Spoštovani učenci in starši 3.a,
Za nami je že prvi teden pouka na daljavo.
Upam, da ste še vedno vsi zdravi, da upoštevate navodila, ki jih dobivate preko medijev in da
ostajate doma.
Pa nadaljujmo v drugi teden.
NAVODILA – POUK NA DALJAVO
Učenci preberejo besedilo v učbeniku in rešujejo naloge v delovnem zvezku. Nekatere naloge
naredijo v zvezku za posamezni predmet. Navodila so še dodatno zapisana pri posamezni
vsebini. Ponekod je tudi krajša razlaga, ki naj jo otrok prebere za lažje razumevanje učne
snovi. Pri slovenščini preberejo določeno berilo in pisno odgovorijo na vprašanja v velik
zvezek – zvezek umetnostnih besedil. Otrok naj se pri učenju poslužuje knjig in leksikonov,
če jih imate doma in internetnih strani preko računalnika. Ure športa naj bodo po želji otrok;
sprehod v gozdu, igre na domačem dvorišču, skakanje čez kolebnico, ples, skratka gibanje po
želji.
POUK NA DALJAVO: 23. 3. – 27. 3. 2020
Ponedeljek
SLJ

PRAVLJICA O BRVI IN OVCAH
Preberi pravljico (priloga spodaj)
Ustno jo obnovi.
Izmisli si nadaljevanje pravljice in ga zapiši (veliki zvezek s črtami).
Konec je domišljijski - pravljični.
Npr.: Nekega dne so bile vse ovce na drugem bregu in pastir jih je ves
srečen oddal kmetu. A kmet ni pokazal velikega veselja. Kmet ga je napodil,
ker ni pravočasno pripeljal ovc. Pastir se je razjezil in mu rekel: Naj ob prvi
nevihti vse ovce okamenijo. In še danes je v tisti dolini vse polno belih
kamnov.



SLJ

Učenci prepišejo del pravljice za preverjanje prepisa.

PRAVLJICA O BRVI IN OVCAH
Prepiši del pravljice za preverjanje prepisa (najmanj 7 povedi).

MAT

DOLŽINSKE MERSKE ENOTE: m, dm, cm DZ 35
Zapis v zvezek:
1meter (1m) =10 decimetrov(10dm)
1 decimeter (1dm) = 10 centimetrov (glej DZ 35)

Z ravnilom izmeri dolžino in širino matematičnega zvezka in zapiši v
zvezek pod zgornji naslov.
Dolžina zvezka: ____cm
Širina zvezka: ____cm
Reši naloge v DZ 35/4 – 6
UL 120
SPO

Lepote Slovenije
1. Naravne in kulturne znamenitosti Slovenije
- Slike naravnih lepot in kulturnih znamenitosti Slovenije si
oglej v leksikonu, če ga imaš doma, pomagaj si spletno
stranjo, če te možnosti nimaš, pa razmisli, kar sam-a veš in
poznaš iz svoje bližnje okolice (npr. Vanganelsko jezero,

potoki, reke: Dragonja, Rižana,…, Jadransko morje, čudoviti
griči, soline, gore. Slavnik, nanos,…
Razmisli – Katera stvar ti je v Sloveniji (v tvojem domačem
kraju) najbolj všeč in bi jo želel pokazati vsakomur, ki bi obiskal Slovenijo
(tvoj domači kraj)? Kaj je tisto, kar meniš, da je za Slovenijo najbolj
značilno? Po čem meniš, da tujci (pre)poznajo Slovenijo?
 Običaji, praznovanja, značilna za Slovenijo
 Slovenska kulinarika (hrana)
 Športniki so ambasadorji Slovenije
 Pomembne osebnosti iz slovenske zgodovine
Slikovno gradivo!

ZA VEČ PODATKOV O ZNAMENITOSTIH SLOVENIJE
OBIŠČITE:
http://www.slovenia.si/visit/
https://www.facebook.com/slovenia.info/?fref=ts
http://www.slovenia.info/si/znamenitosti.htm?znamenitosti=0&lng=1
Pod zgornji naslov zapiši v zvezek odgovore na vprašanja , ki so zapisana
pod Razmisli.
Če imaš možnost poišči in zalepi nekaj slikovnega gradiva.

