
 

  

 

PONEDELJEK, 11.5. 2020 

Dobro jutro želim. Kako ste? Ali ste dobro spali? Še en teden zdržimo in se spet 

vidimo v šoli. Juhuuuu, jaz že komaj čakam, da vas 

vidim, dragi moji učenci. 

Danes imam za vas pripravljene nove dejavnosti. 

                           

 

SLOVENŠČINA: 

Najprej ustno povej, kako vi kot družina preživljate prosti čas? Greste ob nedeljah ali sobotah 

na kakšen izlet ali kako drugače preživljate konec tedna? Kaj delate? Katere igre se igrate? 

Kako se jih igrate?  

Sedaj pa odpri DZ, na strani 72. Dobro si oglej sličice. Vzemi  v   k   v  s     t  in     š  

naslov: Ob potoku. Pišeš s   s        k   . Pazi na veliko začetnico in končno ločilo. 

Pred sabo imaš dve nalogi. Izberi eno nalogo, torej tisto, ki jo želiš rešiti. 

1.naloga: 

Najprej si oglej slike, nato   g v       v   š    . V   š    ne prepišeš v zvezek, pišeš samo 

odgovore: 

1. Kam je odšla družina? 

2. Kaj so izdelovali? 

3. Kam so postavili mlinček?  

4. Zakaj so bili veseli? 

5. Kdo je pritekel k potoku? 

6. Kaj se je zgodilo Nejcu? 

7. Kaj je polomil? 

8. Ali se je Nejc prestrašil? 

9. Kaj je naredila mamica? 

10. Kaj sta delala očka in Rožle? 

11. Kaj je naredila Gaja? 

 

2.naloga: 

Dobro si oglej slike, ker si že pravi učenec, vem, da zmoreš samostojno napisati zgodbo ob 

slikah. Lahko si izmisliš tudi zanimivo nadaljevanje zgodbe. 

                



 

  

 

ŠPORTNA:  

Danes bomo imeli jogo za otroke. Delaj tako kot ti kaže spodnja slika. Zraven se lahko naučiš 

tudi nove angleške besede. 

 

 

 

 

 

 

 

Če imaš čas in voljo, se razmigaj še s pomočjo spodnje povezave. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uzx9ftWVY5g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANGLEŠČINA- drugi razred –PONEDELJEK, 11. 5. 2020           

TEMA: UTRJEVANJE: THE VERY HUNGRY CATERPILLAR /Zelo lačna gosenica 

 

1. ZGODBICA: THE VERY HUNGRY CATERPILLAR 

Zadnjič ste poslušali zgodbico o Zelo lačni gosenici, danes pa si boste ogledali kratek 

animiran film. 

 Pozorno poslušaj in si poizkusi  zapomniti čim več besed (hrana, dnevi v 

tednu) iz zgodbice. Filmček si lahko večkrat ogledaš. 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY&t=91s 

 

2. 'ČARANJE' - GIBALNA UPRIZORITEV ZGODBICE 

 

Poslušaj POSNETEK (klikni ctrl in posnetek) in se začaraj v tisto kar slišiš. 

Zraven pokaži s telesom, gibom. (Spodaj je pomoč, nič ne prepisuješ). 

POMOČ:  

ABRACADABRA ABRACADEE, you are a little egg. 

(abrakadabra  abrakadi, ti si majhno jajčece.) 

ABRACADABRA ABRACADEE, you are a little caterpillar.  

(……………………………………, ti si majhna gosenica.) 

ABRACADABRA ABRACADEE, you are a big, fat caterpillar. 

(………………………………….., ti si velika, debela gosenica). 

ABRACADABRA ABRACADEE, you are a cacoon. 

(………………………………….., ti si zapredek). 

ABRACADABRA ABRACADEE, you are a beautiful butterfly.) 

(………………………………….., ti si čudovit metulj 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY&t=91s
https://drive.google.com/file/d/1pqfJZj4i2Jiol592n93mm3fc_HTc6XnE/view?usp=sharing


 

  

 

 

3. DNEVI V TEDNU 

V zvezek zapiši naslov: DAYS OF THE WEEK-Dnevi v tednu.  

Oglej si spodnjo sličico GOSENICE, jo PRERIŠI V ZVEZEK in zapiši DNEVE V 

TEDNU. Dnevi so zapisani pod sličico še enkrat, da jih boste bolje videli. 

 

MONDAY-ponedeljek 

TUESDAY - torek 

WEDNESDAY-sreda 

THURSDAY - četrtek 

FRIDAY – petek  

SATURDAY - sobota 

SUNDAY - nedelja 



 

  

 

Uspešno delo ti želim, učiteljica Katarina Zdolšek  

 

Tako, pa smo prišli do konca.   

Kmalu se spet slišimo, učiteljice 2. razredov. 


