
SLOVENŠČINA (2.c)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem
ZIMSKO VESELJE; veliki 
pisani črki S,Š  DZ 
Metuljček, str.: 75, 76- reši 
samo 3., 4. in 7. nalogo; str.:
77- reši samo 8. nal. (NI 
TREBA PREPISATI V 
ZVEZEK);

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 novi veliki pisani črki S,Š. Vsako na 
svojo stran. Šele potem rešiš 2. nalogo v DZ. Nato v zvezek s pomožno 
črto prepišeš naslednji zapis: eno vrsto pisanih  črk SSSSS, eno vrsto 
pisanih ŠŠŠŠ črk. Nato s pisanimi črkami napiši še naslednje besede: 
Svit,Sofija. Nato reši še naslednje naloge na str: 75, 76 (samo 3., 4., 7.
nal.) in 77 ( reši samo 8. nalogo-NI POTREBNO PREPISATI V ZVEZEK). 
V 7. nalogi SESTAVI POVEDI IN JIH PREPIŠI V ČRTAN ZVEZEK. 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. 

Starši, starejši bratje, sestre...

ANIN DELOVNI DAN, DZ 
Goska, str.:82,83

Reši naloge v VZ Goska str. 82, 83. Odgovore piši s pisanimi črkami. Pri 
tem bodi pozoren na veliko začetnico (pisano veliko začetnico, ki jo že 
poznamo) in končno ločilo.

Delali bomo v naši video 
sobi v torek.
Sprotno preverjanje branja.

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

DVOJČICI; veliki pisani črki 
E,L; DZ Metuljček, str.:
78,79,80

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 novi veliki pisani črki E,L. Vsako na 
svojo stran. Šele potem rešiš 2. nalogo v DZ. Nato v zvezek s pomožno 
črto prepišeš naslednji zapis: eno vrsto pisanih  EEEEEEE, eno vrsto 
pisanih črk LLLLLLL. Nato s pisanimi črkami napiši še naslednje besede: 
Lucia, Lana, Luka, Lin, Emela.  Nato reši še naslednje naloge na str: 78, 
79, 80 ( 9. naloge ni potrebno rešiti). 

Prosi starše, da ti poslikajo 7. 
nalogo in mi pošlji, da 
pregledam.

V četrtek ob 12.00 bomo imeli videokonferenco, 
kjer se nam lahko pridružite, da malo 
poklepetamo...
https://oskoseze.webex.com/meet/jamnik.koseze

Afriška pravljica: KAJ JE 
NAJBOLJŠE, Berilo Kdo bo z 
nami šel v godiček?, str..102

Preberi afriško pravljico. Utrjuj vezano, tekoče branje. Preverjamo, utjujemo 
branje v naši video sobi v 
torek in četrtek. Sprotno 
preverjanje branja.

Dodatne videokonference z otroki v zvezi z 
utrjevanjem, preverjanjem snovi...po želji in 
zmožnostih...
torek, 10.00
sreda, 10.00
https://oskoseze.webex.com/meet/jamnik.koseze



DELNI KULTURNI DAN, 
ZAKLJUČEK BRALNE 
ZNAČKE - ZARES JE ČUDOVIT SVET 
KNJIG 

Ob zaključku bralne značke si oglej lutkovno igrico: Kekec
https://www.youtube.com/watch?v=NDuR1EPkEFY&t=1357s


