Ponedeljek, 13.4.2020
SPO

SLJ
Praznik:
MAT

OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, 2.A in 2.B
DELO NA DOMU- naloge in zadolžitve za učence,
13. do 17. april 2020
Torek, 14.4.2020
Sreda, 15.4.2020
Četrtek, 16.4.2020
Gibanje in snovi – SDZ/88
Kako delujejo? – SDZ/89
Učni list

Kako se gibajo in premikajo?
– SDZ/90, 91
Učni list:

Mala in velika pisana
črka J
– DZO 2/110, 111
2 uri

Predlogi (v, iz, na, s/z) –
UČB/ 73,
-Učni list: Igriva muca

Seštevam dvomestna
Velikonočni ponedeljek števila do 100 (DE + D = DE)
–SDZ 3/5, 6
(pouka prosto)

Petek,17.4.2020

Mala in velika pisana
črka P
Govorni nastop: Opis osebe
– DZO 2/110, 111
2 uri

Seštevam dvomestna števila
do 100
(DE + DE = DE) –
SDZ 3/7, 8

Odštevam dvomestna
števila do 100
(DE – D = DE) –
SDZ 3/9, 10

- Zapis v karo zvezek

- Zapis v karo zvezek

Živalska telovadba

Preskakovanje kolebnice

- Zapis v karo zvezek

ŠPO

Figura v gibanju
LUM

2 uri
Ritmično izrekajmo in
zaigrajmo – SDZ/29, U/35
Otroške plesne igre:
Ponovimo plesa: Urca, Igra

GUM

Dod/DOP

Prepis s pisanimi črkami: NA
KMETIJI

Rad berem in pripovedujem

OPOMBA: MODRO OBARVANE NALOGE POŠLJETE UČITELJICI.
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Prazniki so mimo. Upam, da ste jih lepo preživeli v krogu svojih bližnjih.
S torkom zajadramo v nov teden, ki bo pester, saj nam prinaša kup novosti.
Pri spoznavanju okolja začenjamo z novim tematskim sklopom: GIBANJE.
Vsebin je veliko in so kar zahtevne, če je le možno opravite praktične vaje z
različnimi pripomočki, preden začnete z reševanjem nalog. Sicer pa, vse je
zapisano v prilogi.
Pri slovenščini smo spoznali skoraj vse pisane črke, tako da s tem tednom
pišemo s pisanimi črkami tudi v karo zvezek, pri matematiki. Če učiteljici uide
kakšna črka, ki se je še nismo učili, se potrudite in jo vseeno zapišete. Pravilen
zapis si ogledate na spletni povezavi, ki ste jo že prejeli.
Pri matematiki imamo vsak dan novo vsebino, ki se nanaša na seštevanje in
odštevanje do 100.
Tu je zelo pomembno seštevanje, ki se ga bomo učili v sredo. Pozorni bodite
na navodilo, ki je ta dan zapisano z rdečo barvo in ga nujno upoštevajte, da v
bodoče pri računanju do 100 ne bo težav.
Pri športni vzgoji, likovni in glasbeni umetnosti bo delo potekalo po
ustaljenem načinu.

Bodite ustvarjalni. Pridobivajte nova znanja preko različnih dejavnosti in
gibanja ter ostanite zdravi,
učiteljica Matejka
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NALOGE ZA UČENCE:
SPO (Spoznavanje okolja):
 GIBANJE:
 SDZ, str. 88:
Ogledajo si ilustracijo in se ustno odgovorijo:
Katere osebe se gibajo? Kako se te osebe gibajo? Katere osebe se ne gibajo?
Kateri predmeti se gibajo? Kako se gibajo? Ali pri gibanju puščajo sledi? Kateri predmeti
se ne gibajo?
 UL: Rešijo naloge na učnem listu (glej spodaj), ki ga zalepijo v zvezek SPO.

 SDZ, str. 89:
Preberejo zapisano in si ogledajo fotografije. Poimenujejo stroje. Povedo, kakšno delo
opravljajo.
Otrokom damo možnost, da preizkusijo delovanje klešč, škarij, klešč za trenje lešnikov.
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 KAKO SE GIBAJO IN PREMIKAJO?
 Video posnetek: Premikanje tovornjaka in rovokopača:
Ogledajo si video posnetka na spletni strani:
https://www.youtube.com/watch?v=cimx8fmTttY
https://www.youtube.com/watch?v=U8CV6eZXkVo
 SDZ, str. 90, 91: Preberejo besedilo in si ogledajo fotografije. Rešijo naloge.
 UL: Rešijo naloge na učnem listu (glej spodaj), ki ga zalepijo v zvezek SPO.

