
DELO NA DOMU – 2. razred 

Teden: 23. – 27. 3. 2020 

Pozdravljeni! 

Upam, da ste še vedno zdravi in dobrega razpoloženja, čeprav ni pouka. Zdaj že verjetno 

pogrešate sošolce. Čas, ki ga preživljate doma, v največji meri zapolnite z igro z bratcem ali 

sestrico. Vsekakor pa ne pozabite tudi na šolsko delo. 

Naloge za prejšnji teden ste že verjetno naredili, če ne, jih dokončajte, saj vas ta teden čaka 

novo delo. 

Po urniku sem pripravila dejavnosti, ki jih izvajajte čim bolj samostojno. Vse, kar narediš, 

skrbno shrani, saj boš narejeno prinesel pokazat v šolo. 

Poskrbi, da boš imel izdelan načrt – kdaj (vsak dan ob približno enaki uri), kje (določi si svoj 

delovni kotiček, če ga še nimaš) in kako (kdo ti bo pomagal in pregledal opravljene naloge) se 

boš učil. 

Pred in po učenju si ne pozabi umiti rok.  

predmet dejavnost Kaj rabiš? 

 

PONEDELJEK: 23. 3. 2020 

SLJ 

Zbiramo papir 
 

Oglej si sličice ter o vsaki sličici povej čim več stvari, ki jih 
opaziš. Na koncu sličice poveži v zgodbo, ki naj bo čim bolj 
zanimiva. Ker zgodbi manjkata začetek in konec, si ju izmisli 
sam.  

DZ 2/39 

SPO 
Pomladanske 

rastline 

Zdaj že poznaš nekaj pomladnih cvetlic. Ogledali in opisali 
smo si jih tudi na opazovalnem sprehodu. 
Preberi zapise V DZ/70 in napiši dele trobentice. 
Klikni tudi na ikono ob naslovu in preberi ali poslušaj opise še 
drugih pomladnih cvetlic. 
Katera od opisanih je strupena? 

DZ/70 

MAT 
Merimo dolžino 

Prosi odraslo osebo, da ti pokaže, katere metre (naprave za 
merjenje dolžine) imate doma.  
V karirasti zvezek napiši naslov Merimo dolžino. Prepiši 
zapisa na rumenih listkih v DZ2/54. V spodnjem okvirčku 
obkroži metre, ki jih imate doma. S pomočjo poskusi 
odgovoriti na zastavljena vprašanja. 

DZ2/54 
karirasti 
zvezek 

LUM 
Pomladni šopek 

Na list nariši velik šopek pomladnih cvetlic. List s šopkom 
shrani, saj ga boš v sredo, ko je materinski dan, podaril 
mami. Seveda lahko nariše šopek tudi za očeta. 

Flomastri ali 
barvice 

 

TOREK, 24. 3. 2020:  

SLJ 

Zapis zgodbe 

Včeraj si pripovedoval zgodbo Zbiramo papir. Naslov napiši v 
zvezek. Zgodbo zapiši. Zgodba mora biti smiselna, imeti 
začetek in konec. 

DZ 2/39 

črtasti zvezek 



 Ne pozabi tvoriti povedi, uporabljati velikih začetnic, 
predvsem pa paziti na lepo in pravilno pisavo. 

MAT 
Meter 

Izdelaj 1 meter dolg trak.  
S pomočjo izdelanega traku namesto učilnice (DZ2/55-2. 
naloga) oceni in izmeri dolžino in širino svoje sobe. 
Reši še 3. nalogo. Ne pozabi dolžin in širin najprej oceniti. 
Šele nato meri s trakom. 
POMEMBNO: Pri zapisu izmerjenih dolžin moramo vedno 
zapisati tudi mersko enoto (npr.: 5 m) 

DZ2/55 
 

ŠPO 
Preskakovanje 

kolebnice 

Vadi skoke s kolebnico. Poskusi jo preskočiti vsaj 10 krat brez 
daljšega vmesnega postanka. 
Saj veš: Vaja dela mojstra – če mojster dela vajo. 

 

 

SREDA, 25. 3. 2020:  

SLJ (2) 

Iskanje 
podatkov 

V DZ2/30 preberi zanimivosti o živalih (rogač, rakovica, 
krastača). Vsako besedilo preberi vsak 3-krat. Beri glasno, da 
te kdo od odraslih lahko sliši. Branje naj bo pravilno, gladko, 
upoštevaj pike. 
Na drugi strani (DZ2/31) imaš o vsaki živali nekaj vprašanj. 
Odgovor na vprašanje poišči v besedilu in ga podčrtaj. 
Odgovor nato še zapiši. Ker iščeš le določen podatek, bo 
odgovor kratek. Ne piši celih povedi. 
**Če boš našel še kakšne zanimive podatke o kateri o teh 
živali, to lahko zapišeš v zvezek. 

