NAVODILA – POUK NA DALJAVO ZA 2. B
Smo že 7. teden pouka na daljavo. Morda se pa kmalu vidimo v šoli.
Vsi pridno delate in pošiljate vaše šolske obveznosti. Pohvaljeni in le tako naprej. Hvala tudi staršem,
ki jim stojite ob strani, jih motivirate, nadzirate in jim pomagate. V tem mesecu nas čaka ocenjevanje
znanja. Kar pogumno.
V tabeli je načrt dela za 2. b v času od 4. – 8. 5. 2020.
Učenec naj vsakodnevno 10 minut glasno bere po lastni izbiri. Svetujem vam, da delate sproti. Na
koncu besedila je tabela z naborom fotografij opravljenega dela, ki mi jih sproti poslikajte in pošljite
na e-naslov: natasa.gostisa@guest.arnes.si Tako bom lahko vaše delo pregledala in vam dala povratno
informacijo.

Ponedeljek,
4. 5. 2020
TJA
Gl. dopis učiteljice.
MAT

Seštevam dvomestna števila do 100 (DZ/8)
V zvezek napiši naslov: BESEDILNE NALOGE
Prepiši nalogo ter napiši račun in odgovor. Ne pozabi podčrtati podatkov in vprašanja. Piši enote (€).
1. Izračunaj vsoto števil 52 in 34.
R.:
O.:
2. Simon ima 31 evrov, Sonja pa 33 evrov.
Ali si lahko s skupnim denarjem kupita kotalke, ki stanejo 65 evrov?
R.:
O.:
3. Zoja je včeraj prebrala 26 strani knjige, danes pa še 42 strani.
Koliko strani mora še prebrati, če ima knjiga 70 strani?
R.:
R.:
O.:
 Reši v DZ 3, str. 8/ 7., 8. in 9. naloga
Pri računanju si lahko drugi seštevanec razčleniš na E in D. Če znaš brez razčlenjevanja, pa računaj na kratko.

Pomagaj si s stotičnim kvadratom.
Zapis v zvezku in delovnem zvezku poslikaj in mi ga pošlji.
Če česa ne razumeš, mi napiši.
ŠPO

Gl. dopis učitelja v eAsistentu.

SLJ

Besede s širšim pomenom DZ/str. 46, 47
- Oglej si slikovni del in povej, kaj je narisano.
Preberi besedilo.
Ustno odgovori na vprašanja, npr.
Kam je odšel Gregor z mamico?
Kaj je kupila mamica pri prodajalcu, ki je prodajal sadje?
Kaj je pisalo na stojnici, kjer je mamica kupila korenje, peteršilj, cvetačo in krompir?
Kaj Gregor rad je?
Na kateri stojnici sta kupila sir in jogurt?
Pozornost usmeri na besede, ki so v besedilu napisane z velikimi tiskanimi
črkami.
Te besede poišči na sliki. To so BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM.
Naštej, kaj prodaja prodajalec/branjevec/branjevka na stojnici. Naštete
besede, npr. korenje, peteršilj, cvetača in krompir, so BESEDE Z OŽJIM POMENOM.
Reši: DZ 2, str. 46 in DZ 2, str. 47
V zvezek napišite naslov: BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM
Napišite besede s širšim pomenom (za skupno ime) in pod nje besede z ožjim pomenom. Npr.
VOZILA
OBLAČILA
OBUVALA
SADJE
POSODA
avto
tovornjak
kolo
motor
avtobus
Zapis v zvezku in delovnem zvezku fotografiraj in mi ga pošlji.
Reši interaktivno vajo na Lilibi.si:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/skriti-zaklad/nadpomenke

SPO

Dan boja proti okupatorju ter praznik dela


V preteklem tednu smo praznovali dva praznika.

Oglej si posnetka: DAN BOJA PROTI OKUPATORJU
https://www.youtube.com/watch?v=OTd9D2DYm-s
https://www.youtube.com/watch?v=BenxAUePQB
Oglej si posnetek: PRAZNIK DELA: https://www.youtube.com/watch?v=qqg6-lt4IpM


Pripravi si zvezek za SPO.

Preberi si spodnje besedilo o praznikih. V zvezek prepiši, kar vidiš na obeh slikah. Zraven lahko tudi
kaj narišeš, kar se nanaša na ta praznik. Če imaš tiskalnik, lahko natisneš in prilepiš v zvezek SPO.