4

SLO (Slovenščina):
 MALA IN VELIKA PISANA ČRKA J:
 Na spodnji povezavi učenci povadijo pravilne poteze za zapis novih dveh črk: Male in
velike pisane črke J: https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
 Malo in veliko pisano črko J zapišejo v pisanko tako kot običajno:
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 Zapišejo malo in veliko pisano črko J v DZ za opismenjevanje ( kar je označeno z
MODRO puščico).

 PREDLOGI+:V, IZ, NA, S/Z:
 Interaktivne vaje:
Na spodnji povezavi učenci povadijo pravilno rabo predlogov:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/kam-kje/kje-so-zivali
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/kam-kje/prizgi-jajca
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/kam-kje/kje-je-1

 Delo z učbenikom, str.73:
Opazujejo ilustracije – v vrsti. Preberejo povedi pod ilustracijama v vsaki vrsti in se v
paru pogovorijo, kaj se dogaja z bitji.
1. par ilustracij
Ponovno si ogledajo ilustraciji in preberejo povedi.
Vprašamo, npr. Kje je ptica? Od kod je zletela ptica?
2. par ilustracij
Kje stoji Marko? Od kod je skočil Marko?
3. par ilustracij
Kje je Maša? Od kod pleza Maša?
(Pomagamo si s trditvami in vprašanji na listu spodaj.)
6

7

 Delo z učnim listom: IGRIVA MUCA

Oglej si sličice. Muco izberi ime. Povej od kod in kam je skočila muca.
Npr. Mica je z omare skočila v obroč.
Iz obroča je skočila… (Poglej drugo sličico in nadaljuj.)
 Zapis povedi v pisanko:
Najprej z rdečo napiši naslov: IGRIVA MUCA
Spodaj napiši povedi o igrivi muci za vseh šest sličic.
 GOVORNI NASTOP – opis osebe
 Učenci pripravijo govorni nastop, v
katerem bodo opisali osebo (lahko
sebe, nekoga iz družine, sorodnika,
prijatelja, sošolca, znano osebo,…).
 Osebo opisujejo po vzoru besedila
Tilen, UČB/68.

STARŠI, govorni
nastop posnamete in
pošljete učiteljici preko
E-ASISTENT -a do
četrtka, 16. 4. 2020.
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 MALA IN VELIKA PISANA ČRKA J:
 Na spodnji povezavi učenci povadijo pravilne poteze za zapis novih dveh črk: Male in
velike pisane črke J: https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
 Malo in veliko pisano črko P zapišejo v pisanko tako kot običajno:
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 Zapišejo malo in veliko pisano črko P v DZ za opismenjevanje ( kar je označeno z
ZELENO puščico).

 Preberejo nalogo pri ORANŽNI puščici. V pisanko napišejo naslov VAJA in prepišejo
besede, kot naroča naloga.
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MAT (Matematika):
 ZAPIS V KARO ZVEZEK (torek):

 SDZ, 3. del/ strani 5, 6:
Učenci samostojno rešujejo naloge v delovnem zvezku.
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 ZAPIS V KARO ZVEZEK (sreda):
POZOR: Tokrat je zelo pomembno, da učenci drugi seštevanec razstavijo na desetice
in enice, kar ponazorimo z rožički nad številom in z rumenim oblačkom.
Otroci naj vse primere v zvezku rešijo kot je prikazano.

