POZDRAVLJENI UČENCI 2. RAZREDA
Spet je nov teden, katerega bomo še vedno žal preživeli na daljavo. Pošiljam vam učno snov, ki jo
predelajte ta teden (ČE STE ZDRAVI SEVEDA, KAR UPAM DA STE). Starše bi prosila, da mi pisne izdelke
učencev poslikate in pošljete na moj elektronski naslov. Hvala in LP

PONEDELJEK 30.3.2020
SLOVENŠČINA
1. URA: Učni list(skeniran) Zanimivosti o živalih (najdete ga tudi v DZ 2 za slovenščino na lilibi. Si
str.30, 31- ne rabite printati
- Učenci preberejo tiho in glasnozapisano za vsako žival in nato lahko v zvezek zapišejo samo
podatke, ki nam podajo odgovore na vprašanja za te tri živali.
2. URA: Primerjam lastnosti (učni list- skeniran, tudi DZ 2 na lilibi, str 32, 33
- Najprej si ogledajo , kako se stopnjujejo pridevniki na ilustriranih primerih na str. 32
- Rešijo nalogo ena, tako da zapišejo vse dopolnjene povedi v veliki črtasti zvezek za SLO
SPOZNAVANJE OKOLJA
-

Preberejo tekst v DZ na strani 78
Rešijo 1. Nalogo na strani 79
Namesto plakata, kot piše v DZ, v brezčrten zvezek za okolje napišejo naslov SKRBIM ZA
OKOLJE in narišejo miselni vzorec in ga dopolnijo s podatki, kako pri vas doma skrbite za
okolje

ŠPORT
Tek- ogrevanje
Vaje za razgibavanje
Krožna vaja: označijo si pet postaj.
1.
2.
3.
4.
5.
Krožno vajo ponovijo 3x.

Postaja: preskok palice (10x)
Postaja: met žoge v tarčo( zadene 4x)
Postaja: hoja po deblu(palici, vrvici)
Postaja 10 počepov
20 sonožnih poskokov

TOREK 31.3.2020
MATEMATIKA
-

Zapišejo v karirasti zvezek naslov DENAR
Narišejo kovance za 1c, 2c,5 c, 10c, 20c, 50 c, 1€, 2€, bankovec 5€, 10€, 20€, 50€, 100€ pomanjšano
Si ogledajo str. 85 v DZ 2
Rešijo naloge str. 86 v DZ 2

SLOVENŠČINA
-

PIKAPOLONICA( opis živali)- skeniran učni list ali DZ 2, LILIBI.SI, str.34 in 35
Preberejo besedilo o Pikapolonici glasno in tiho.
V zvezek zapišejo naslov OPIS ŽIVALI
NARIŠEJO MISELNI VZOREC

ZUNANJOST

PREHRANJEVANJE
OPIS ŽIVALI

PREBIVALIŠČE
-

RAZMNOŽEVANJE

Rešijo nalogo na strani 35 in miselni vzorec dopolnijo s podatki o pikapolonici, ki so jih
izvedeli iz besedila

ŠPORT
Tek- ogrevanje
Vaje za razgibavanje
Vaje na klopi (mora biti stabilna, da se ne prevrne, lahko tudi kakšna gasilska, ki jo vi držite)
- Hoja po klopi
Učenci hodijo po klopi na različne načine:
usedejo se na klop, nogi sta na tleh, brez pomoči rok se premikajo do konca klopi;
hodijo po račje – v čepu;
kot mačka na ograji – po vseh štirih;
kot rakovica – po vseh štirih zadenjsko;

zajčji poskoki – z rokami se oprejo na klop in jo sonožno preskakujejo;
uležejo se na klop na trebuh, samo s pomočjo rok se vlečejo naprej.
Vaje ponovijo 5x.
SPOZNAVANJE OKOLJA
DZ, STR.80, v zvezek za okolje napišejo naslov ONESNAŽEVANJE in prepišejo tekst nad sličicam
Rešijo nalogo na str 80

-

SREDA 1.4.2020
SLOVENŠČINA
1. URA: ČRKA B
- Pogledajo si zapis črke male in velike pisane b na učnem listu( prejšnji teden), kjer je bila črka
h in zapišejo samo črko b (DZ za opismenjevanje 2. Del str 46, 47)
- V mali črtasti zvezek 4x veliki in 4x mali b

MATEMATIKA
-

DZ, naloge na str. 87, 88

-

Tek- ogrevanje
Vaje za razgibavanje
Iskanje ravnotežja v različnih položajih

ŠPORT

Učenci skušajo obdržati ravnotežje v različnih položajih, sami iščejo različne možnosti:
balansirajo na enem delu telesa (na eni nogi, zadnjici, trebuhu, hrbtu …),
na dveh (na eni roki in eni nogi, na kolenu in rami, na zadnjici in roki ...),
na treh in štirih.
Ugotavljajo, v kakšnem položaju so bolj stabilni; če imajo noge skupaj ali narazen; če je težišče telesa
visoko ali nizko …

ČETRTEK 2.4.2020
SLOVENŠČINA
-

Pisana črka d, LILIBI.SI, 2.RAZRED, delovni zvezek za opismenjevanje2. Del str., 46.,
47(pogledajte, kako so poteze pri pisanju d ( na učnem listu kot h in b)
Rešijo naloge za D na učnem listu
4 vrstice malega in 4 vrstice velikega v mali črtasti zvezek

MATEMATIKA
-

Rešijo učni list KROKODIL IN POŠAST

SPOZNAVANJE OKOLJA
-

Iz papirja si izdelajo denar, stvarem določijo ceno in vam prodajajo stvari. Zamenjajte vloge

GLASBENA UMETNOST
-

Pihala, lilibi. Si –učbenik za glasbo, str.32 ali skeniran učni list
V zvezek za glasbo NARIŠEJO MISELNI VZOREC

PIHALA

-

DOPOLNIJO S IMENI PIHAL, KI SO NARISANA

PETEK 4.4.2020
SLOVENŠČINA
-

Učni list OD DOMA DO RIBNIKA (opis poti), tudi lilibi. DZ 2. DEL STRAN 42, 43- ni potrebno
printati
Preberejo opis poti tiho in glasno
Na str. 43 izberejo pravilen odgovor in zapišejo poved s pravilnim odgovorom v veliki črtasti
zvezek.

MATEMATIKA
-

DZ, str. 89, 90 ( ce bodo znali)

LUM (2 uri)
-

IZDELEK IZ TETRAPAKA ( učni list ali lilibi.si DZ za slo, 2. Del str.40)

-

Dva majcena šopka (LILIBI. SI-dežela lilibi-šolska ulica 1-2, pesmice 2). Note učni list

GUM

V kolikor boste imeli kakšne težave ali vprašanja, se lahko obrnete name :
poznic.kos@gmail.com ali helena.poznic-kos@guest.arnes.si

