
SPOZNAVANJE OKOLJA (2.a)

Naslov naloge Način dela Preverjanje pomoč učencem

PONEDELJEK
Naš kraj ponovitev in 
zapis v zvezek

Vzemi zvezek za SPO. Prepiši UL_SPO Za morebitna vprašanja staršev 
sem dosegljiva po mailu: alenka.
agrez@guest.arnes.si Med 
tednom od 7.00 do 10.00 in od 
16.00 do 17.00

SREDA 
PRIJATELJ 
PP/ PRIJATELJ

PP PRIJATELJ 
Oglej si PP_Prijatelj .
Na koga si se spomnil ob njem? Jaz tudi!
Šele zdaj, ko se ne moremo srečevati v živo, se pa lahko srečamo v mislih. 
Nasmehnemo se ob imenu sošolcev, sošolk...upam, da tudi name. 
Poglej si sliko našega razreda in v mislih pričaraj lep spominček, lepo misel 
za vsakega od vas.
Povej naglas, zakaj ti je nekdo všeč, ga imaš rad,...pa čeprav se z njim 
ali njo ne igraš velikokrat. 
V zvezek za okolje na desno stran napiši z rdečo naslov PRIJATELJI. 
Približno na sredino nariši sebe čez najmanj 10 vrstic. 
Okrog sebe pa z velikimi tiskanimi črkami v različnih pisanih barvah napiši, 
kaj tebi pomeni beseda PRIJATELJ. 
Na levo stran pa z mojo najljubšo barv, saj veš katero, nariši velik 
sonček, tak nagajiv, navihan in res, samo če želiš, nanj ali pa okrog njega 
napiši imena tvojih prijateljev.



MAVRICA 
PP BARVE - MAVRICE

Odpri PP Barva - Mavrice 
Danes pa prosi mamico, očija, bratca, sestrico, da ti zgodbico prebere.
Zgodbico še enkrat preberi sam. Meni je zelo všeč, pa tebi? 
Na kaj si pomislil, ko si jo poslušal in prebral sam? 
No, meni so različne barve pomenile vas, različne otroke našega razreda. 
Zakaj? 
Premisli in se pogovori s starši o tem. 
Poskusi razložiti besede in besedne zveze: bistvo življenja, radost, 
vpijoča lepota, strast, (mi smo strastno zbirali nalepke, jih menjali, 
zelo zavzeto), indigo, neznaten.....
Pisatelj je pripeljal barve v zgodbico na različne načine: ...je dejala, 
...je prekinila..., se hihita..., zatrobenta...ne more biti več tiho.... 
končno spregovori. Veliko lepše ko bi vedno napisalo: je rekel, je rekla. 
Se strinjaš?
Vzemi zvezek za SPO in vanj na desno stran napiši naslov z rdečo MAVRICA.
 Spodaj pa nariši veliko sijočo mavrico. 
Saj veš, na koncu mavrice je skrit zaklad, v enem si ti, v drugem pa mi,
 2.a, med seboj zdaj povezani z nevidnimi nitkami, barvami mavrice. 

Tekoče branje besedila 
Mavrica. 
Pripovedovanje s 
svojimi besedami.

NASVET

Prvič starši preberite 
zgodbico. 
Otroci bodo tako 
bolj doživeto sprejeli 
pravljico. 
 

SAMO ČE ŽELIŠ! 
No, zdaj pa za tiste bolj radovedne. 
Poišči, kako mavrica nastane, pogovori se s starši, razmišljaj o svetlobi, 
ki se lomi, sam "naredi" pravo mavrico...če želiš, lahko napišeš, česa si se naučil
in nam poveš, ko se spet vidimo.


