
PONEDELJEK, 23.3.2020 

 

SPO 

Pa smo dočakali tui koledarsko pomlad in sicer v soboto. Če imate 

možnost, si natisnite delovna lista o pomladi, ki ju najdete sna spletni 

strani. Lista prilepite v zvezek za SPO. Če te možnosti nimate, v zvezek 

prepišite miselni vzorec (moder). 

 

SLJ 

Zadnjič ste prebrali 2.odlomek iz Pike Nogavičke z naslovom Pika gre 

na čajanko. Tokrat boste prebrali še zadnji odlomek Pike Nogavičke v 

berilu in sicer odlomek z naslovom Pika noče postati velika. Tudi 

tokrat odgovori na vprašanja, ki so na koncu odlomka. Odgovore piši 

v zvezek za SLJ, naslov je enak naslovu odlomka. Pazi in piši lepo – od 

črte do črte, pravilen razmik med besedami. Ne pozabi na veliko 

začetnico in ustrezna ločila. 

Ker pa bo v tem tednu materinski dan, pa vam prilagam pesem za 

mamico. Tisti, ki mislite, da imate dovolj časa, se pesem naučite na 

pamet in jo mamici v sredo deklamirajte. Lahko pa se jo samo naučite 

gladko brati in jo recitirate. Odločitev je vaša. 

MAMA  

(Jelka Bakula) 

 

1. Tudi ko sem v šoli,  

nikdar nisem sama,  

saj na mene misli  

moja ljuba mama.  

 

2. Misel je nevidna,  

žarek je med nama  

in zato sem pridna,  

tudi ko sem sama.  

 

 

3. Ko domov se vrne,  

me toplo objame,  

zvesto me posluša,  

mi skrbi odvzame.  

 

4. To je košček sreče,  

ki jo nosim v sebi.  

Kdo jo neki daje,  

ljuba mama, tebi? 

 



GUM 

Tokrat najprej ponovi pesem in ples o zajčku. 

Povezava do Zajčka: https://www.youtube.com/watch?v=TUXRko6gDrs  

Če se še spomniš, pa lahko zaplešeš še ples s stolom. Melodijo najdeš 

na spodnji povezavi. 

Ples s stoli: https://www.youtube.com/watch?v=z1-Lhj2LYqY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začetek pomladi: 

21. marec 

 

Na prvi pomladni dan sta dan in noč 

enako dolga, potem pa se dnevi 

začnejo daljšati. 

 

 

 

 

 

 Spomladi hodimo na sprehode.  
 Spomladi sejemo na njivah in v vrtu. 

 

 

 

Zakaj sejemo spomladi?  

 

Spomladi sejemo in 

sadimo zato, ker postaja 

topleje. Rastlina 

potrebuje za boljšo rast 

toploto. 

  
Pomlad je topla, zato 
voda hitreje izhlapeva. 
Če ta topel zrak, ki 
vsebuje izhlapelo vodo, 
zapiha čez hladno 
pokrajino, nastanejo 
oblaki in začne deževati! 
 

EKSPERIMENT: 

V mrzel kozarec nalijemo vročo 

vodo, in kozarec pokrijemo z 

vrečko za zamrzovalnik. Kaj se 

zgodi?  

 

NARAVA SPOMLADI JE  

 

ZELENA, TOPLA, CVETOČA, 

DIŠEČA. 

 

Prilepi ali nariši takšno drevo, 

kakršno je spomladi! 

POMLAD 

https://www.youtube.com/watch?v=TUXRko6gDrs
https://www.youtube.com/watch?v=z1-Lhj2LYqY


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.si/imgres?hl=sl&sa=X&gbv=2&biw=1280&bih=655&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=P-p5e1iy0qnNiM:&imgrefurl=http://www.supercoloring.com/pages/easter-spring-flowers/&docid=C9cdq5BJdJzzqM&imgurl=http://www.supercoloring.com/wp-content/main/2010_03/easter-spring-flowers-coloring-page.jpg&w=364&h=350&ei=d2lvT7pPw83hBKiMmcAC&zoom=1
http://www.google.si/imgres?hl=sl&sa=X&gbv=2&biw=1280&bih=655&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=j7adwqO1Q6jzaM:&imgrefurl=http://www.activity-sheets.com/coloring_page/spring/01-spring-09.htm&docid=_-RcQRAQc_nBTM&imgurl=http://www.activity-sheets.com/coloring_page/spring/spring_pics/01-spring-09.gif&w=670&h=820&ei=d2lvT7pPw83hBKiMmcAC&zoom=1
http://www.google.si/imgres?start=79&hl=sl&sa=X&gbv=2&biw=1280&bih=655&addh=36&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=TjzzmTU4Z7vuJM:&imgrefurl=http://www.coloring-page.net/page/spring-13.html&docid=N_35sala7beLoM&imgurl=http://www.coloring-page.net/page/spring/spring-13.gif&w=670&h=820&ei=qmlvT9eAPY_04QSg0uC_Ag&zoom=1
http://www.google.si/imgres?hl=sl&sa=X&gbv=2&biw=1280&bih=655&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=_mREb1RdbcaCkM:&imgrefurl=http://freebies.about.com/od/printable-coloring-pages/tp/spring-coloring-pages.htm&docid=jSvyYwziuxLJuM&imgurl=http://0.tqn.com/d/freebies/1/0/B/i/crayola-spring-coloring-pages.jpg&w=400&h=296&ei=d2lvT7pPw83hBKiMmcAC&zoom=1
http://www.google.si/imgres?start=79&hl=sl&sa=X&gbv=2&biw=1280&bih=655&addh=36&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=UKXItaTeHBQh2M:&imgrefurl=http://www.free-coloring-pages.com/page/spring-02.html&docid=ELWC0th6RecO-M&imgurl=http://www.free-coloring-pages.com/images/spring-coloring-pages/spring-coloring-pages-03.gif&w=670&h=820&ei=Y2pvT6qOKemI4gSJ1o3AAg&zoom=1
http://www.google.si/imgres?start=79&hl=sl&sa=X&gbv=2&biw=1280&bih=655&addh=36&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=TxadElZliv8PnM:&imgrefurl=http://www.free-coloring-pages.com/page/spring-14.html&docid=e0qA4S0-JZnyDM&imgurl=http://www.free-coloring-pages.com/page/spring/spring-14.gif&w=670&h=820&ei=qmlvT9eAPY_04QSg0uC_Ag&zoom=1


