
SLOVENŠČINA (2.a)

Naslov naloge Način dela Preverjanje pomoč učencem

PONEDELJEK Starši.

OBRAVNAVA BERILA                                                                   
F. Milčinski:                                                         
ZVEZDICA ZASPANKA                                                                  
BERILO/STR. 109,110, 111, 
112

Preberi odlomek v berilu. Poprosi starše, bratca ali sestrico za pomoč. 
Razdelita si vlogi, če si punčka, si Zaspanka, če si fantek, bodi pa Ceferin. 
Danes vadi branje strani 109, beri obe vlogi.                                                                              
Si opazil različne barve v zapisu, le zakaj je tako?                                                                    
Do petka znaš lepo prebrati cel odlomek zgodbice.                                                                                     
Odgovori na vprašanja na koncu v roza pravokotniku.                                                                                         
Vzemi brezčrtni zvezek in vanj napiši avorja ter naslov in zgodbico nariši.                                                                                        
Če lahko, si na Googlu oglej posnetek lutkovne igrice ali pa poslušaj besedilo. 
(Ne znam dati povezave. Vpišite samo Zvezdica Zaspanka.)                                                                                                    
Imaš mogoče knjigo Zvezdica Zaspanka doma? Preberite jo.                                                                                             

Gladko branje, ko se spet 
vidimo. Deklice znajo 
doživeto prebrati vlogo 
Zvezdice Zaspanke, fantje pa 
vlogo razbojnika Ceferina. 

Za morebitna vprašanja 
staršev sem dosegljiva po 
mailu: alenka.agrez@guest.
arnes.si Med tednom od 7.00 
do10.00 in od 16.00 do 17.00

ODGOVORI NA VPRAŠANJA;     
OTROCI, str. 58/nal. 7

Pripravi: DZ/Otroci, zvezek za SLJ Črke in puščico.                                                                                                 
Otroke odpri na str. 58.                                                                                              
Odpri zvezek Črke in v 1. vrstico na sredino napiši naslov:   Na igrišču                                                                                                   
Preberi še enkrat besedilo naloge 5.                                                                      
Reševal boš nalogo 7.                                                                                              
Vzemi rdečo barvico in z njo podčrtaj prvo vprašanje...Kaj sta se igrala.....                                                                
V zgornjem besedilu, pri nalogi 5 poišči odgovor in ga podčrtaj z rdečo.                                                            
Odgovor vzorno prepiši v zvezek.                                                                                         
Vzemi modro. Podčrtaj 2. vprašanje in naredi vse tako kot si prej.                                                                                    
Vzemi rumeno, podčrtaj3. vprašanje.............                                                                         
Zdaj pa že znaš. Sam določi barvi za naslednji vprašanji.                                                                                        
Ne pozabi na VELIKO ZAČETNICO IN PIKO, saj hodiš v šolo in ........

Pregledam, ko se vrnete.                                                                                                                                                                                                                                                 
Mogoče pa to naredijo moji 
pomočniki.

TOREK Mala pisana črka f



Nauči se pisati malo pisano 
črko f

Pripravi "čečkalni" list, tako kot v šoli.                                                         
Nanj nariši 4 črte. Eno spodaj, eno zgoraj, prstek od roba. V nastali prostor 
nariši še dve črti. Tretjo črto večkrat prevleci, odebeli.                                                                            
Si pripravljen? Pa začnimo!                                                                                              
Na vrsti je zadnja črka, ta je malo nagajiva, .....pa malo telovadi.... Sega čez 
celo vrstico, pa še nogice ji bingljajo.                                                                                                       
Začneš na "debeli" črti, enako, kot pri l, h, k. Poševno navzgor, zanka in 
navpično navzdoldol do  črte in še dooool malo čez polovičko izpuščene 
vrstice. Uff, ti je uspelo?                                                                                                            
Nooo, zdaj pa narediš še kljukico, brez špičke. In to je to!                                                   
Napisal si črko f. Zdaj pa samo vadi.                                                                                                                                  

Narek črk, besed, povedi, ko 
se vrneš.

Kako se črko napiše si starši 
pogledate v DZ/ Otroci,  na str. 
60.

Pripravi DZ/ Otroci in reši naloge na strani 60.                                                                                                                         
Pripravi zvezek Črke in vanj vadi zapis črke f.                                                                             
Potem pa napiši vsaj 5 besed, ki imajo f, če jih ne najdeš, poglej v DZ. 
Zeelooo bom pa vesela, če jih napišeš več, ampak lepo! No, kdo bo 
zmagovalec, jaz jih imam že 14.....17.....

Pregledam, ko se vrnaš.                                                              
Upam, pa da to naredijo tudi 
moji pomočniki.

SREDA Urnik

Urnik                                  
Goska/ str. 78,79 

Kaj je urnik? Kdo vse ga ima, uporablja? Kaj piše v njem?                                                                                                  
Kakšen je tvoj urnik, ko si zdaj doma?                                                                                                
Pripravi GOSKO, DZ odpri na str. 78.                                                                      
Preberi dvogovor in odgovori na vprašanji pri 1. nalogi. Če ne gre, še enkrat 
preberi dvogovor.                                                                                      
Oglej si Janov urnik. Zakaj je različnih barv? Koliko predmetov je na 
urniku? Koliko ur je SLJ, koliko MAT..... Je urnik enak kot naš, 2.a?                                                                
Zdaj pa reši še str. 79. Odgovore zapiši z malimi tiskanimi. Odgovarjaj v 
celih povedih, na dolgo. 

Rešene naloge, pregledam, ko 
se vrneš. Mogoče pa mi 
pomagajo moji pomočniki, saj 
veš odgovornost in integriteta.

ČETRTEK URNIK

Urnik                                                               
GOSKA/80, 81

Danes rešiš v GOSKI str. 80 in 81. Naloge 6 ni potrebno rešiti.                                                                           
Danes je šlo pa hitro, imaš čas, pa beri Zvezdico Zaspanko.



Na igrišču, napiši zgodbico 
ob slikah                                                     
OTROCI, str. 59

Oglej si sličice. Reši nalogo 8.                                                                       
Izmisli si zgodbico ob slikah.                                                                      
Delaj, pripoveduj jo v kratkih stavkih.                                                                         
Zdaj pa zgodbico še napiši v BREZČRTNI ZVEZEK. Nariši si črte, da ti bo 
lažje. Dečku daj ime. Zgodbici napiši naslov.

PETEK

PREPIS UL_SLJ_1 Pregledam, ko se spet vidimo. 
Komaj že čakam.

Branje Zvezdica Zaspanka Zdaj pa že odlično znaš, a ne? Daj, poskusi igrico zaigrati sam, ali pa si najdi 
soigralca, soigralko. Bo zabavno.


