NAVODILA – POUK NA DALJAVO ZA 2. B
V spodnji tabeli je plan dela po predmetih za 2. b v času od 30. 3. do 3. 4. 2020.
Na Lilibi.si portalu je založba omogočila dostop do vseh vsebin (tudi do učbenikov in delovnih zvezkov:
zavihek E-GRADIVO). Za delo uporabljamo samostojne delovne zvezke Lili in Bine.
Znanje lahko utrjujete tudi na : https://interaktivne-vaje.si/
Učenec naj vsakodnevno 10 minut glasno bere po lastni izbiri. Ko opravite naloge iz slovenščine (samo zapis
pisanih črk), mi jih prosim sproti poslikajte in pošljite na e-naslov: natasa.gostisa@guest.arnes.si Občasno bom
želela, da pošljete še kakšno fotografijo za druge predmete. Tako bom lahko sledila otrokovemu delu in vam
dala povratno informacijo.
Ponedeljek, 30. 3.
TJA
MAT

Gl. dopis učiteljice.
Odštevam do 100 (DE - E=DE) DZ/str. 77,78
V zvezek z rdečo napiši naslov
ODŠTEVAM DO 100 (DE – E = DE)
Pomagaj si z razlago:
https://www.youtube.com/watch?v=SEo9sOgOcqY
V zvezek zapiši:
27 - 3 = __
Nastavimo 2 snopiča palčk in 7 posameznih palčk, nato 3 palčke
odvzamemo.
Napišemo grafično ponazoritev:  ●●●●●●● (3 pike prečrtamo
z rdečo).
Pogledamo, koliko imamo skupaj D (2) in koliko E (4).
Zapišemo račun in ga izračunamo.
Račune ponazorimo tudi s premikanjem po stotičnem kvadratu.
Učenci imajo stotične kvadrate in računajo po navodilih, npr. Si na
polju številka 65.
Pojdi 4 polja levo. Kam prideš?
Prepiši račune v zvezek in jih izračunaj. Nariši tudi grafično
ponazoritev s snopiči in palčkami.
46 - 5 = _______
57 - 3 = ______
82 - 1 =_______
64 - 2= _______
97 - 4 =_______
V delovnem zvezku reši str. 77 in 78 (9. in 10. nal).

ŠPO

Gl. dopis učitelja v eAsistentu.

SLJ

Umetno gnezdo za malo uharico DZ/28, 29
Kot zanimivost lahko spremljate: https://uharica.ptice.si/v-zivo/

Med tihim branjem podčrtaj manj znane besede. Starši naj ti jih
pomagajo pojasniti. Razlago poiščeite na SSKJ (slovar slovenskega
knjižnega jezika, smo že delali s tem):
https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=%2A

Nato še glasno preberi besedilo.
Samostojno rešite str. 29.
Pogovarjajte se, kako posegamo ljudje v naravno okolje.
DN: Nauči se brati besedilo. (Sledi preverjanje.)
SLJ

Mala in velika pisana črka L DZ/105,106,107
Oglej si video z zapisom črke na Lilibi.si
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisanecrke/l/kako-napisemo-to-crko
(glej spodaj navodila).
Potem sledi še temu posnetku (žal samo za veliko pisano črko):
https://www.youtube.com/watch?v=5LibE58szdE (piši po mizi, po
zraku, po hrbtu … ) Reši v DZ za opismenjevanje str. 106, 107 (kar
se nanaša na črko L, tudi besede. Prepisa povedi na str. 107 ne delaj.
Naredil/a ga boš, ko bomo obravnavali še črko K.)
V zvezek zapiši eno vrstico malega in velikega pisanega L. Napiši 10
besed z veliko in malo pisano črko L. Če ti gre, lahko zapišeš tudi
kakšno poved. Npr. Lara ima lok. Slive so v omari. Lana ima leseno
uro.

Torek, 31. 3. 2020
2. ŠPORTNI DAN: Pohod v bližnji okolici
(Vsaj 2 do 3 ure hoje v obe smeri s krajšimi postanki, fotografiraj in
pošlji učiteljici fotografijo.)
Sreda, 01. 4. 2020
SPO

Spomladi sejemo in sadimo DZ/75
Pripovedujte o svojih izkušnjah sejanja in saditve na vrtu, njivi.
Kako ste sejali, sadili?
Katero orodje ste pri tem potrebovali?
Se že kaj dogaja s semeni, ki ste jih v sredo posejali ali posadili doma
v lončke in jih pridno zalivate?
Ali bodo vsa semena vzklila istočasno?
Rešite naloge na str. 75. Spomnite se, kako so se razvijali fižolčki, ki
smo jih sadili v razredu.

ŠPO

Gl. dopis učitelja v eAsistentu.

SLJ

Primerjamo lastnosti (stopnjevanje pridevnika) DZ/32,33
Doma primerjajte: tri različno dolge barvice, tri različno debele
knjige, tri različno visoke lončke.
Opazujte predmete, jih opisujte in primerjajte njihove lastnosti.
V zvezek napišite naslov;
PRIMERJAMO LASTNOSTI

Narišite tri različno dolge črte, drugo pod drugo, od kratke do
najkrajše in ob jih napišite stopnje pridevnika
____kratka, ___krajša, _najkrajša.
Rešite DZ/ 32, 33.
SLJ

Branje in pisanje - pisane črke
Pošljem priponko po e-pošti.