Ne pozabi, ostani doma.

DOP

Utrjuj računanje do 100. Račune lahko tudi po nareku zapišeš v zvezek.
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_sestevanje.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_odstevanje.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote/merske_enote_denar.html

Torek,
5. 5. 2020
SLJ

Mala in velika pisana črka D (DOP/ 108, 109)
Oglej si video z zapisom črke na Lilibi.si
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/d/kako-napisemo-to-crko

Potem sledi še temu posnetku:
https://www.youtube.com/watch?v=RGp57rkb3qY (piši po mizi, po zraku, po hrbtu … )
Reši v DZ za opismenjevanje str. 108, 109 (kar se nanaša na črko D, tudi besede).
V zvezek zapiši eno vrstico malega in velikega pisanega D. V zvezek napiši naslednje besede z veliko
in malo pisano črko : dan, duda, Darinka, dedek, oder, Darko, Danska, dlesen, Drava, drevo
V zvezek prepiši povedi na str. 109. Pazi na veliko začetnico in piko.
Zapis v zvezku fotografiraj in ga pošlji učiteljici po e-pošti.
MAT

Odštevam dvomestna števila do 100 (DE-D=DE) DZ/9,10
Danes bomo od dvomestnega števila odštevali desetice. Najprej si oglej razlago na spodnjem posnetku:
https://www.youtube.com/watch?v=vS_s_mBGEw8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR27ydwGgKDiozHSCWOt
6RuDxOx_PM-XkFRUEoXFXKkicX-7RYcxGsKSAhk

V zvezek napiši naslov: ODŠTEVAM DESETICE
Vsak račun ponazori s konkretnimi ponazorili (uporabljaj paličice ...), nato ga grafično ponazori,
prepiši v zvezek in zapiši rezultat.
Primer:
74 –20 = __

●●●●

Nastavi 7 snopičev in 4 posamezne paličice, nato 2 snopiča odvzami.
Pogledamo, koliko imamo skupaj D (5) in koliko E (4).
Po istem postopku reši v zvezek naslednje račune:
53 – 30 =
62 – 40 =
98 – 50 =
86 – 10 =
45 – 30 =
32 – 20 =
47 – 40 =
Račune ponazori tudi s premikanjem po stotičnem kvadratu.
Pred seboj imej stotični kvadrat in računaj po navodilih, npr. Si na polju številka 53 .
Pojdi 3 polja (pomakneš se za 30) po stolpcu navzgor. Kam prideš?

Reši v DZ/ STR. 9 in 10
Ponovi pojme zmanjševanec, odštevanec, razlika.

Fotografiraj zapis v zvezku in delovnem zvezku.
ŠPO

Gl. dopis učitelja v eAsistentu.

SPO

Ustno ocenjevanje znanja
Teme v učbeniku in zvezku: Dan in noč, Koledar, Letni časi in meseci, Vreme, Vremenski pojavi,
Praznujemo.

GUM

Sem poslala po e-pošti.
Preverjanje znanja:
Ljudska: Pleši, pleši črni kos + Ritmizacija besedila: Zvonček in trobentica
Ponovi pesem: Pleši, pleši, črni kos. Nauči se besedilo pesmi na pamet. Večkrat si prepevaj pesem.
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2
PLEŠI, PLEŠI ČRNI KOS,
KAK BOM PLESAL, KER SEM BOS?
KUPIL SI PA ČEVLJE BOM,

POLKE TRI ZAPLESAL BOM.
PLESAL BOM S SINIČICO,
LEPO MLADO PTIČICO,
S PETO TOLKEL BOM OB TLA,
TRESLA SE BO ZEMLJA VSA.
KDOR PA HOČE PLESATI
MORA GODCE PLAČATI,
SAJ NI GODEC KAKOR KONJ
DA BI GODEL KAR ZASTONJ.