DZ2/30, 31 
 
 
 
 
 
 
 
črtasti zvezek 

ŠPO 
Sprehod 

 

Pojdi na krajši sprehod in utrgaj najlepšo pomladno cvetlico, 
ki jo boš videl. Izberi le ENO! Ostale naj še naprej 
razveseljujejo čebele.  
Vmes naredi nekaj razgibalnih vaj, ki jih delamo v šoli. 
Ne pozabi cvetlice podariti mami ob njenem prazniku. Vse 
lepo mamicam ob materinskem prazniku želim tudi jaz. 
V primeru slabega vreme naredi gibalne naloge. Vključi vaje 
za celo telo. H gibanju povabi tudi domače. 

 

SPO 
Križanka 

V DZ/71 reši križanko in poišči geslo. 
Če se želiš še malo poigrati klikni na ikono čisto zgoraj in reši 
nalogo. 

DZ/71 

GUM 
Pojem 

Mami zapoj pesmico Za koga je ta rožica (vključi njeno ime). 
Potrudi se, da boš pel pravilno in lepo. 

 

 

ČETRTEK, 26. 3. 2020:  

MAT 
Merim z 
metrom 

Z izdelanim trakom po stanovanju poišči stvari, ki merijo 
manj kot 1m (<1m), približno 1m (~ 1m) in več kot (> 1m). 
V zvezek prepiši preglednico in jo izpolni: 

 Kaj meri toliko? 

< 1m  

~1m  

> 1m  
 

metrski trak  
karirasti 
zvezek 

SLJ (2) V DZ2/32 si oglej sličice in preberi zapise pod njimi. Opaziš, 
da se lastnost, ki je zapisana pod prvo sličico stopnjuje. 

DZ2/32, 33 
črtasti zvezek 



Primerjam 
lastnosti 

Spodnjo nalogo, ki je mišljena za primerjanje med sošolci, 
naredi tako, da boš primerjal člane vaše družine. 
V zvezek zapiši naslov Primerjam lastnosti in zapiši odgovore 
na vprašanja v okvirčku. 
Reši še naslednjo stran (DZ2/33). 

SPO 
Ptice stalnice in 

selivke 
 

Pomlad je tu. Še znaš kdaj se je začela? 
Kmalu se bodo vrnile ptice, ki so zimo preživele v toplih 
krajih. 
Zakaj nekatere ptice jeseni, ko začne postajati hladneje 
zapustijo naše kraje in se vrnejo šele spomladi? Je to zaradi 
tega, ker jih začne zebsti? Razmisli, kaj te ptice jedo! 
Preberi in reši DZ/72. Podobnosti in razlike med lastovico in 
štorkljo zapiši v brezčrtni zvezek v preglednico. 
 

lastovka štorklja 

  

 
Pri 2. nalogi zapiši vsaj tri ptice stalnice in selivke. 

DZ/72 
brezčrtni 
zvezek 

 

PETEK, 27. 3. 2020:  

ŠPO 
Met žoge 

Met žoge ob steno.  
Z razdalje vsaj 3 metrov meči žogo v steno in jo, brez da se 
odbije od tal, ujemi. Razdaljo lahko postopno podaljšuješ. 

 

SLJ 
Desanka 

Maksimović: 
Travniški 
zvonček 

V berilu po kazalu poišči pesmico Desanke Maksimović 
Travniški zvonček. Pesmico večkrat preberi. Poskusi jo 
prebrati čim lepše.  
V brezčrtni zvezek napiši pesnico in naslov ter nato ilustriraj 
vsebino. 

Berilo 
brezčrtni zvezek 

MAT 
Primerjam 

dolžine 

Reši DZ2/56, naloge 4, 5, 6, 7 in 8. 
V zvezek še sam sestavi podobno nalogo kot je 7. in 8. 
naloga. 

DZ2/56 
karirasti 
zvezek 

GUM 
Janez Bitenc: 

Pomladna  

Preko youtuba poslušaj pesmico Janeza Bitenca POMLADNA. 
Ob poslušanju zraven tudi poj.  
https://www.youtube.com/watch?v=0yxle6aGfs4 

računalnik 

 

Ne pozabi na vsakodnevno branje (10 min).  

Za vse nejasnosti, vprašanja sem na voljo na e-naslovu: janja.rajh@guest.arnes.si vsak 

delovni dan do 14. ure. 

 

V upanju, da se čim prej vidimo in da ostanete zdravi, vas lepo pozdravljam. 

Učiteljica Janja Rajh 

https://www.youtube.com/watch?v=0yxle6aGfs4
mailto:janja.rajh@guest.arnes.si