ITJ

Gl. dopis učiteljice.

Četrtek, 2. 4. 2020
MAT

Odštevam do 100 (DE - E=DE)
DZ/str. 78 (11., 12. in 13. nal.) in str. 79
V zvezek napiši naslov: MATEMATIČNI PROBLEMI
Prepiši besedilne naloge z malimi tiskanimi črkami.
Zmanjševanec je 47, odštevanec je 6.
Kolikšna je razlika?
R.:
O.:
Kolikšna je razlika števila 5 in 59?
R.:
O.:
Bolhi Mici in Cici sta tekmovali v skoku v daljino. Mici je skočila
28 cm, Cici pa 2 cm manj.
Kako daleč je skočila Cici?
R.:
O.:
Za vajo reši še interaktivne naloge na:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do100/odstevam/odstevam-enice

SPO

Mali vrtnarji in raziskovalci SDZ/76 MKPO (mala knjižica
poskusov) str.13/14
Navodila prejmete po e-špošti.

SLJ

Pesem: Burja (Berilo str. 13)
Naučite se brati eno izmed kitic – čim bolj glasno, čim bolj burjasto,
čim bolj veeetrovno. Da bo učinek res pravi in bo iz vašega branja
zares mogoče slišati burjo in njen gromki smeh, boste morali
glasovno slikanje večkrat popraviti. Ko se vam bo zdelo, da ste zares
našli pravi glas, se posnemite in mi pošljite posnetek.

GUM

Pihala DZ/27
Zapojte si pesem, ki vas spravi v dobro voljo ... meni te dni pomaga
tale: Ta zelena

dežela https://www.youtube.com/watch?v=um0cwP7deLk . Katera
pesem pa vam krajša te dneve?
DN Pošljite mi po e-pošti.
V DZ str. 27 poimenujte pihala. Rešite. Spomnite se na glasbeno
pravljico o Aladinu. Poslušaj (pihala) https://www.lilibi.si/solskaulica/glasbena-umetnost/o-glasbi/glasbila

TJA
Petek, 3. 4. 2020
LUM

Gl. dopis učiteljice.

SLJ

Pikapolonica – opis živali DZ/ 34, 35
Preberite besedilo. Podčrtajte neznane besede. Staršem povejte, kaj
ste si zapomnili.
Rešite v DZ str. 35.
POZOR! Pri 1. trditvi pri črki P je izpuščeno tri pare nog, zato
dopolnimo odgovor.
Pravilno: P glavo, oprsje, zadek in tri pare nog.
DN: Nauči se brati besedilo.

MAT

Odštevam do 100 (D-E=DE) DZ/str. 80, 81
V zvezek z rdečo napišite naslov D – E = DE
Pomagajte si z razlago:
https://www.youtube.com/watch?v=GaTC2deQgoE

Kombinirana tehnika: METULJ
(Glej dopis spodaj, pošljem tudi priponko po e-pošti.)

60 – 2 =
Nastavimo 6 snopičev, nato 2 palčki odvzamemo. Učenci
ugotovijo, da moramo en snopič podreti (snopiče palčk razvezati),
da lahko odvzamemo enice.
Ugotovimo, koliko imamo D (5) in koliko E (8).
Zapišemo račun in ga izračunamo.
Račune ponazorimo tudi s premikanjem po stotičnem kvadratu.
Prepišete račune v zvezek in jih izračunajo. Narišejo tudi grafično
ponazoritev s snopiči in palčkami.
40 - 3 = _______
50 - 7 = ______
80 - 2 =_______
60 - 9= _______
90 - 4 =_______
V delovnem zvezku reši str. 80 in 81 (17. in 18. nal.). Poznate že od
lani. Uporabljajte jo za vajo, ponavljanje utrjevanje snovi …
ITJ
Ostanite zdravi.

Gl. dopis učiteljice.
Razredničarka, Nataša Gostiša

NAVODILA ZA DELO S PORTALOM LILIBI.SI
OGLED ZAPISA PISANE ČRKE (POTEZE):
Varianta 1: Šolska ulica/Slovenščina/Dežela ABC/ Pisane črke/S
Varianta 2: v DZ za opismenjevanje klikneš na modro čebelico v zgornjem desnem kotu
V kolikor imate tiskalnik, si lahko tudi natisnete delovni list.

