pozabi tudi na črke, pisanje besed. Če nimaš več delovnih listov za to, reci staršem naj me 

kontaktirajo 

MAT 

Število in števka 10 

• (TISKANJE) Vsa navodila so zapisana na delovnih listih. Učenci naj poleg vsega tega 

naredijo še naloge v modrem delovnem zvezku za matematiko. 

• (BREZ TISKALNIKA) V vednost: delovne liste za obravnavo števke 10 sem vam že 

pripravila, če nimate tiskalnika lahko pa na podoben način sami narišete v zvezek. 

Učenci naj naredijo naloge v modrem delovnem zvezku. 

SPO Ponovimo promet in se pripravimo na vrnitev v šolo 

- Ponovi kaj pomenijo dani prometni znaki. Reši delovni list s prometnimi znaki. Staršem 

razloži pravila hoje na sprehodu. 

- Doma staršem pokaži kako se pravilno prečka cesto. Bodi natančen. 

- Oglej si primere vedenja otrok v prometu. Povej ali je vedenje pravilo ali ne. Napačno 

vedenje popravi. 

SCU Gibanje 

- Ne pozabi na gibanje pleši, žogaj, vozi s kolesom… 

https://www.youtube.com/watch?v=QPmLWUkFA4I&t=15s&fbclid=IwAR2HsfZZenJtKv98060qRjAg2YwFUNtGdReGKUj1O9V6OAWRZ7mGk65z-e8
https://www.youtube.com/watch?v=QPmLWUkFA4I&t=15s&fbclid=IwAR2HsfZZenJtKv98060qRjAg2YwFUNtGdReGKUj1O9V6OAWRZ7mGk65z-e8
https://www.youtube.com/watch?v=q8bToA_eboA


 



 



MAT 

 



 



NAPIŠI ŠTEVKE 

POVEŽI ŠTEVKE V PRAVILNEM VRSTNEM REDU. 

 



POVEJ KAJ POMENIJO PROMETNI ZNAKI 

 

 

 

 



POGLEJ SLIKE, POVEJ ALI OTROK RAVNA PRAVNILO ALI NE. ČE NE POVEJ KAKO BI MORAL RAVNATI. 

 

 

 



GUM 

DRAGI UČENCI NIS1!  

NAUČILI SE BOMO NOVO PESEM KATARINA BARBARA. VPRAŠAJTE SVOJE STARŠE ALI JO ŽE 

POZNAJO. KO BOŠ PESMICO ŽE DOBRO ZNAL, JO ŠE ILUSTRIRAJ V ZVEZEK ZA GLASBO. 

 

KATARINA BARBARA 

KATARINA BARBARA, 

KAKO SI DOMEK VARVALA. 

TRALALALA... 

 

PUTKA MI JE UKRADENA, 

POD BELIM GRADOM SNEDENA. 

TRALALALA... 

 

HUDI JASTREB PRILETEL, 

JE UBOGO PUTKO S SABO VZEL. 

TRALALALA…. 

 

NA SPODNJI POVEZAVI VAM PRILAGAM POSNETEK. V GLASBI UŽIVAJTE. 

https://www.youtube.com/watch?v=NJ65AvqSZVg 

 

UČITELJICA MEGI 

https://www.youtube.com/watch?v=NJ65AvqSZVg


LUM 

Tema tega tedna je tiskanje. Tako kot smo tiskali naše novoletne voščilnice. Tokrat nismo 

skupaj, zato ne moremo ustvariti lastnih štampiljk. Lahko pa zato uporabiš različne 

materiale. Vse kar potrebuješ je še malo tempera barve ali vodenke. 

   

   

 

 


