
SLOVENŠČINA (2.c)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

 VADIMO BRANJE IN 
PISANJE (MARTINOV 
ROJSTNI DAN), DZ Metuljček 
str.:61, 62

Reševanje nalog v DZ Metuljček; pisanje s pisanimi črkami; pri pisanju 
povedi, ne pozabi na veliko začetnico in piko.

Pregledam, ko se vrneš. Starši, starejši bratje, sestre...

DZ /METULJČEK str.: 61, 62 Za morebitna vprašanja 
staršev sem dosegljiva po 
mailu: jamnik.koseze@gmail.
com, od 8-10 in od 15-17.

REŠI, KAR ŽELIŠ!
DZ Metuljček str.: 63, 64

Branje ugank in urejanje povedi. S pisanimi črkami povedi prepišejo v 
zvezek s pomožno črto. Pri pisanju bodi pozoren na pravilne vezave 
pisanih črk, veliko začetnico in končno ločilo (pika).

ODGOVORI NA 
VPARAŠANJA; VADIMO 
BRANJE IN PISANJE; DZ 
GOSKA STR.:66,67

Pazljivo in čim bolj tekoče preberi besedilo. 1. Nal.: V besedilu podčrtaj 
odgovore na vprašanja in jih tudi S CELIMI POVEDMI ZAPIŠI v zvezek s 
pomožno črto. Ne pozabi na veliko začetnico in piko.

Preverim, ko se vrneš.

STOPNJEVANJE 
PRIDEVNIKOV, DZ Goska 
str.: 68,69

Reševanje nalog v DZ. Nato v zvezek s pomožno črto napiši naslov: 
DOBER, BOLJŠI, NAJBOLJŠI, si izberi en oblaček v DZ str.:68 in prepiši 
povedi iz oblačka v zvezek. Vsako poved napiši v svojo vrsto. 

Preverim, ko se vrneš.

BERILO str. 72;
PESMICA
Srečko Kosovel: Kje?

Nauči se pesmico na pamet. Nekatere besede so zapisane v barvah. Kaj 
misliš zakaj? Odgovori na vprašanja, ki so zapisana v svetlo zelenem 
pravokotniku. Tvori rime na besede: hiška, ata, mačka, mamica, oblak. 
Rime napiši v zvezel s pomožno črto, z malimi tiskanimi črkami. Naslov: 
RIME

Preverim naučeno pesmico, 
ko prideš v šolo.

Glasno in tiho branje. Urjenje tehnike branja (gladko, vezano branje, upoštevanje ločil...)
Branje knjig in pesmic za BZ, 
kdor je še ni opravil.
Po želji vaje na računalniku 
(Interaktivne vaje)

Zanimive in motivacijske vaje - utrjevanje znanja

Za učence, ki obiskujejo individualne ure pri Bredi
Narši risbico praznovanje 
rojstnega dne

Risbico narišeš na list ali v zvezek Pogledam, ko se vrnemo v 
šolo

Preko spletne pošte bom 
dosegljiva od ponedeljka do 
petka od 9.00 do 11.00 in od 
17.00 do 19.00
breda.lukman6@gmail.com


