
 

 

 

SREDA, 15.4.2020 

POZDRAVLJENI! 

Najbolje, da se kar odpraviva na delo. Saj veš, znanje je zaklad, ki te nikoli ne 

zapusti. Kar se naučiš, to znaš!  

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

Spoznali bomo človeško telo. Čeprav vem, da o tem že veliko 

veste, bomo skupaj ponovili in še kaj dodali. 

 

Odprite učbenik za SPO na strani 67. Dobro preberite krajše besedilo v 

okvirčku. 

ZAPIS V ZVEZEK 

V zvezek napiši naslov ČLOVEŠKO TELO. 

- V zvezek, s celimi stavki odgovori na sledeča vprašanja.  

- Le-teh ni potrebno prepisati. 

- 2.A PIŠE S PISANIMI ČRKAMI IN Z NALIVNIM PERESOM. 

- 2.B IN 2.C PIŠETA Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI S SVINČNIKOM ALI Z 

NALIVNIM PERESOM. 

 Po čem se razlikujemo med seboj? 

 Kaj daje oporo našemu telesu? 

 Naštej nekaj notranjih organov! 

Prilagam ti tudi predstavitev o človeškem telesu, na vsaki slikici imaš narisan 

zvočnik, klikni nanj in boš slišal-a še opis pri vsaki slikici.  

Če imaš možnost, si prvo stran (dečka s praznimi okvirčki) natisni in poimenuj 

dele telesa. Če ne, pa dečka preriši v zvezek za SPO in zapiši dele telesa. 

ČE BOŠ RISAL, MI PROSIM POŠLJI FOTOGRAFIJO. 

 



 

 

 

Pošiljam še BONBONČEK za spoznavanje okolja – KRIŽANKO O TELESU. Če 

imaš možnost, si jo natisni in reši. Prerisovati je ni treba…Če pa bo prerisati in 

rešiti križanko zate izziv, potem pa kar pogumno. Ponosna bom nate. Križanka 

se nahaja malo naprej. 

Ker je učnega gradiva za spoznavanje okolja danes malo več, si ga lahko nekaj 

pustiš za v petek.  

 

GLASBENA UMETNOST: 

Nazadnje ste ustvarjali zvoke z lastnim telesom. Danes si na mizo pripravi 

moder, rdeč, rumen in zelen papir. Če nimaš, vzemi bele liste in na vsakega 

nariši packe – na en list modro, na drugi list rdečo, na tretji list rumeno in na 

četrti list zeleno. 

Liste postavi v zaporedje, kot kaže na posnetku. Poskušaj udarjati ritem po 

posnetku. Najprej oseba pokaže, ti poskušaš ponoviti. Ni ti potrebno vse, lahko 

si izbereš samo kakšen del. 

Upam, da ti naloga ne bo delala preveč težav. Če bo med ritmom nastala 

kakšna fotografija ali posnetek, bom zelo vesela, če mi pošlješ. 

Pošiljam tudi povezavo: 

https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg 

 

ŠPORT: pri športu še vedno delaš naloge, ki si jih prejel/a v torek.  
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S U P E R! Prišla sva do konca. Tole učenje na daljavo ti sploh ne povzroča 

nobenih težav. Vesela sem zate. Se vidimo zopet jutri. 

Učiteljice 2. razredov 

 


