Pripravi si prostor za šolsko delo. Pazi na držo telesa med delom. Med dejavnostmi

in pij

.
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NAVODILO ZA DELO ZA 2. razred

KAJ SO IZDELKI UČENCA?
(nariši si smejka za vsako
dejavnost)

Pripravi si stotični kvadrat. Štej naprej od 67 do 75. Štej
nazaj od 53 do 46. Še sam najdi 2 primera. Pripravi si
matematični DZ2 stran 21 in reši naloge. Pri zadnji nalogi
zapiši načrt, račun in odgovor v zvezek s kvadratki.

-

Pripravi si zvezek za slovenščino (črke) in DZ2 ter ošiljen
svinčnik. Pomisli na besedo UMETNOST… Sedaj pa se loti
reševanja nalog na strani 4. Pravilno povezane povedi pri 3.
nalogi pepiši z malimi tiskanimi črkami v zvezek. Pazi na
poteznost in obliko črk. Saj vem, da zmoreš lepo!
Včeraj si v zvezek narisal/a miselni vzorec. Primerjaj ga z
mojim (slika spodaj). Poglej še svojo rastlino in jo nariši v
zvezek. Zraven napiši 13. dan. Fižol, ki smo ga posejali v
šoli, žal, ni zrasel. Pomisli, zakaj? Spodaj pa je fotografija
vrtne kreše, ki lepo uspeva.
SEJEMO,SADIMO
Prejšnji teden si: pomagal na vrtu ali polju, spoznal seme,
čebulica, gomolj, potaknjenec. Danes pa razmisli o tem, kaj
sejemo in kaj sadimo. Pomagaj si s fotografijami spodaj in
po navodilu uredi zapis v zvezek.
V naravi izvajaj naslednje naloge:
- lovljenje na travniku
- tek v hrib in po hribu navzdol
- tekanje po gozdu
Morda dobiš idejo in navdih:

-

-

-

Šteje naprej in nazaj ob ali
brez stotičnega kvadrata.
Rešene naloge v DZ stran 20.

Rešene naloge v DZ stran 4.
Prepis urejenih povedi iz 3.
naloge.
Vaja branja

-

Dopolni miselni vzorec.
V zvezek nariše svojo rastlino
13. dan
Uredi zapis v zvezek SEJEMO,
SADIMO
Izpolni tabelo Opazujem
vreme 2. teden
Samovrednoti svoje delo

-

Izvedene gibalne naloge
Samovrednoti svoje delo

-

https://www.youtube.com/watch?v=kPirnxmy3b0&list=PLBrabq
xbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn&index=11&t=0s

VPRAŠANJA ZA VREDNOTENJE: Kaj sem se danes učil? Kaj mi je šlo dobro? Kaj moram popraviti? Kako sem se počutil v šoli doma? Bi kaj želel
predlagati? Kaj bi sporočil svoji učiteljici in sošolcem? Po delu očisti svoje potrebščine
in jih pripravi za naslednji dan.

SPO
MISELNI VZOREC: ZANILCI POMLADI

mali zvonček

jetrnik

podlesna vetrnica

ZNANILCI POMLADI
žafran

teloh

pljučnik

mačice

trobentice

magnolija

forzicija

Foto vir: internet, različne strani

FOTOGRAFIJA VRTNE KREŠE
12. dan

Foto: UHelena

SEJEMO, SADIMO

Foto vir: https://nasaulica.si/ucitelji/2razred-predmetna/okolje/7/?prev=ucitelji

Sadike presajamo.

Čebulice sadimo.

Semena sejemo.

V zvezek za SPO napiši naslov SEJEMO, SADIMO.
Spodaj zapiši nekaj rastlin, ki si jih posadil ali posejal (dopolni sam).
Sejemo: vrtna kreša, solata,…
Sadimo: česen, krompir, sadike paprike,…
Sedaj pa še razmisli in zapiši, katero orodje se uporablja pri deli na vrtu. Če poznaš tudi delo na polju, naštej še nekaj velikih strojev, ki pomagajo ljudem pri
obdelavi velikih površin. Risbe in sličice orodij in strojev bodo tvoj zapis naredile bolj zgovoren in prijazen.
Orodje: lopata,…
plug, …