Torek, 24.3.2020 

 

SLJ 

Tudi danes najprej beri. 10 minut glasnega branja! Pazi na ločila in besede, ki se 

končajo na L. V besedilu je ena črka J, ki je pisane še nismo spoznali, zato jo 

napiši veliko tiskano. 

Jutri bomo spoznali novo pisano črko. Danes pa boste za vajo pisali s pisanimi 

črkami povedi! 

Vrtnica ima trne. Kuža se kotali. Mama ima nov televizor. Ata se smeji sinu 

Martinu. Martin zato ni vesel. Se nič ne smeji. Je žalosten.  

Ta zapis naj starši fotografirajo, da vidim, kako ste pisali. 

Pa ne pozabi na pesem za mamo. 

 

MAT 

Danes boste spet reševali naloge v delovnem zvezku in sicer na straneh 12 in 

13.  

1.naloga/12 

Preberi navodila. Reši. Ne bi smelo biti težav. 

2.naloga/12 

Pripravi si en list (ni važno kakšen, lahko je tudi iz časopisa, revije, …) in ga 

prepogibaj po navodilih. Kar dobiš, ko list razpreš, nariši z ravnilom v spodnje 

kvadratke. 

3.naloga/13 

Nariši sebe. Enkrat samo s krivimi črtami, drugič samo z ravnimi črtami. Primer 

hiše: 

  

 

 

 



4.naloga  

Pike povezuj z ravnimi črtami ( ravnilo). Poskusi vsako sličico na drugačen način. 

Neprekinjeno ne pomeni, da ne smeš dvigniti ravnila. 

Nalog matematike mi ni potrebno pošiljati. Jih bom pregledala, ko se vidimo. 

Seveda pa ne bom jezna, če kakšno rešitev dobim. 

 

SPO 

Pri spoznavanju okolja bomo v tem tednu in še naslednji teden spoznavali 

različna življenjska okolja. Prvo življenjsko okolje, ki ga boš raziskal je VRT. V 

zvezek za spoznavanje okolja (SPO) napiši naslov Vrt. Odpravi se na vrt in si ga 

poglej. Dobro opazuj, ali vidiš kakšno žival, rastlino. Res, da je trenutno vrt še v 

pripravi na poletje, zato ti lahko pomaga mama. Napiši, katere rastline in živali 

najdeš v tem življenjskem okolju. Lahko tudi narišeš.  

Tega mi ni potrebno poslati, saj bom pregledala, ko se bomo vrnili v šole. Če pa 

želiš, pa ne bo nič narobe. Vendar pa moraš pisati in risati sam.  

 

DOD/DOP 

Piši, beri, pleši, poj, riši, ustvarjaj iz naravnih materialov, … Sprosti se.  

Lahko pa na Moji matematiki rešuješ naloge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sreda, 25.3.2020 

 

Danes je materinski dan, zato bo urnik malo drugačen. 

SLJ 

Mami preberi ali oddeklamiraj pesem, ki sem vam jo priložila v ponedeljek.  

 

Sedaj pa na ustvarjanje. Spodaj imaš nekaj primerov, kako lahko iz škatle za 

jajca izdelaš rožice za mamo. Pogumno se loti dela. 

 

Če pa se ti rože zdijo pretežke, pa prilagam preprost recept za kekse – pri keksih 

prosi očeta za pomoč. 

