
Sreda, 15. 4. 

SLOVENŠČINA – Dogovor z zobozdravnico 

Danes si boš ogledal/a posnetek Dogovor z zobozdravnico. 
Posnetek najdeš na strani Lilibi – e-gradiva – 2. razred – slovenščina, 2.del – stran 49. 

Poleg naslova imaš moder krog in nanj klikni z miško. 

Lahko pa klikneš na tale naslov: 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=49&layout=single 

Ustno odgovori na vprašanja: 

Je Tomaž ravnal prav, ko je jedel veliko sladkarij?  
Ali tudi ti ješ veliko sladkarij? 
Kako skrbiš za svoje zobe? Ali redno obiskuješ zobozdravnika? 
Ali te je strah obiska pri zobozdravniku? Zakaj (ne)? 
Kaj ti je bilo na posnetku najbolj všeč? Zakaj? 
 

Ponovno si oglej posnetek.  Pozorno poslušaj in si zapomni podatke.  
 
Odpri oranžen delovni zvezek na strani 49. Reši 1. nalogo. Preberi 2. nalogo na strani 
50 in jo reši. 
 
Reši 3. nalogo - vzemi zvezek in napiši pet zanimivih povedi. 
 

 

MATEMATIKA – Črtični prikaz 

Ali se še spomniš ČRTIČNEGA prikaza? 

Tine je štel avtomobile. To je njegov zapis:  

Koliko avtomobilov je naštel?  

Spomni se, da z vsako peto črtico prečrtaš štiri prejšnje. 
Oglej si črtični prikaz v delovnem zvezku na strani 16 in napiši, koliko učencev je 

bilo v ambulanti zaradi navedenih bolezni. Če nimaš tiskalnika, piši v zvezek 

takole: 

gripa – 63 

norice –  

Potem poišči podatke v črtičnem prikazu in odgovori na vprašanja tako, da 

pobarvaš  pravilne odgovore. Če pišeš v zvezek, reši nalogo takole (zapišeš 

številko naloge in odgovor): 

1. gripe 

2. rdečk 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=49&layout=single


    SPOZNAVANJE OKOLJA – Skrbim za zdravje 

 
Se spomniš, da nas je prejšnji mesec obiskala medicinska sestra? Pogovarjali smo se o skrbi za 

svoje zdravje. 

Oglej si, kako za svoje zdravje skrbijo učenci OŠ Poljane. 

             https://www.youtube.com/watch?v=0QUvCECXbBY 

Sedaj pa odpri zelen učbenik na strani 68. Oglej si sličice in preberi besedila pod njimi.   

 

Spodaj sem pripravila tabelo. V levi stolpec sem zapisala, kako je potrebno skrbeti za svoje 

zdravje.  

Tako tabelo naredi tudi ti.  Čez dan spremljaj svoje dejavnosti tako, da jih šteješ. Vsako  

ponovitev označi s črtico v ustreznem prostoru. Tako kot smo se učili pri matematiki.  Spodaj 

sem za primer označila, kolikokrat sem se v torek umila (roke, obraz, zobe …).   

Skrb za zdravje bomo spremljali teden dni.  

 

No, kako ti je šlo? Dobro skrbiš za svoje zdravje?  

 

 TOR SRE ČET PET SOB NED 

Skrbim za čistočo svojega telesa 

(umivanje zob, obraza …). 
 

     

Spil/a sem kozarec vode.       

Se gibam in igram.       

Jedel/la sem sadje ali zelenjavo.        

Šel/šla sem pravočasno spat.       

Domača naloga:  Naslednjo uro spoznavanja okolja boš potreboval/a sličice različne hrane 

(dobiš jih v letakih, reklamah …).  

https://www.youtube.com/watch?v=0QUvCECXbBY