Torek
MAT

RAZDALJA MED TOČKAMA
Zapiši v zvezek:
Razdalja med dvema točkama je dolžina ravne črte, ki ju povezuje.
Izmeri in zapiši v zvezek.
1. Izmeri dolžino svoje sobe s koraki, nato še z metrom.
Dolžina sobe (koraki): _____ korakov
Dolžina sobe (meter): _____ m

2. S pomočjo ravnila izmeri:
* širina svojega kazalca:___ cm
* širina dlani: ___ cm
* dolžina svinčnika: ___ cm
* dolžino škarij : ___ cm
* dolžino radirke : ___ cm
Rezultate zapiši.
3. S pomočjo šiviljskega traku se izmeri:
okoli pasu: _____cm
okoli zapestja: ____cm
okoli glave: _____ cm
Rezultate zapiši.
Delo z delovnim zvezkom in na UL


SLJ

DZ2/36
UL 121




PRI URI MATEMATIKE DZ 60,61
Preberi besedilo v delovnem zvezku na str. 60 in 61.
Odgovori na vprašanja DZ61/1; Odgovore zapiši (mali zvezek
z vmesno črto)

Pri 2. nalogi poskusi rešiti katerega od miselnih orehov. Miselno
nalogo prepiši v zvezek in rešitev zapiši.

LUM

DARILO ZA MAMO

Glej prilogo3.
Sreda
SLJ

PESEM MAMA JE ENA SAMA (B 17) PRILOGA 3
Preberi pesem. Odgovori na vprašanja POVEJ MI (odgovore zapiši v
veliki črtani zvezek)
V tem tednu se nauči pesem na pamet.



MAT

GUM

Četrtek
MAT

Vprašaj svojo mamo o njeni materinski vlogi, kako se počuti kot
mama, kaj jo najbolj razveseli oz. razžalosti. Zapiši.
Pojdi na sprehod in mami naberi šopek znanilcev pomladi, pokloni
ji ga in čestitaj ji za njen praznik – materinski dan!

Pojdi na dvorišče in z metrom izmeri njegovo dolžino in širino.
Poišči še tri druge razdalje med dvema točkama:
Npr.: razdalja med hišo – garažo, razdalja med dvema drevesoma,
razdalja med vodnjakom in tvojo hišo,…) Meritve zapiši v zvezek.
Reši nalogo v DZ 37/3 in na UL 122
BESEDE IN ZVOKI PRIPOVEDUJEJO GS 54
Glasno preberi in nato večkrat izrekaj (govori) pesem Gregorja
Strniše Nevihta. Pesem prepiši v zvezek in k vsaki kitici glede na
njeno vsebino nariši glasbilo s katerim bi jo spremljal.
RAČUNANJE Z DOLŽINAMI
 Dolžina stopala



Poišči dva lista iz časopisa. Na prvi list nariši obris svojega
stopala, na drugi list pa obris stopala drugega družinskega člana
(očeta, ali mame ali…) Izmeri dolžino stopala. Kako boš
postavil-a meter, da boš pravilno izmeril-a dolžino stopala. –
meriti začni pri 0. Izračunaj razliko med obema dolžinama. Čigavo
stopalo je daljše in za koliko? Zapiši račun in odgovor.
 Delo z delovnim zvezkom in UL


SPO

Reši naloge v DZ 38 in na UL 123.

