
 

  

 

PONEDELJEK, 6.4. 2020 

Dobro jutro želim. Kako ste? Ali ste dobro spali? 

Danes imam za vas pripravljene nove dejavnosti. 

Najprej pa ...  

SO ZOBKI IN OBRAZ ŽE UMITI, LASJE POČESANI, ZAJTRK ŽE V TVOJEM 

TREBUŠČKU? TOREJ SI ŽE 

PRIPRAVLJEN, DA GREMO V ŠOLO NA 

DALJAVO… 

 

 

 

 

Z                          

 

 

SLOVENŠČINA 

Najprej se bomo igrali igrico vislice. Navpično sem ti napisala besedo 

ZDRAVNIK. Poišči besede, rešitve pošiljam staršem. 

                          Z _ _ _ _ _ _ _ (zdravnik) 

                 _ D _ _ _ _ _ _     (zdravilo) 

                    R _ _ _ (rana) 

                 _ A _ _ _ _ _ _ _ (čakalnica) 

              _ _ V _ _ (povoj) 

                 _ N _ _ _ _ (angina) 

 _ _ _ I _ _ (cepivo) 

     _ _ _ _ _ K (bolnik) 



 

  

 

Starši lahko pomagate otrokom tako, da našo/vašo poved dopolnijo s 

smiselno besedo: Tisti, ki zdravi bolne je ___________. Zdravnik nam 

predpiše ______________. Kadar pademo, se nam na kolenu naredi 

________. Zdravnika čakamo v _______________. Rano povijemo s 

_____________. Kadar nas boli grlo, imamo _____________. Za korona virus 

še nimamo____________. Kdor je bolan, je _____________. 

 

Ste uganili? Odlično. Sedaj pa boste vzeli Učbenik za slovenščino in ga odprli na 

strani 67. Naslov je MARTIN JE ZBOLEL. 

 

Preberi sestavek o Martinu. Si prebral? Sedaj ustno pripoveduj staršem o tem, 

koliko časa je moral Martin ostati v postelji, kaj je delal, kdo ga je obiskal, kako 

se je počutil, ko je ozdravel. 

Vzemi zvezek z vmesno črto Tako lahko, napiši naslov, prepiši spodnja 

vprašanja in nanje odgovori. Piši z ošiljenim svinčnikom in malimi tiskanimi 

črkami. 

 

MARTIN JE ZBOLEL 

VPRAŠANJA: 

1. Kam ni mogel Martin?  

2. Zakaj ni mogel v šolo?  

3. Kdo mu je izmeril temperaturo?  

4. Zakaj je poklicala zdravnika?  

5. Kaj je naredil družinski zdravnik?  

6. Katero bolezen je imel Martin? Kaj je zdravnik naročil Martinu?  

7. Kaj je Martin vprašal mamo?  

8. Kaj mu je mama odgovorila?  

ODGOVORI: 

 

 



 

  

 

ŠPORT 

 
Tako, pa smo prišli do konca.  Že jutri  se spet slišimo. Učiteljice 2. razredov 