Sreda, 6. 5.
2020
SPO
Skrbim za zdravje DZ/84; MKPO (mala knjižica poskusov)/15
 Ustno odgovori na naslednja vprašanja:
Kolikokrat in kdaj si je potrebno umivati zobe?
Zakaj je umivanje zob pomembno? Kako si umivate zobe in s čim?
Kako še poskrbimo za svoje zobe?
Ali opravljate redne kontrole pri zobozdravniku oz. zdravniku?
Ali se redno umivate? Kaj si je potrebno umivati? Kolikokrat? Čemu je pomembna čistoča
našega telesa?
Na kakšne načine še skrbite za svoje zdravje?
Ali vsak dan poskrbite, da se gibate oz. telovadite?
Ali pravočasno odhajate spat in dovolj počivate?
Ali uživate vsaj 5 obrokov na dan? Kako se imenujejo posamezni obroki, ki jih zaužijete?
Ali počivate, če ste bolni? Ali obiščete zdravnika?
Na zdravniških pregledih ste tudi cepljeni. Kaj mislite, čemu?
Ali je pomembno, da živimo v čistem okolju? Zakaj?
Oglej si projekcijo: SKRB ZA ZDRAVJE (pošljem po e-pošti).

V zvezek prepiši spodnji miselni vzorec in poved:

NE POZABI NA: DELO IN DRUŽENJE S PRIJATELJI!
 DZ, str. 84
Oglej si fotografije in preberi besedilo. Kaj od prikazanega sam počneš?
1. naloga
S kljukico označi dejavnosti, s pomočjo katerih skrbiš za svoje zdravje.
 MKPO, str. 15
Ponovimo, da vse, o čemer smo se pogovarjali, pripomore k ohranjanju zdravja.
V tabelo vpisuj od ponedeljka dalje, kaj si naredil koristnega za svoje zdravje. Tabelo izpolnjuj teden
dni. Ko bo izpolnjena, jo poslikaj in pošlji učiteljici po e-pošti.
Potrudi se, saj bo tabela tudi ocenjena.
ŠPO
SLJ

Gl. dopis učitelja v eAsistentu
Prave navade za zdravo življenje DZ/51
 SDZ 2, str. 51
Oglej si slike in povej, kaj je na njih narisano; kaj se na njih dogaja.
V zvezek napiši naslov: PRAVE NAVADE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
Za vsako sličico napiši, katero od navad za zdravo življenje si pridobiva otrok. Napiši ob sličici vsaj
eno poved. Piši z malimi tiskanimi črkami.
Pri pisanju pazi na:
- pravilen zapis besed.
- presledek med besedami.
- čitljivost zapisa.
- veliko začetnico.
- končno ločilo (piko).
Zapis fotografiraj in mi ga pošlji.

SLJ

Prepis s pisanimi črkami
Poskusi prepisati prepis, ki je napisan s tiskanimi črkami. Če tega še ne zmoreš, si pomagaj s
spodnjim besedilom, katerega sem napisala s pisanimi črkami. Če te bo bolela roka, malo potelovadi
s prstki in potem spet na delo.

PREPIS
Rok, Blažka in Tara bodo z vlakom odšli v Maribor. Z
mamico Hano in očkom Črtom bodo na Vrhniki sedli na vlak.
Obiskali bodo babico Lučko in dedka Darka. Z babico in
dedkom bodo šli v izlet ob reki Dravi.

ITJ
Četrtek, 7.
5. 2020
MAT

Gl. dopis učiteljice.

Odštevam dvomestna števila do 100 (DE-DE=DE) – daljši način (DZ/11)
Danes bomo dvomestnemu številu odštevali dvomestno število (desetice in enice). Najprej si oglej
razlago na spodnjih posnetkih:
https://www.youtube.com/watch?v=qyti869XvBA
https://www.youtube.com/watch?v=ZgohdfhRIOs
Tukaj se bomo naučili, kako razčlenimo odštevanec. Vsak račun ponazorijo s konkretnimi ponazorili
(kocke, paličice). Oglej si projekcijo, ki sem jo poslala po e-pošti.

V zvezek napiši naslov:
ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE - DE=DE)
Zapiši račun:
74 –43 =

●●●●

(prečrtamo 4 stolpce in 3 pike)

Nastavi 7 snopičev in 4 posamezne paličice, nato odvzami 4 snopiče in 3 paličice.

Zapiši račun (odštevanec razčlenimo na D in E). Računamo na daljši način.

74 - 43 = 34 - 3 = 31
/ \
40 3
Račune ponazorimo tudi s premikanjem po stotičnem kvadratu.

Reši v DZ, str. 11/6., 7. in 8
8. naloga
Račune izračunaj na daljši način v zvezek. Npr.