OKROG SVETA
Površino Zemlje lahko opazujemo na globusu – je model Zemlje in jo
tudi najbolje prikazuje. Lahko pa razporeditev kopnega in morja po
Zemljinem površju opazujemo tudi na zemljevidu.
U 56, 57
Oglej si Zemljevid sveta in ga primerjaj z globusom.
Kakšna je razporeditev kopnega in morja?
Kopno zajema kopne (suhe) dele zemeljskega površja (celine in otoki);
nasprotje so vodne površine (oceani, morja, jezera). Kopno zajema 30 %
Zemlje, morje pa 70 % Zemlje.
Na zemljevidu sveta v U 56, 57 si oglej in poimenuj
 celine: Severna Amerika, Južna Amerika, Evropa, Afrika, Azija in
Avstralija
 in oceane: Tihi ocean, Atlantski ocean in Indijski ocean,…

Preberi besedilo v U 56,57.
V zvezek SPO prepiši besedilo iz zelenega pravokotnika U 57 pod
zgornji naslov.
V zvezek zapiši tudi imena celin in oceanov.
SLJ

BRANJE Z RAZUMEVANJEM Pot Matica od doma do bazena
Oglej si prilogo 2. Če imaš možnost natisniti risbo Vaterpolo, jo natisni

in na njej označi pot Matica od doma do bazena po spodnjem
navodilu. Če pa nimaš te možnosti, preberi besedilo in odgovori na
vprašanja (mali zvezek z vmesno črto).

GUM

Petek
MAT

USTVARIMO ZVOČNO PODOBO
Ponovi izreko pesmi Nevihta. Nato si besedilo kitic samo predstavljaj.
Nariši tri oblake in jih pobarvaj tako, da boš predstavil-a stopnjevanje
nevihte od nežnega dežja, preko viharja pa vse do strele in groma. V
vsak oblak nariši instrument , ki se ujema z vsebino posamezne kitice.
Če imaš možnost, izberi svoja domača glasbila, izrekaj besedilo pesmi
Nevihta in ga spremljaj s svojimi glasbili (npr, svinčnik, škatla in
kuhalnica, stari pokrovki).
RAČUNANJE Z DOLŽINAMI
Iz papirja izreži 3 trakove, prvi trak naj bo dolg 10 cm, drugi 2 cm
krajši in tretji 5 cm daljši kot prvi trak. Koliko so dogi vsi trije trakovi
skupaj?
 Delo z delovnim zvezkom in UL

SLJ

DZ 39 in UL 123.
URNIK
V obliki sončka napiši čim več asociacij na besedo urnik(veliki črtani
zvezek za slovenščino).
Kako pa poteka tvoje delo sedaj, ko poteka pouk na daljavo? Poskusi
na kratko opisati tvoj delovni dan (veliki črtani zvezek za
slovenščino).

SLJ

SPO

URNIK DZ 62,63
Oglej si Nejin urnik. V DZ 63/5 zapiši svoj šolski urnik in ga
primerjaj z Nejinim.
Reši naloge v DZ 62/1, 2 in 63/3,4,6 . Pri 7. nalogi izberi eno.
OKROG SVETA
DZ 42, 43
Na zemljevid vpiši imena celin in oceanov.
V prilogi zadaj v DZ 69 poišči fotografije in jih prilepi na prava
mesta.
Nalogo DZ 43/3 reši le, če zmoreš ob Zemljevidu sveta.
(http://maps.google.si)

PONOVI POŠTEVANKO.
BERI KNJIGE, KI JIH IMAŠ DOMA.

PRILOGA 1

Pravljica o brvi in ovcah
Nekoč je živel možiček in je imel sina edinca. Rekel je sinu: Ljubi sin, velik si zrasel in močan si. Pojdi po svetu, oglej si ga
in poišči si kakšno delo. Tako je šel sin po svetu. Prišel je v
veliko vas in tam je šel služit k bogatemu kmetu. Pasel je
njegove ovce. Čreda je bila velikanska in ovac toliko, da jih ne
bi mogel prešteti v dolini, kjer so se pasle. Nekega dne je
zapihala mrzla burja, deževalo je kot iz škafa in še veter je
potegnil. Napolnile so se struge rek in potokov, vode so
prestopile bregove in podrle mostove in brvi. V dolini, v kateri
je naš pastir pasel ovce, je ostala ena sama brv, in še ta je bila
stara in trhla. Le po ena ovčka je smela čeznjo, in še pod to
ovčko je brv škripala in hreščala. Pastir pa je moral prepeljati
vse ovce prav čez to brv. Prešla je prva ovčka, prešla je druga,
prešla je tretja, in ker je bilo ovac toliko, so šle in šle in šle in
še zmeraj niso vse prešle čez brv. Zdaj moramo pa počakati, da
bodo vse ovce prešle čez brv ... - In kako gre pravljica naprej?
- Najprej moramo počakati, da bodo vse ovce prešle čez brv. Mar ovce niso še prešle čez brv? - Kje pa, ko jih je toliko. - Kdaj
bodo pa ovčke prešle brv? - Ko bodo vse na drugem bregu.