 SDZ, 3. del/ strani 7, 8:
Učenci samostojno rešujejo naloge v delovnem zvezku.
Pri 6. nalogi naj nad drugim seštevancem narišejo rožičke in rešujejo račune tako kot
prikazuje 5. naloga:
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Npr. 27 + 12= 39
POMEMBNO: Računajo

ustno na dolg način, zapišejo samo
rezultat: 27 + 10 = 37, 37 +2 = 39
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 ZAPIS V KARO ZVEZEK (četrtek):

 SDZ, 3. del/ strani 9, 10:
Učenci samostojno rešujejo naloge v delovnem zvezku.
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ŠPO (Šport):
 PRESKAKOVANJE KOLEBNICE
Vadi, da boš uspel opraviti 10 zaporednih sonožnih poskokov.
 ŽIVALSKA TELOVADBA
Izvajaj vaje:, k telovadbi povabi tudi ostale družinske člane. Vaje lahko izvajaš kjerkoli,
tudi v naravi.
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LUM (Likovna umetnost):
STARŠI, likovno nalogo
fotografirate in pošljete
učiteljici preko E-ASISTENT
-a v petek 17. 4. 2020.
FIGURA V GIBANJU
Tokrat boš likovno ustvarjal z naravnimi
materiali.
Odpravi se v bližnjo okolico doma ali na sprehod.
Med potjo naberi suhe vejice najrazličnejših oblik.
Ko prideš domov jih razstavi in dobro opazuj. Na kaj te spominjajo vejice?
Prosi starše naj ti dajo lepilo za les (npr. Mekol) s katerim na list poljubne velikosti zalepiš
eno ali več vejic.
Ko se lepilo posuši nariši manjkajoče dele (npr. glavo, roke,…) in ustvari človeško figuro v
gibanju.
Pomagaj si s spodnjimi sličicami.
Ozadje pobarvaš po lastni zamisli. Možičku/ možičkom lahko narišeš športne pripomočke in
ga postaviš v zanimiv prostor (npr. na travnik, vrt, igrišče, igrala, v telovadnico,…)
Rišeš s flomastri in barvicami.
Želim ti veliko ustvarjalnih užitkov in domišljije!
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 PLES: IGRA in PLES: URCA
 Poslušaj pesem IGRA in vadi ples. (2x klikni na spodnjo povezavo).

IGRA_01.mp3
Stojimo v paru en nasproti drugega in zaplešemo:
BESEDILO

GIB-PLES

Se prekucnem

2 x poskok na mestu

skotalim

z rokami vrtimo mlinček

se po klancu zavalim

počasi se zavrtimo okoli svoje osi

in za mano sestra, brat

obrnemo se v pare

enkrat

1 krat plosk desna dlan ob desno

dvakrat

1 krat plosk leva dlan ob levo

mnogokrat

3 krat plosk obe dlani

 Ponovno si oglej ples: Ribič Pepe, Čuki in Plesno Mesto – URCA.
Spletna povezava:
https://www.youtube.com/watch?v=31iyiMSpPrY
 VADI OBA PLESA.

BZ (Bralna značka), pohvala ali priznanje za branje:
 Pripovedovalci, še vedno vas vabim, da pošljete obnove pravljic in posnetke
deklamacij ter fotografije vaših nalog, kot smo se že dogovorili.
Po osvojeni Bralni znački lahko osvojite še bralno pohvalo ali priznanje.
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Dopolnilni pouk
(nalogo naredijo vsi učenci):
 PREPIS NA KMETIJI
 Učenec dvakrat prebere besedilo.
 V pisanko prepiše besedilo s pisanimi črkami:
PAZI NA VELIKO ZAČETNICO, LOČILA IN
LEPOPIS.

STARŠI, končan
prepis fotografirajte
in pošljite učiteljici
preko E-ASISTENT -a
do petka, 17. 4.
2020.

PREBERI BESEDILO. Z ZELENO BARVO OZNAČI VELIKO
ZAČETNICO IN KONČNA LOČILA. BESEDILO PREPIŠI S
PISANIMI ČRKAMI.

NA KMETIJI
KATARINA IN DAVID STA OBISKALA BABICO
IN DEDKA. BABICA TILKA IN DEDEK JANEZ
ŽIVITA NA KMETIJI V VRTOJBI. V HLEVU
IMATA KRAVO LISKO IN KOZLIČKA KARLOTA.
ZA HIŠO STOJI VELIKA JABLANA. NA NJEJ
ZORIJO SOČNA JABOLKA. IZ NJIH BABICA
TILKA NAREDI SLASTEN JABOLČNI ZAVITEK.
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 DODATNE NALOGE (NEOBVEZNO)
SPOZNAVANJE OKOLJA:
https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_moje_telo.html

SLOVENŠČINA:
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/animals_photoquiz_si_manjkajoca_beseda.htm
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/razumem_kar_berem_1.html

MATEMATIKA:
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_sestevanje.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_odstevanje.html
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