
Spoštovani starši, dragi učenci 2. razreda, pozdravljeni. 
Aktivno preživljanje prostega časa je pomembno, tudi v situaciji, kot smo te dni. Za 
popestritev prostega časa bom poskusila pripraviti dejavnosti, ki jih bodo lahko izvajali 
učenci sami ali skupaj z vami.  
Ostanite zdravi, 
učiteljica Nataša. 
 
Ponedeljek, 23. 3. 2020 
Vedno, še posebej pa v teh dneh, je pravilno umivanje rok zelo pomembno. Danes boste 
učenci vadili postopek umivanja rok, ki ga boste uporabljali tudi kasneje, ko se spet vidimo v 
šoli. Tudi starši naj se vam pridružijo. S starši se pogovorite, kdaj vse je potrebno temeljito 
umiti roke. Mila uporabite le toliko, kot je potrebno. Prilagam sliko, ki prikazuje pravilno 
umivanje rok:  

 
 
 
 
 



Pomembno je tudi upoštevati pravilno higieno kašljanja. Poglej, kaj prikazuje slika. Postopek 
pravilne higiene kašljanja opiši staršem. 

 
 
 
Torek, 24. 3. 2020 
Če je lepo vreme, okrog doma (okrog domače hiše) raziskuj rastline, ki so že zacvetele. Ali jih 
znaš poimenovati? Če ne, prosi starše, da ti pri tem pomagajo. V zvezek za spoznavanje 
okolja zapiši njihova imena.  
 
 
 



Na sličicah so nekatere rastline, ki jih lahko vidiš te dni. Rastejo na travniku, ob hiši, nekatere 
pa v gozdu. Zvončki so že odcveteli. 
 

             
 

 
 
 
 
    K sličicam poišči imena: 

- podlesna vetrnica 
- vijolica 
- regrat 
- marjetica 
- jetičnik 
- votli petelinček 
- pljučnik 

 
Sreda, 25. 3. 2020 
Med včerajšnjim opazovanjem rastlin si ugotovil,  
da ob hiši že cvetijo tudi narcise. Danes jih lahko  
narišeš, prilagam pomoč – navodila za risanje.  
Lahko jih narišeš čisto po svoje.  
 
 
Četrtek, 26. 3. 2020 
Čeprav so zvončki že odcveteli, še nekaj o njih.  
 
Prepiši besedilo s pisanimi črkami. 

Zvonček spada med znanilce pomladi. Raste ob robu gozda in ob potokih. Ima bel cvet, 
zeleno steblo in liste. V zemlji ima čebulico. Poznamo mali in veliki zvonček. 

Cilj: Učenec prepiše krajše besedilo s pisanimi črkami. Pazi na čitljivost in estetskost zapisa.  
 
 
Petek, 27. 3. 2020 

Reši uganko, potem pa igranje 😊.  
 



Zemljico žejno zaliva,  
strehe in ceste pomiva.  
Žaba veselo kriči:  
oj, le padaj, tri dni!  
 
(Beri od desne proti levi: žed.) 
 
 
 
Ne pozabite na zdravo prehrano in gibanje na zraku. 
 
Lep konec tedna želim! Ostanite doma in ostanite zdravi! 
 
Učiteljica Nataša  
 
 
 
 