Recept najdeš tukaj: https://oblizniprste.si/slastne-sladice/odlicni-keksi-iz-modelckov/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oblizniprste.si/slastne-sladice/odlicni-keksi-iz-modelckov/


 



Četrtek, 19.3.2020 

 

MAT 

Ker včeraj niste imeli matematike, je danes na sporedu nekaj več. Na spletni 

strani Moja matematika te čaka domača naloga. Potrudi se in rešuj po svojih 

močeh. Prilagam ti nekaj osnovnih navodil za naloge: 

Astronavti – astronavtu pomagaš priti do rakete. Izogibati se moraš kraterjem. Nalogo rešuješ tako, 

da klikaš na smerne puščice, ki so spodaj desno na ekranu. 

Pri kameleonu klikneš na ustrezen rezultat. 

Pri zaporedjih najprej dobro poglej števila, ki so zgoraj. Nato se pokaže prazno polje in ti klikni na 

število, ki na tem polju manjka. 

Imaš gosenico s števili do 20. Pod gosenico se ti pokaže številka, ti jo z miško prenesi na pravo mesto 

v gosenici. 

Pokazali se ti bodo trije duhci, na katerih so računi do 10. Zgoraj levo boš imel napisano navodilo (na 

primer KATERI REZULTAT JE NAJVEČJI?) in klikneš na duhca, kjer je največji rezultat, kar pomeni, da 

moraš vse tri račune izračunati. 

Pri zadnji nalogi v diagram prenašaš medvedke. Bodi pozoren, saj moraš upoštevati dve lastnosti. 

 

 

SLJ 

V delovnem zvezku poišči poglavje PIŠEM S ŠTEVKAMI in TEK (stran 70, 71). 

Ponovili bomo, kako pišemo števila in kako vrstilne števnike, to so števila, s 

katerimi povemo kateri po vrsti je kdo. Poglejte primer: 

Včeraj smo tekmovali v teku. Teklo je trinajst otrok. Mateja je bila prva, Sara 

druga in Blaž tretji. 

Če bi namesto z besedami pisali števila s števkami bi pisali tako: 

Včeraj smo tekmovali v teku. Teklo je 13 otrok. Mateja je bila 1., Sara 2. in Blaž 

3.. 

Števila, s katerimi zapisujemo, katero po vrsti je kaj ali kdo, zapisujemo s piko. 

Dobro poglej primere v delovnem zvezku in reši naloge. Preberite vse. 

 



GUM 

Poonovite ples s stoli. Pripravila sem navodila v pisni obliki, ki jih najdeš na 

spletni strani (OŠ Miklavž pri Ormožu - Razredi – 2.razred- navodila za ples s 

stoli). Mogoče bodo tistim, ki so pozabili, tudi takšna navodila v pomoč.  

 

Petek, 27.3.2020 

 

SLJ 

Tako, kot sem vam obljubila, se bomo na daljavo probali naučiti novo pisano 

črko. Da boste lažje začeli, najprej napišite nekaj besed in sicer list, žamet, 

resnica, Nino, letalo 

Ste dovolj ogreti? Danes boste spoznali veliko in malo pisano črko K. Tisti, ki 

imate možnost, si natisnite delovni list, tisti ki pa nimate, pa v zvezek napišite 

po dve vrsti malega in dve vrsti velikega pisanega K. Napišite tudi besede kol, 

kita, Karmen, kmet, kovač, kurir, sok, kužek, 

Če se spomniš, napiši še kakšno besedo. Obe črki se končata z rokico, tako da 

ne bi smelo biti težav pri povezovanju črke k z  drugimi črkami. 

Za zapis črke K poglejte na spletno stran Lilibi – šolska ulica 1, 2 – slovenščina – 

Dežela ABC – pisane črke in poiščite K. 

Tukaj je povezava do te strani : 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/k 

Če komu ni uspelo urediti prijave, naj mi sporoči, da se dogovorimo kako rešiti 

zadevo.  

 

MAT 

Pri matematiki boste danes spoznali sklenjene in nesklenjene črte. Spomnite se: 

ko se črta drži skupaj je to SKLENJENA črta (živalca ne more pobegniti), ko pa se 

črte ne drži, pa je NESKLENJENA (živalca lahko pobegne). V delovnem zvezku za 

MAT na straneh 14, 15 in 16.  

1.naloga na strani 14: Označi, kateri živali lahko pobegneta. Spodaj si dobro 

poglej, kakšne so sklenjene in kakšne nesklenjene črte 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/k


2.naloga na strani 15: Dobro poglej mravljice in z barvico prevleci tiste poti, na 

katerih se bosta mravljici srečali. 

3. naloga na strani 15: riši črte po navodilih 

4.naloga na strani 16: modre obeske poveži s črto, da dobiš ogrlico (sklenjena 

črta). Nato pobarvaj z rdečo barvico tiste krogce, ki so znotraj ogrlice in z zeleno 

tiste, ki so zunaj ogrlice. 

5. naloga na strani 16: riši črte po navodilih 

 

SPO 

Zadnjič ste spoznavali vrt in narisali ali napisali, katere rastline in živali najdemo 

na vrtu. Tokrat je na vrsti GOZD (naslov v zvezku za SPO). Napiši ali nariši, 

katere rastline in katere živali so prebivalci gozda. Če najdeš kakšno sliko, jo 

lahko prilepiš.  

 

 


