
SLOVENŠČINA (2.c)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem
PREPIS; DZ Metuljček, str.: 
69.:PREVERJANJE ZNANJA

To besedilo ti je znano od prejšnjega tedna. Še enkrat ga preberi. Sedaj 
pa ga v črtan zvezek PREPIŠI S PISANIMI ČRKAMI, samo PRVIH 5 
povedi-do... in Neža. Pri prepisu bodi pozoren na vezavo pisanih črk, na 
velike začetnice in pike.

Ko prepišeš, prosi starše, 
da ti poslikajo prepis in 
mi pošljejo.

Starši, starejši bratje, sestre...

V OTROŠKEM MUZEJU; DZ 
Metuljček, str.: 72, 73,74-
REŠI SAMO 9. nal in 8.nal. 
USTNO ODGOVORI NA 
VPR., 7. nal. in 10. nal. -ni 
potrebno rešiti

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 C,Č,O. Vsako na svojo stran. Šele potem 
rešiš 2. nalogo v DZ. Nato v zvezek s pomožno črto prepišeš naslednji zapis: eno 
vrsto pisanih  črk CCCC, eno vrsto pisanih ČČČČČ črk, eno vrsto pisanih 
OOOOO. Nato s pisanimi črkami napiši še naslednje besede: Oskar, Olta, Oltian.
Nato reši še naslednje naloge na str: 73 in 74-pisno samo 9. nalogo.. V 6. 
nalogi odgovore na vprašanja piši s pisanimi črkami, v zvezek s pomožno črto. 
Bodi pozoren na velike in male pisane črke in na pravilno poteznost zapisa.

Starši prosi, da ti preverijo 
pravilnost zapisa 
odgovorov. 

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

Pesem: Huda mravljica, Berilo 
Kdo bo z nami šel v gozdiček, 
str.:76,77

Čim bolj tekoče večkrat preberi pesem in upoštevaj ločila. Ustno odgovori 
na vprašanja spodaj v okvirčku. Sedaj pa poslušaj pesmico s posnetkom 
in jo zapoj:

Skupaj zapojemo na 
vidokonferenci.

V četrtek ob 12.00 je videokonferenca za vse otroke, 
da malo poklepetamo...
https://oskoseze.webex.com/meet/jamnik.koseze

https://www.youtube.com/watch?v=loDtTAz5DcU Po spletni pošti dobite kdaj bomo imeli dodatne 
videokonference z otroki v zvezi z utrjevanjem, 
preverjanjem snovi...

https://www.youtube.com/watch?v=loDtTAz5DcU