POSLUŠANJE PESMI ZA GLASBENO UMETNOST:
Varianta 1: Šolska ulica/Glasbena umetnost/Pesmice 2
Varianta 2: v DZ za GUM klikneš na modro čebelico v zgornjem desnem kotu

Delo na daljavo za TJA (TUJI JEZIK ANGLEŠČINA), 2.b : 30. 3. 2020 - 3. 4. 2020
Pozdravljeni!
Pridno mi pošiljate vaše naloge in zelo sem vesela. Pesmice (THIS IS THE WAY WE GET DRESSED ) ni
potrebno znati na pamet v celoti. Pomembno je samo, da znate pokazati, kar v pesmici poje in se zraven
zabavate.
Danes pa boste razmislili, katera so vaša najljubša oblačila ;).
1. Ponovi pesmico THIS IS THE WAY WE GET DRESSED s kazanjem.
2. Napiši v zvezek naslov: MY FAVOURITE CLOTHES
3. Potem poslušaj v DZ str. 40/ 9. nal. in ugotovi, katera so dečkova najljubša oblačila:
https://folio.rokus-klett.si/?credit=MA2DZ&pages=40-41.
4. Pod naslov nariši sebe v svojih najljubših oblačilih in se opiši.
Po končanem delu slikaj zvezek in mi pošlji sliko. Komaj čakam, da se ponovno srečamo ;) !!!
Ostanite zdravi in lep pozdrav,
učiteljica Maja

Delo na daljavo za ITALIJANŠČINO – tečajna oblika, 2.b : 30. 3. 2020 - 3. 4. 2020
Lepo pozdravljeni,
pošiljam napotke za delo v tretjem tednu. Napotki bodo dosegljivi na spletni strani šole, seveda in tudi v easistentu v komunikaciji z vami. Tam se lahko name obrnete za vsa dodatna pojasnila.
Želela bi poudariti, da mi bo v veliko veselje, če mi boste poslali povratno informacijo, glede dela na daljavo, to
pomeni, da mi lahko preko komunikacije, ali e- maila, kakor vam je lažje, pošljete slike otroških izdelkov. Za
vsako lično izdelano nalogo bodo v šoli prejeli nalepko!
Nekateri starši so to že storili in zelo sem jim hvaležna. Lahko mi pošljete tudi krajši posnetek prepevanja in
plesanja ob pesmici!
Tudi v tem tednu vam bodo v pomoč posnetki na računalniku.
V tem tednu bodo učenci spoznali imena prstov roke!
1. Najprej ponovijo pesem Il coccodrillo come fa, zapojejo in zaplešejo.

2. Opis in spletna stran nove enote se nahaja na you tube : Elisa Pooli - Dove sono le dita della mano ? | | Tratto
dall'Album CantaAScuola

https://www.youtube.com/watch?v=Tf_Hp0jR5Bw

Če se vam stran ne odpira, vpišite zgornje podatke na you tube.
Pesem naj poslušajo večkrat in ob tem kažejo prste, ki so poimenovani v pesmi.
Pesem poslušajo tolikokrat, da lahko določene besede tudi zapojejo, vsaj imena prstov,
(pollice, indice, medio, anullare,mignolo).
3. V zvezke napišejo naslov LE DITA
Narišejo svojo razprto roko in na vsak prst napišeje imena posameznega prsta: POLLICE, INDICE,
MEDIO, ANULLARE, MIGNOLO.
4. Za konec ponovno poslušajo pesem in poimenujejo svoje prste na roki.
To bo za ta teden dovolj. Hvala za vaš trud in sodelovanje!
Bodite dobro, pozdravite vaše otroke in ostanite vsi zdravi!
Učiteljica italijanskega jezika
Tamara

METULJ
Dragi učenci, starši, stari starši, učitelji, ravnatelji, dragi vsi!
Povežimo se in stopimo skupaj!
Povej prijatelju, da misliš nanj, da mu želiš le najboljše in da mu pošiljaš upanje.
Povej to celemu svetu.
Kako?
Pošlji v svet metulja upanja.
Metulj na tvojem oknu ali balkonu bo pozdravil in razveselil tvoje prijatelje,
znance, sošolce, učitelje in cel svet!
Prinesel jim bo upanje in tvoje pozdrave!

Si za? Skupaj zmoremo!
Tudi na filmčku! https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo

POTREBUJEMO:








BEL PAPIR
SVINČNIK
ŠKARJE
LEPILO
ŽICO
LESENO PALICO
BARVICE (FLUMASTRE, BARVNI PAPIR…)

1.KORAK
Papir prepognemo. Nanj narišemo obliko polovice metulja in izrežemo.

2.KORAK
Papir razgrnemo in na obeh straneh pobarvamo/ okrasimo metulja.

Da bosta krili res enaki /simetrični, si pomagaj tako, ko kaže slika (prepogni in na
okno).

3.KORAKPrilepimo tipalke.

4. KORAK
Metulja pritrdimo na okno, kjer ga bodo videli vsi.

Metulj POZDRAVLJA PRIJATELJE, ZNANCE, SOŠOLCE, UČITELJE, VSE, Sporoča : JAZ
SEM DOBRO, BODI ZDRAV, OSTANI DOMA.
LAHKO TUDI TAKO…
 Obrišemo prvega in izrežemo. Vsakega okrasimo na eni strani.

 V sredino obeh kril prilepimo palico in tipalke. Krili zlepimo in metulja
pritrdimo na prosto.

In še izziv!
Ali sta krili res enaki / simetrični?

Najdi 5 razlik.

