
PONEDELJEK 

Pozdravljeni drugošolci! 

Upava, da ste lepo preživeli počitnice in se spočili od šolskih obveznost. Pridobiti 

moramo še nekaj znanj, nato pa boste skočili v poletne počitnice. Torej hitro na 

delo, misliva, da vam bo danes šlo dobro od rok ! 

Vsa navodila glasno berite, tudi to je vaja za branje.  

Ne pozabite na bralno značko, prebrane knjige ali pesmice zapisujte v zvezek ali 

beležko. 

učiteljici Alja in Mojca 

SLJ; velike pisane črke U, V in A 

Sledi navodilom in se loti dela: 

- najprej si poglej posnetek, 

https://www.youtube.com/watch?v=Xy7H_Hvibr0  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xy7H_Hvibr0


- pripravi si brezčrtni zvezek in črtasti zvezek z vmesnimi črtami, 

- ošili svinčnik in barvice, 

- v brezčrtni zvezek zapiši vse tri velike pisane črke na eno stran in jih naredi 

mavrične,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- vajo zapiši v črtasti zvezek z vmesnimi črtami. 

 

MAT; prištevanje desetic, računanje do 100 brez prehoda 

Sledi navodilom: 

- reši preverjanje znanja, rešuj samo enkrat, delo naj bo samostojno, 

https://forms.gle/sM5BGyMNHgpHLU7z6  

 

- oglej si posnetek razlage, 

https://www.youtube.com/watch?v=o07cACVd7bM 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/sM5BGyMNHgpHLU7z6
https://www.youtube.com/watch?v=o07cACVd7bM


- v  DZ Naša ulica Matematika 2, reši naloge na strani 24, 

 



SPO; naše življenje 

V družinskem albumu poišči fotografije, ki prikazujejo ljudi v različnih obdobjih 

življenja: novorojenček, malček, šolar, mladostnik, odrasel, starostnik. Ta 

obdobja si poskusi zapomniti v tem vrstnem redu.  

Fotografije si oglej, ugotovi kateremu družinskemu članu pripadajo. 

Člane vaše družine razvrsti v obdobja življenja.  

Današnje naloge pri SPO delaš ustno in ni potrebno nobenega zapisovanja. 

Dodatno delo; v DZ Naša ulica Spoznavanje okolja, naloga 5, stran 73, narišeš 

sebe v odrasli dobi. 

 

 

 

 



ŠPO; naravne oblike gibanja 

GIBANJE V STANOVANJU 
Gibalne naloge opravi v hišnih prostorih po vrstnem redu. 

SPALNICA:  počasno kroženje z glavo, najprej 5-krat v eno smer in 

nato 5-krat v drugo smer. 

DNEVNA SOBA:  10-krat kroženje z rameni, najprej kroženje naprej 

in nato kroženje nazaj. 

KUHINJA:  10-krat smučarski poskoki, levo – desno. 

HODNIK:  hodiš kot rakovica, od začetka do konca hodnika in nazaj. 

Vajo ponoviš vsaj 5-krat. 

DNEVNA SOBA:  brcneš namišljeno žogo v zrak. Z vsako nogo 10-

krat.  

KUHINJA:  postaviš se v  razkoračno stojo. Z rokami se dotakneš 

najprej leve noge, nato sredine, nato desne noge, dvigneš trup in 

ponoviš vajo. Kolena ostanejo nepokrčena. 

KOPALNICA:  10x v počep. 

SPALNICA:  uleži se na posteljo in uživaj.  

 

 

 

 

 

 


