
SLOVENŠČINA (2.c)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

GREMO VEN; DZ Metuljček, 
str.:65

Reševanje nalog v DZ Metuljček. Preberi besedilo: Ustno obnovi zgodbo. 
Staršem ali bratu, sestri, pripoveduj, kaj se je podobnega zgodilo v 
tvojem razredu. Za vajo s PISANIMI črkam prepiši CELO besedilo.  Bodi 
pozoren na veliko začetnico in ločila (vprašaj, pika...).

Starši, starejši bratje, sestre...

GREVA V KNJIŽNICO, DZ 
Metuljček, str:: 66,67,68

 Reševanje nalog v DZ Metuljček. Učili se boš VELIKE PISANE ČRKE. 
Najprej preberi besedilo v DZ Metuljček. Nato poglej pravilno poteznost 
zapisa, ki je v 2. nalogi. Potem, kot smo delali pri malih pisanih črkah, piši 
veliko pisano črko po zraku, po zaprtem zvezku. Nato v zvezek Rožica z 
nalivnikom, na celo stran napišeš novo veliko pisano črko A, M, N. Vsako 
na svojo stran. Šele potem rešiš 2. nalogo v DZ. Nato v zvezek s 
pomožno črto prepišeš naslednji zapis: eno vrsto pisanih AAAAAA črk, 
eno vrsto pisanih MMMMM črk in eno vrsto pisanih NNNNN. Nato s 
pisanimi črkami napiši še naslednje besede: Ana, Anže,  Maks, Manca, 
Marko, Nika, Matevž, Mila, Marko, Matic. Nato reši še naslednje naloge 
na str.: 67,68. V 7. nalogi povedi s pisanimi črkami napiši v zvezek s 
pomožno črto. Bodi pozoren na velike in male pisane črke in na pravilno 
poteznost zapisa.

Starše prosim, da pregledajo 
pravilno poteznost. Jaz bom 
preverila v šoli.

Za morebitna vprašanja 
staršev sem dosegljiva po 
mailu: jamnik.koseze@gmail.
com, od 8-10 in 15-17. 

VISOK, VIŠJI, NAJVIŠJI, DZ 
Goska, str.:69

Reševanje nalog v DZ. Nato v zvezek s pomožno črto napiši naslov: 
VISOK, VIŠJI, NAJVIŠJI, si izberi en primer iz DZ str.:69 in  prepiši v 
zvezek. Vsako poved napiši v svojo vrsto. 

Preverim, ko pridem v šolo.

Pesem: S. Kosovel: Burja, 
Berilo str.:73

Čim bolj tekoče večkrat preberi pesem in upoštevaj ločila. Ustno odgovori 
na vprašanja spodaj v okvirčku.

Pesem: D. Gorišek: Maj, Berilo 
str.: 74

Čim bolj tekoče večkrat preberi pesem in upoštevaj ločila. Ustno odgovori 
na vprašanja spodaj v okvirčku. V zvezek Rožica nariši, kaj pesem 
pripoveduje.

Glasno in tiho branje svojih 
knjig ali knjig za BZ

Urjenje tehnike branja.

Učenci,ki obiskujejo individualne ure pri Bredi:



Zapis velikih pisanih črk: M, N, 
A.

V zvezek ali na list papirja napiši dve vrstici posamezne črke. Preko spletne pošte bom 
dosegljiva od ponedeljka do 
petka od 9.00 do 11.00 in od 
17.00 do 19.00

Nariši risbico mamici Na list papirja ali v zvezek narišeš risbico mami za materinski dan v 
sredo, 25. marca.

breda.lukman6@gmail.com