PRILOGA 2

Risal-a boš po navodilu, ki ga imaš spodaj.

Najprej naj te seznanim z igro vaterpolo. To je igra v vodi, kjer dve skupini poskušata zadeti
čim več golov v nasprotnikov gol. Igralci mečejo žogo z rokami.
Sedaj pa pripravi svinčnik, rdečo in zeleno barvico. Najprej si preberi spodnja navodila, nato
označi pot Matica od doma do bazena.
Matic obiskuje četrti razred. Že zgodaj se je naučil plavati, zato si je za hobi izbral
vaterpolo. Trenira dva krat na teden. Njegova mama ga vsak teden ob torkih in petkih z
avtom odpelje do bazena, kjer vadijo v vodi.
POT
S svinčnikom označuj pot Matica od doma do bazena.
Matic stanuje v stanovanjskem bloku, ki je v levem kotu zgoraj, poleg šole. Svinčnik
postavi na avto ob bloku in ga pobarvaj zeleno ter s svinčnikom počasi potuj po Vodnikovi
ulici. Pri šoli zavij na Zeleno ulico in se ustavi pri semaforju ob gasilskem domu. Na
semaforju označi rdečo luč. Pot nadaljuj po isti ulici in zavij mimo parka. V križišču s
Čevljarsko ulico zavij proti podvozu in po Čevljarski ulici nadaljuj do križišča pri pošti. Na
koncu otroškega igrišča zavij na Gozdno ulico. Po Gozdni ulici nadaljuj do prvega križišča,
kjer zaviješ v slepo ulico proti bazenu. Na koncu slepe ulice je parkirišče, kjer izstopiš in
greš na trening.

VATERPOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kje stanuje Matic?
Kako se imenuje nakupovalni center?
Kaj je ob bazenu na desni strani?
V kateri ulici je gasilski dom?
Vaterpolo je igra z žogo, ki jo igralci igrajo v ________.
Kdo vozi Matica na trening?
Matic ima trening v ________.
Nariši Matica na treningu.

PRILOGA 3

Naredi sam: Darilo za materinski dan
Potrebuješ:
 kozarec za vlaganje,
 dekorativni papir in darilni trak, volna , semena gumbi,…
 škarje za papir,
 lepilo
Navodila:
1. Postopek je enostaven, preprost in inovativen. Kozarec za vlaganje dobro
speri.
Izberi enega izmed treh ponujenih načinov:

2. a) PRVI NAČIN:Iz darilnega papirja izreži različne vzorce (recimo metulj,
roža, srce, jagoda itd.) in jih prilepi na stekleno površino kozarca. Nanj
napiši primerno besedilo za mamo. Na pokrov prilepi vajino fotografijo
oz. fotografijo dogodka, ki jo spominja na vaju.
b) DRUGI NAČIN Kozarec za vlaganje premaži po delih z lepilom in ga ovij z
volno ali vrvico ali rafijo, kar imaš doma.
c) TRETJI NAČIN Kozarec za vlaganje namaži z lepilom v obliki krogov ali črt
v različnih smereh in nanj nalepi semena ali gumbe.
3. Darilni trak ovij okrog »vratu« kozarca.
Jutri je materinski dan. V vazico lahko vstaviš nabrano cvetje ali pa jo podariš
kot samostojno darilo.
Vse najboljše za materinski dan! Učiteljica Lorijana

PRILOGA 4

TJA
Delo na daljavo, 3.a in 3.b: 23.3.2020 - 29.3.2020
Pozdravljeni!
Sprva naj pohvalim vaše delo, saj je zelo dobro opravljeno. Kdor še ni oddal dela za ta tedna, naj
pohiti, da se mu ne nakopiči preveč.
1.

