
TEDEN: 11.5-17.5 

DAN 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 

1 
SLJ: 2.razred 

Črka C: 
 

SLJ: 2.razred 
Črka C: 

 

SPO: 
1.razred in 
2.razred:  
Čustva 

SLJ: 2.razred: 
Utrjevanje 

črk: 
 

Šport 

2 

MAT: 2 razred 
Števila do 10: 

Urejanje v 
številki vrsti, 

predhodniki in 
nasledniki 

 

MAT: 2.razred 
Števila do 10: 

Urejanje v 
številki vrsti, 

predhodniki in 
nasledniki, 

večje, manjše 
 

Šport 

LUM 
1.razred in 
2.razred: 

 

3 Šport 
SLJ: 2.razred: 

Črka C 
 

Glasbena 
umetnost 

SPO 
1.razred in 
2.razred: 
Čustva in 
vedenje 

4 
SLJ: 2.razred 

Črka C: 

SPO 
1.razred in 
2.razred: 

Čustva 
 

Glasbena 
umetnost 

MAT: 2.razred 
Števila do 10 

SCU 
1.razred in 
2.razred: 

 

5 
DOP 

 
  

DOD 
 

SLJ: 2.razred 
Utrjevanje 

črk: 
 

Pozdravljeni! 

Pred nami je še zadnji teden preden se vrnemo v šolske klopi. Potrudite se vsi in zdržite še ta 

teden. Predvsem pa ne pozabite zapisati vsega kar ne razumete, mislite da potrebujete 

pomoč, ali si želite vedeti več. Ko se vrnemo v šolo bomo delali predvsem na utrjevanju 

znanja vseh. 

Lepo se imejte in se kmalu vidimo. 

Eva 

SLJ: ČRKA C 

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

zvezku za branje. 

- Učenec naj reši naloge s črko C v delovnem zvezku Pajkec Piko. 

- Naloge in podrobna navodila za delo črke C so kronološko prikazana spodaj. 

- (BREZ TISKALNIKA) Pripravljena je stran za tiskanje, če ne želite tiskati, prerišite lista 

v zvezek (veliko črko na polovico lista, spodaj večje črke) 

- Predvsem pa utrjujte črke, ki smo jih spoznali do sedaj. Če vam je ostalo še nalog 

rešite tiste, če jih potrebujete še me kontaktirajte. 



MAT: Utrjevanje števil do 10 

- Z učenci bomo predvsem utrjevali znanje. Prilagam različne naloge, ki to omogočajo. 

- Puzzle do 10. Prilagam vam 3 različne sestavljanke od 1 do 10. Lahko jih natisnete 

razrežete, učenec pa naj jih razporedi po vrsti. Tako mu bo nastala pravilna slika. 

 

Če nimate možnosti tiskanja lahko narežete koščke papirja na katere napišete številke, 

učenec pa naj jih razporedi po vrsti. 

- Predhodnik in naslednik (Število pred, število za). Učenec naj izpolnjuje 

razpredelnico, pri izpolnjevanju naj si pomaga tudi s sestavljanko. 

- Štejte tudi od 10 nazaj. To je zahtevna naloga zato nič hudega, če je učenec ne bo 

osvojil. 

- V zvezek tudi zapišite dve števili od ena do deset. Med te dve števili narišite kvadrat 

Učenec pa naj nariše znak za manjše večje je enako (krokodilčki).  Pošiljam tudi 

pripomočke za učenje, ki jih imamo v šoli. 

 

SPO: Čustva 

- Oglejte si slike. Opišite jih. Povejte kako se počutijo osebe na sliki, kaj misliš kaj 

govorijo. 

 

SCU: Pripravi svoje šolske potrebščine, pripravi torbo, pripravi zvezke, ošili barvice in 

svinčnike 

 

LUM: Ilustriraj kako si se učil v času karantene, nariši kdo ti je pomagal. To ti bo pomagalo da 

boš lahko v šoli nam vsem  povedal kako si  obiskoval šolo od odma. 

 

 

 

 

 



MAT (Naloge lahko prerišete v zvezek, če nimate možnosti tiskanja) 

ZAPIŠI KATERO ŠTEVILO PRIDE PRED NAPISANO IN KATERO PRIDE ZA NAPISANO ŠTEVKO. 

ŠTEVILO PRED 
(PREDHODNIK) 

ŠTEVILO 
ŠTEVILO ZA 

(NASLEDNIK) 

 7  

 8  

 3  

 6  

 2  

 5  

 4  

 

VSTAVI KROKODILČKE. 

NE POZABI, KROKODILČEK BO VEDNO POJEDEL ŠTEVKO, KI JE VEČJA. 

4    6           5    3 

7    9           8    1 

6    2           9    7 



 



 

 



SLJ 
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SLJ: ČRKA C 

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

črtami) naj učenec napiše pol strani črk 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPO 

 

 



GUM 

Pesem: PLEŠI, PLEŠI ČRNI KOS 

 

Razmisli in odgovori: 

KAJ JE NA SLIKI?  

OPIŠI PTIČKA. 

ALI SI GA ŽE KDAJ VIDEL? 

 

Učenje pesmi: 

PLEŠI, PLEŠI ČRNI KOS  

PLEŠI, PLEŠI ČRNI KOS, 

KAK' BOM PLESAL, ČE SEM BOS? 

KUPIL SI PA ČEVLJE BOM, 

POLKE TRI ZAPLESAL BOM. 

 

PLESAL BOM S SINIČICO, 

LEPO MLADO PTIČICO, 

S PETO TOLKEL BOM OB TLA, 

TRESLA SE BO ZEMLJA VSA. 

 


