
Priporočila in navodila za pouk na domu za 2. razred 

                                          v času od 23. 3. - 27. 3. 2020 

Delovni zvezki in berilo so dostopni tudi na spletni strani http://www.lilibi.si 

MAT  

SDZ2/2 rešijo naloge / stran 70, 71– seštevanje do 100 brez prehoda čez desetico - 

Preveri svoje znanje - stran 72, 73 

 

Naloga: 

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

 rešuj naloge na spletu – MOJA MATEMATIKA, LILIBI.SI 

 

SLJ 
Naloga: 

Beri iz DZ:  

 SDZ2/2. del stran 24, 25 - Pomlad (preberi 2x),  

 SDZ2/2 stran 30, 31 - Zanimivosti o živalih (2x), 

 

 Berilo/88, 89 Zgodba o Ferdinandu (odlomek preberi 2x) 

Spodaj pa imaš celo skenirano knjigo in jo preberi. 

 

 Ponovijo velike in male pisane črke, ki smo jih spoznali (a, A, c, C, č, Č,  
          e, E, i, I, m, M, n, N, o, O, r, R, s, S, u, U, v, V, z, Z, ž, Ž), samostojno    
          zapisujejo besede po nareku (poudarek na pravilni vezavi). 

 

Primeri besed: 
ena, sir, črv, ris, vrč, Simon, žena, sova, sam, sin, mreža, vrana, moč, seno, 
noč, mamica, mož, vreme, miza, omara, vaza, muca, roža, veverica, mama, 

veža, ovca, urar, reže, vreča, zvonec, vrv, zima, Zvone, Žana, Rina, Vena, 
vran, raven, vem, ura, Ema, Cene, cena, noče, mi, ni, in, me, če, nič, cin, oče, 
mami, meče, učim, muce, mečem, Ina, Nino, Ani, Nina, nima, nono, ona, mu 

 
Pisanje v zvezke z ozkimi vrsticami. 

 

Naloga: 

 BERI 

 Pripovedujejo o vsebini prebranega, odgovarjajo na vprašanja.  

 V zvezek zapišejo datum, naslov besedila in o dveh besedilih  zapišejo vsaj 3 
povedi, lahko tudi ilustrirajo vsebino. 
 

 
 

 
 
SPO 

http://www.lilibi.si/


Še vedno raziskuj POMLAD   (U/56 – 61)  

Ogledate si lahko tudi vsebine na spletni strani LILIBI.SI   

ŠOLSKA ULICA – SPOZNAVANJE OKOLJA – LETNI ČASI - POMLAD 

 
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, 

 če je možno naj izdelajo naš mali projekt (učbenik stran 61)  in opazovanja 

beležijo v zvezek 

 v zvezek za SPO napiši značilnosti pomladi – miselni vzorec (vreme, rastline, 

delo ljudi, živali). 

 

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

prijetne stvari v krogu ožje družine.  

 

Ker so napovedani deževni dnevi vam pošiljamo nekaj idej za gibanje 

 

 
 

 



 
 

 

Na TV bodo v dopoldanskem času predvajane poučne vsebine. 

Sledite navodilom na šolski spletni strani. 

 

 

  Ostanite zdravi.                                                            Aktiv učiteljic 2. razreda 


