
SLOVENŠČINA (2.b)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Cvetka Sokolov: 
POMOČNIK (ČITANKA 
str. 28 do 31) 2 uri

Otroci pripovedujejo, kako pomagajo staršem doma.
Poslušajo, ko jim starši ali starejši bratec ali sestrica 
prebereta besedilo C. Sokolov POMOČNIK.

Vsak dan od 9h do 11h in od 14h 
do 16h.

Besedilo glasno preberejo še sami. e naslov: alenka.lukacek@gmail.
com

Najprej ustno odgovorijo na vprašanja za preverjanje 
razumevanja: Kdo si je zlomil roko? Katero roko si je 
zlomila mama? Kaj mama potrebuje?...

Napišejo odgovore na vprašanja v Čitanko. 
V besedilu podčrtajo in dopolnijo poved po 
navodilu.podčrtajo, česa mama ne more 
delati; dopolnijo, kaj je Luka narisal na 
mamin mavec). Prečrtajo, kar ni prav. 

Kontrolno besedilo v spletni 
učilnici 2. b.

Malo težja naloga, ki jo lahko rešijo, če želijo: 
Dopolnjevanje povedi z besedicama s ali z.

DOBER, BOLJŠI, 
NAJBOLJŠI( DZ za jezik 
str. 68) 1 ura

Motivacija: Zapoj in zapleši: RDEČE ČEŠNJE RADA 
JEM. Starši ali bratci ali sestrice otroke sprašujejo z 
vprašalnicami: KAKŠEN, KAKŠNA, KAKŠNO JE?

Otroci odgovarjajo na vprašanja. Kontrolno besedilo v spletni 
učilnici 2. b.

Preberejo povedi v oblačkih. Pogovarjajo se s starši, 
kaj opazijo?

V zvezek z vmesnimi črtami napišejo naslov: 
DOBER, BOLJŠI, NAJBOLJŠI. Izberejo si en 
oblaček in ga prepišejo.

VISOK, VIŠJI, NAJVIŠJI 
(DZ za jezik str. 69) 1 ura

Otroci se s starši igrajo igrico tako, da dopolnijo 
povedi: npr. VELIKA, VEČJA, NAJVEČJA... VISOK, 
VIŠJI, NAJVIŠJI. NOV, NOVEJŠI, NAJNOVEJŠI...

Otroci dopolnijo povedi npr. Moja torba je 
velika. Moj kovček je večji. Moja omara je 
največja ..Napišejo povedi v delovni zvezek 
in si izmišljajo še svoje primere.

Kontrolno besedilo v spletni 
učilnici 2. b.

Ela Peroci: HIŠICA IZ 
KOCK (Berilo Kdo bo z 
nami šel v gozdiček? 
str. 98) 2 uri

Otroci se s starši ali bratci ali sestricami pogovarjajo 
o pravljični hišici: Kje stoji? Kakšna je? Kako velika 
je?...Ogledajo si ilustracijo S. Junakovića v berilu. 
Opišejo ilustracijo hišice. Starši jim preberejo 
besedilo HIŠICA IZ KOCK.

Otroci poslušajo. Potem glasno preberejo še 
sami. 

Predlogi za poustvarjalne naloge 
so v spletni učilnici 2. b  npr. 
narišejo svojo hišico iz kock in 
svojo sobo...



Starši z vprašanji preverijo razumevanje prebranega 
besedila. 

Otroci odgovarjajo na vprašanja: Kdo je 
podrl hišico iz kock? Čigav dom je bila 
hišica? Kaj je sklenila Jelka?...

Glasno in tiho branje 
svojih knjig, stripov... 

Otroci lahko rešujejo naloge po 
svojem izboru na spletnem 
portalu UČIMse.com. Kode imajo 
od začetka šolskega leta.


