2. RAZRED - SREDA, 7. 4. 2021
SLOVENŠČINA (2 URI)
PRAVLJICA - ZEMLJA JE DOBILA VROČINO
V mesecu aprilu (22. aprila) praznujemo SVETOVNI DAN ZEMLJE. V tem mesecu
se bomo veliko pogovarjali o tem, kako pomembno je ohranjati svet neonesnažen in
kaj lahko sami storimo za bolj čisto okolje.
Danes boš spoznal prav posebno
pravljico. Dobro se namesti in pozorno
spremljaj pravljico na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=xLa5HVZKWCA

Ustno odgovori na spodnja vprašanja. Če imaš pri odgovarjanju težave, prisluhni
pravljici še enkrat.
1. Kdaj se pravljica dogaja (v preteklosti ali v prihodnosti)?
2. Kaj je videl majhen kalček, ko je pokukal iz semena?
3. Kaj je majhnemu kalčku svetoval dedek črv?
4. Kakšen je bil svet v sanjah mlade marjetice?
5. Kako je dedek črv opisal moderni novi svet?
6. Kaj so v njem delali odrasli ljudje in otroci?
7. Kakšne domače ljubljenčke so imeli otroci?
8. Zakaj marjetica kljub opozorilu ni hotela ostati pod zemljo?
9. Kdo je prvi zagledal marjetico, ko je ta pokukala iz zemlje?
10.

Kako je Tomaž poskrbel zanjo?

11.

Koga je Tomaž prosil za pomoč?

12.

Kakšen načrt so naredili otroci?

13.

Zakaj je bil Tomaž ponosen na marjetico?

V velik zvezek za slovenščino napiši na naslednjo prazno stran naslov pravljice in
kdo jo je napisal:
GORAN ŠKOBALJ:
ZEMLJA JE DOBILA VROČINO
Nato stran z ravno, vodoravno črto razdeli na dva dela (pomagaj si s šablono):
Na zgornji del nariši, kakšen je bil svet v sanjah male
marjetice,
na spodnji del pa nariši, kakšen je bil v resnici moderni novi
svet.

Nariši tudi sebe v tisti del, kjer bi ti raje živel.
K vsaki sliki zapiši 2 do 3 smiselne povedi, ki se navezujejo na pravljico.
Primer:
zgornja slika: METULJI IMAJO PISANA KRILA.
spodnja slika: ODRASLI NIMAJO PROSTEGA ČASA.

MATEMATIKA
ODŠTEVAMO DO 100

Najprej si oglej posnetek:
https://www.youtube.com/watch?v=IAdvrvvSgxU

Nato reši naloge:
DZ - MAT, str. 74 in 75
Če imaš težave, si lahko pomagaš s stotičnim
kvadratom.

ŠPORT
IGRE NA SNEGU
Spomladi je vreme muhasto. Presenetil nas je sneg.
Izkoristi ga za zimske radosti. Lahko se z družino odpraviš na zimski sprehod v
naravo, se sankaš na bližnjem hribu, lahko izdelaš snežaka ali preprosto uživaš v
gibanju na snegu.

GIMNASTIČNE IN KREPILNE VAJE ZA TELO S POMOČJO STOLA
Če ti na snegu ni všeč, pa se malo razgibaj kar doma.
Pri današnji uri športa potrebuješ stol. Zavrti si posnetek in sledi vajam.

https://www.youtube.com/watch?v=knx6unk6bjo

GLASBENA UMETNOST
RITMIČNA VAJA
Oglej si posnetek in sledi navodilom:
https://www.youtube.com/watch?v=OdLRmMzlGpw

Na podoben način z rokama prikaži ritem pesmice Pleši, pleši, črni kos. Glej
prilogo. Pod besedilom natančno opazuj, s katero roko kažeš ritem. Začneš z levo
roko!
Tam, kjer je roka manjša, je ritem hitrejši. To je LEVA roka.

Tam, kjer je roka večja, je ritem počasnejši. To je DESNA roka.
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