
Priporočila in navodila za pouk na domu za 2. razred 

                                          v času od 16. 3. - 29. 3. 2020 

Ker to niso počitnice kot ostale, si naredite urnik in otrokom samo podajte navodila za 

delo, nato naj delajo sami. Če nimate doma šolskih zvezkov, pišite v zvezke za vajo. V 

kolikor jih nimate doma, so vsi delavni zvezki brezplačno na voljo za uporabo na spletu. 

 

MAT  

V SDZ2/2 smo rešili snov do strani 70 – seštevanje do 100 brez prehoda čez desetico 

Naloga: 

 v zvezek (če ga nimajo na list) sami zapišejo račune in besedilne naloge in jih rešijo, 

 ponovijo merske enote za dolžino (meter, centimeter), merijo, primerjajo, zapisujejo 

račune z merskimi enotami 

 

SLJ 
Zaključili smo s tematskim sklopom BILO JE NEKOČ do SDZ2/23 in naprej ne rešujejo 
Naloga: 

 vsak dan najmanj 15 minut berejo iz knjig (od doma, iz knjižnice), otroških 
revij, skopirano iz spletnih učilnic… njim primerna besedila, pripovedujejo o 
vsebini, sestavljajo in odgovarjajo na vprašanja,  

 v zvezek zapišejo datum, naslov besedila in za 2 na teden zapišejo vsaj 3 
povedi, lahko tudi ilustrirajo vsebino, 

 ponovijo velike in male pisane črke, ki smo jih spoznali, berejo in prepisujejo iz 
UL, ki jih imajo v mapi in z njimi samostojno zapisujejo besede po nareku 
(poudarek na pravilni vezavi). 

 

SPO 
Zaključili smo s tematskim sklopom BILO JE NEKOČ (izdelali smo igrico ŠPANA ali 

MLIN, ki se jo lahko igrate). 

Začenjamo s sklopom  POMLAD   (U/56 – 61)  
Naloga: 

Delo in opazovanje z vsemi čutili v naravi  

 opazujejo naj pomladanske rastline in jih poimenujejo, 

 sodelujejo pri delu v sadovnjaku, na vrtu, polju, vinogradu, 

 opazujejo kaj sadimo in kaj sejemo na vrtu, 

 o opazovanjih lahko naredijo v zvezek za SPO miselni vzorec ali kratek zapis, 

 če je možno naj izdelajo naj naš mali projekt in opazovanja beležijo v zvezek. 

Priporočam, da se gibljete v naravi, se igrate družabne igre in izkoristite čas za 

prijetne stvari v krogu ožje družine. Na TV bodo v dopoldanskem času predvajane 

poučne vsebine. Sledite navodilom na šolski spletni strani. 

  

  Ostanite zdravi.                                                                         Razredničarke 