47 - 22 = 27-2 =25
/ \
20 2

Zapis v zvezku in delovnem zvezku fotografiraj in mi ga pošlji po e-pošti.

SPO

Skrbim za zdravje (DZ/ 85, 86)
Ustno odgovori na vprašanja:
Zakaj je pomembno, da imamo pet obrokov na dan?
Kaj ponavadi zajtrkujete? Je prav, da zajtrka ne jeste? Zakaj ne?
Kaj jeste za malico, kosilo, večerjo?
Katere tekočine pijete? Koliko?
 SDZ, str. 85
- Preberi besedilo o zdravi prehrani.
- Oglej si slike obrokov. Poimenuj hrano.
Slika prehranske piramide:
Preberi besedilo pod piramido. Na dnu piramide je hrana, ki naj bi jo pogosteje uživali, na vrhu
piramide pa je hrana, ki naj bi jo redkeje uživali.
Preberi besede ob piramidi in naštej živila. Kaj naj bi v naš jedilnik pogosteje vključili in kaj bolj
poredko?
Za naše zdravje sta pomembna tudi tekočina in gibanje? Zakaj?
 Reši v 1. in 2. nalogo/ DZ, str. 86

SLJ

Pri zobozdravnici (DZ/52,53)
Ponovi o veliki začetnici na spodnji povezavi:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/jezikarija

- DZ 2, str. 52
Besedilo preberi najmanj dvakrat. Beri glasno!
- DZ 2, str. 53
Odgovori na vprašanja.
Pri pisanju odgovorov pazi, da odgovarjaš v celih povedih, pišeš veliko začetnico, pravilno zapišeš
besede, čitljiva pisava …).
Pri odgovorih si pomagaj s ponovnim branjem besedila ali pa poišči podatek, ki si ga nisi zapomnili.
Podatek za odgovor lahko v besedilu podčrtaš.
Fotografiraj odgovore in jih pošlji učiteljici.
GUM

Dirigentski izziv
Oglej si videoposnetek na https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM
Ob posnetku se nauči dirigentskih gibov. Gibe izvajaj sočasno z gledanjem videoposnetka.
Videoposnetek pokaži še ostalim družinskim članom.
Po izvedenem dirigiranju poišči odgovore na naslednja vprašanja:
- Je ta oseba pravi dirigent ali je kaj drugega po poklicu?
- Zakaj je nastal ta videoposnetek?
Uspešen/a boš, ko boš:
- usvojil dirigiranje tako kot na videoposnetku,
- videoposnetek pokazal družinskim članom,
- zapisal odgovora v zvezek za GUM.
PONOVI ZA OCENJEVANJE: Ljudska: Pleši, pleši črni kos + Ritmizacija besedila: Zvonček
in trobentica

TJA
Petek, 8. 5.
2020
LUM

Gl. dopis učiteljice.

Risanje
Današnji izziv je: Z eno potezo nariši risbo. Riši na list A4 ali na polovico risalnega lista.
Fotografiraj risbo in mi jo pošlji. Se že veselim!
Zbirajte tulce toaletnega papirja, papirnatih brisač, aluminijaste folije….za ocenjevanje znanja v
naslednjem tednu.

SLJ

Mala in velika pisana črka G
Oglej si video z zapisom črke na Lilibi.si
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/g/kako-napisemo-to-crko

Potem sledi še temu posnetku:
https://www.youtube.com/watch?v=BM7kwZOLhRE (piši po mizi, po zraku, po hrbtu … )
Reši v DZ za opismenjevanje str. 110 (kar se nanaša na črko G, tudi besede: golob, Gorazd).
V zvezek zapiši eno vrstico malega in velikega pisanega G. V zvezek napiši naslednje besede z veliko
in malo pisano črko : gora, goba, Goran, golob, Gabrovica, golobica, Gabi, gremo, pogled, gniloba.
Tudi povedi zapiši v zvezek:
Danes gremo v Gardaland.
V gozdu smo nabirali gobe.
Kopal sem se v Gradežu.
Zapis v zvezku fotografiraj in ga pošlji učiteljici po e-pošti.
MAT

Odštevam dvomestna števila do 100 (krajši način) DZ/7
Račune lahko že izračunamo na krajši način. Nad ali pod odštevanec še vedno zapiši desetice in
enice.

