
SLOVENŠČINA (2.a)

Naslov naloge Način dela Preverjanje pomoč učencem

PONEDELJEK Starši.

GOSKA TEČE PREKO SAVE  
Goska, str./74, 75

Pripravi DZ Goska.   
Odpri ga na strani 74.
Preberi dooolgooo pesmico. 
Kako se imenuje takšna kratka, hehe, pesmica? 
Nauči se jo. (GUM) 
Poskusi jo spremljati z lastnimi instrumenti. Gre? 
Takšni kratki kratki nagajivi pesmici rečemo I..T....N.A.  

Ko se spet vidimo.  

Preberi slikopis na strani 75. 
Zakaj se tako zapisanemu besedilu reče slikopis?
 Ali je vsebina izštevanke in slikopisa podobna?
 V čem? Zdaj pa še trikrat preberi slikopis. 
Pokrij ga. S svojimi besedami ga pripoveduj. Je šlo? Si kaj pozabil? 
Potem pa še enkrat. Odlično. 
Zdaj pa odmor. Malo se pretegni, odpri okno...

OBRAVNAVA PESMI
Gustav Strniša   
DEDEK JEŽEK
 Berilo/ str. 41

Pripravi Berilo. Odpri ga na strani 41. 
Na glas preberi pesmico. 
Je malo nagajiva, a ne? 
Še enkrat preberi prvo kitico. Poišči rimo. Enako naredi še s preostalimi 
kiticami. Si kaj opazil?
Zakaj pa je pesmica napisana v dveh barvah?
Prosi starše, bratca, sestrico, da skupaj s teboj po vlogah prebereta 
pesmico. 
Zavbavno, kajne! 
Obrazloži besede, besedne zveze: obdan, toplo suknjico, zapeček, mrazek 
bril. 
Preberi vprašanja v zelenem pravokotniku in ustno odgovori nanja. 
No, zdaj pa veselo na delo, danes malo, jutri malo, pa bo pesmica do petka v 
glavici.

Preverim, ko se spet čim prej 
vidimo v razredu.



TEDENSKA NALOGA V tem tednu se boš pripravil na govorni nastop.
Se spomniš, ko smo opisovali HRČKA? 
GOSKA str. 46, pa poglej v brezčrni zvezek, smo narisali miselni vzorec. Če 
bom znala, bom pripela tudi tonski zapis.
Začni razmišljati, katero žival boš izbral. 
Ni nujno, da je domača, ali živi pri nas. Saj veš, da rada potujem, pa se še ti 
odpravi po svetu in poišči žival, ki ti je najbolj všeč. 
Zberi gradivo, poišči zanimivosti... Postani "strokovnjak" na tem področju.
Poglej na učni list SLJ_Govorni_nastop.

 

TOREK Odgovori na vprašanja

Goska teče preko Save
 GOSKA str./ 76, 77

Pripravi Gosko, odpri jo na strani 75. 
Še enkrat preberi slikopis. 
Obrni list na stran 76 in reši 1. in 2. nalogo. 
Piši z malimi tiskanimi črkami. 
Ošiljen svinčnik? Lepo sediš? Se spomniš tiste slikice s Kitajske, hehe? 
No, zdaj pa začni.
Ne pozabi! Začni z veliko, na koncu povedi napiši piko. 
Odgovarjaj v celih povedih. Izkaži se! 
Reši tudi str. 77. 
Naloga 5. REBUS: Spodaj napiši, kaj je na sliki. Prečrtaj, tako, kot je 
zahtevano. Napiši rešitev.
Začni s tedensko nalogo. 

SREDA Mala pisana abeceda

Prepis 
Mala pisana abeceda
 UL_Mala... 

Pripravi zvezek ČRKE. Poglej učni list UL_Abeceda. 
V zvezek prepiši naslov, začni čisto na začetku. 
Psssttt, zdaj pa "goljufija", se še spomniš? Svinčnik, pa eno pikico na 
začetku, eno pikico na koncu, eno pikico približno na sredino. Zdaj pa med 
prvi dve še eno, pa med zadnjima dvema tudi, no, pa je. 
Naredi lepe stolpičke. Počasi, potrudi se. 
In to je to. 
Zdaj pa TEDENSKA NALOGA.

ČETRTEK TEDENSKA NALOGA: Napiši, nariši miselni vzorec



Miselni vzorec O tvoji izbrani živali napiši, nariši miselni vzorec. Takšen, da ti bo 
pomagal pri pripovedovanju, da se boš lažje spomnil-a. Velikost ni 
pomembna, bodi ustvarjalen-a. Pomembno je, da je opora za lažje 
pripovedovanje.  

Miselni vzorec, ki smo ga 
naredili v brezčrtni zvezek o 
hrčku. Lahko pa tudi drugače. 
Pomembno je, da bo pogled 
nanj omogočil lažje 
pripovedovanje.

Moji sošolci 
Napiši imena svojih sošolcev

Pripravi zvezek ČRKE.  
V zvezek boš napisal imena svojih sošolcev in sošolk, 23 jih mora biti, 
svojega imena ne napišeš.
Poglej na včerajšnji list in prepiši začetek, potem pa se loti dela.
Mogoče ti bo prav prišla kakšna fotografija 2.a, da ne boš koga izpustil. 
Zelooo se potrudi, pokaži, da jih imaš rad, če si utrujen, danes naredi 
polovičko, jutri pa naprej.
Ne pozabi na vejice, ker naštevaš. Pazi na veliko začetnico, saj hodiš v šolo 
in znaš že veliko, tudi imena pišeš z veliko.

PETEK

Imena sošolcev, dokončaj Dokončaj včerajšnji zapis.

TEDENSKA NALOGA 
Pripoveduj

Pripoveduj, glasno razločno, tekoče, na začetku si lahko pomagaš z mislenim 
vzorcem, ki si ga naredil.

Ocenim, ko se spet vidimo.