Reši v DZ, str. 12 /nal. 11 Račune prepiši v zvezek in jih izračunaj na krajši način.
Str. 13/ nal.12 Odštevanec lahko razčleniš kar v delovni zvezek.
Zapis v zvezku mi fotografiraj in po pošlji po e-pošti.
ITJ

Gl. dopis učiteljice.

!!! NE POZABITE POSLATI TUDI ANGLEŠČINE IN ITALIJANŠČINE.
PONEDELJEK,
4. 5. 2020
MAT – zapis v
zvezku in delovnem
zvezku str. 8
SLJ – zapis v
zvezku (črka D), dz
ni potrebno

TOREK,
5. 5. 2020
SLJ – zapis v
zvezku
MAT – zapis v
zvezku in
delovnem zvezku
str. 9 in 10

SREDA,
6. 5. 2020
SPO – izpolnjena
tabela v
MKPO/str.15 (čez 1
teden)
SLJ – zapis v
zvezku (samo
prepis s pisanimi
črkami)

ČETRTEK,
7. 5. 2020
MAT – zapis v
zvezku in delovnem
zvezku str. 11
SLJ – zapis v
delovnem zvezku
str. 53

PETEK,
8. 5. 2020
LUM – risba
SLJ – zapis v
zvezku (črka G), dz
ni potrebno
MAT – zapis v
zvezku

Ostanite zdravi in upam, da se kmalu vidimo.
Razredničarka, Nataša Gostiša

Delo na daljavo za TJA (TUJI JEZIK ANGLEŠČINA), 2.b : 4. 5. – 8. 5. 2020 (7. teden)
Pozdravljeni!
Nov mesec, novo poglavje. Pogovarjali se bomo igri, igranju in igralih.
1. V zvezek napiši naslov: MY PLAYTIME (=KO SE IGRAM).
2. Poslušaj zgodbico v U46/1., 2. https://folio.rokus-klett.si/?credit=MA2UC&pages=46-47.
3. Pod naslov nariši, kar ti je bilo najbolj nenavadno v zgodbici.

Sliko zvezka mi pošlji najkasneje do petka, 8. 5. 2020, na mail maja.vidosevich@gmail.com.
Lep pozdrav,
učiteljica Maja

Delo na daljavo za ITALIJANŠČINO –tečajna oblika, 2.b : 4. 5. – 8. 5. 2020 (7. teden)
Spoštovani starši in otroci,
ponovno hvala za vse vaše odzive. Učence moram res pohvaliti, ker se resnično potrudijo pri svojem
delu, staršem pa velika hvala za ves trud, in pozornost, ki jo vlagate v svoje otroke in posledično tudi v
mene.
V sedmem tednu bodo učenci ponovili značilnosti letnega časa – pomladi, LA PRIMAVERA.
Navodila:
1. Poiščete povezavo:

Simone - Impariamo La Primavera con Simone HD [Ufficiale] Cartoni Animati
https://www.youtube.com/watch?v=pHGU03R23oY
2. Otroci gledajo in poslušajo risanko 1x. Naj vam povedo, o čem risani film govori.
3. Pogledajo in poslušajo 2x
4. V zvezek napišejo LA PRIMAVERA
20 marzo-20 giugno
da se seznanijo s trajanjem letnega časa.
5. Najprej preberejo glasno vse spodaj napisane besede, nato izberejo najmanj 3 besede (
učenci,ki so bolj motivirani, lahko več, učenci, ki z italijanskim jezikom nimajo težav, lahko
zapišejo vse, starši sami presodite!):

La coccinella, la formica, la farfalla, l'ape, le ciliege,
le fragole, i pomodori.
6. Ko se odločijo in zapišejo izbrane besede, sami poiščejo v risanki njihov pomen in besedo
ilustrirajo.(to pomeni,da risani film gledajo še 3., lahko s presledki)
7. Starši slikate izdelek in mi ga pošljete, hvala.
8. Priporočam,da si risani film ogledajo vsaj še enkrat med tednom in ustno ponovijo besede, ki
so zgoraj omenjene. (ko zagledajo pikapolonico, povedo LA COCCINELLA,…)
Mille grazie per la vostra collaborazione.
Vi mando tanti saluti, l'insegnante Tamara