V zvezek napiši nov naslov: I LIKE TO RIDE MY BICYCLE in poslušaj pesmico:
https://supersimple.com/song/i-like-to-ride-my-bicycle/

I LIKE TO RIDE MY BICYCLE
Let’s go for a bike ride!
Get your helmet!
Let’s go!
I like to ride my bicycle.
I ride it every day.
I ride it when I go to school.
Or when I want to play.
I pedal all around the town.
I pedal round and round and round.
I pedal uphill and don’t you know.
I can even pedal fast. I can even pedal slow.
I like to ride my bicycle.
I ride it everywhere.
Anywhere you need to go,
A bike can take you there.
I pedal up, I pedal down.
I pedal round and round and round.
And I always stop to say hello.
But if I’m late for dinner I can go go go!
I can go go go!
I like to ride my bicycle (whistling)
I like to ride my bicycle (whistling)…
2.

Ko predvajaš pesmico klikni na označen piktogram (glej slikico zraven in puščico), da se ti
pojavijo podnapisi. Skušaj peti pesmico in si pomagaj z branjem podnapisov.

Pod naslov nariši kako ti voziš svoje kolo.
Po končanem delu slikaj in mi pošlji tvoje delo. Lahko se tudi posnameš in mi pošlješ posnetek .
Lep pozdrav, učiteljica Maja

Delo na daljavo: ITALIJANŠČINA
Lepo pozdravljeni,
V tem tednu naj učenci izdelajo plakat, v velikosti risalnega lista, A3 format. Lahko tudi
zalepite skupaj dva lista A4. Naslov : I VESTITI. Na eno stran narišejo fanta, na drugo
deklico. V revijah poiščejo fantovska in dekliška oblačila, strižejo,zalepijo in zapišejo ime
oblačila. Ko bo možno, mi bodo ustno povedali, kaj vse so našli.
Naj bo teden prijeten!
OSTANIMODOMA in ostanite zdravi!
Lep pozdrav
Učiteljica italijanskega jezika
Tamara

Delo na daljavo: TJA
3.a
Pozdravljeni!
Pošiljam dve povezavi do spletnih strani, ki jih bomo uporabljali za delo:
https://supersimple.com/super-simple-songs/ in https://www.irokus.si/.
1. V zvezek napiši nov naslov: OUR HOBBIES in poslušaj ter poglej zgodbico v
učbeniku na str. 38-39 (1,2,3,4) https://folio.rokusklett.si/?credit=MA3UC&pages=38-39
2. DZ - str 36 (1,2) https://folio.rokus-klett.si/?credit=MA3DZ&pages=36-37.Reši
naloge tako, da jih prepišeš v zvezek. 1. nalogo zapiši po pravilnem vrstnem redu, 2.
nalogo pa vprašanje in pravilni odgovor.
Po končanem delu, mi slikaj in pošlji nazaj, da pregledam tvoje delo. Pripravljam ti tudi
zanimivo pesmico za prihodnji teden.
Lep pozdrav, učiteljica Maja

Delo na daljavo: ITALIJANŠČINA
Lepo pozdravljeni,
V tem tednu naj učenci ponavljajo in utrjujejo besedišče o oblačilih.
Kdor ima možnost internetne povezave na poišče, LANGUAGES ONLINE,DEPARTMENT
OF EDUCATION:
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect31/no_01/no_01.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect31/no_02/no_02.htm
in reši obe interaktivni vaji.
Nato opišejo glasno svoja oblačila in oblačila vseh domačih. Uporabljajo povedi Io ho la
maglia,… ali Io porto la maglia,…indosso.
V učbeniku GRANDI AMICI, str. 44, ustno rešijo vajo 9. Najprej glasno preberejo stavke,
nato stavke prekrijejo in skušajo glasno ponoviti stavke samo s pomočjo začetnih šrk in slik.
Vajo ponovijo 2X.
V zvezek zapišejo ESERCIZIO in rešijo vaje na strani 45. Vaje zapišejo v zvezek! Pri 11. vaji
poiščejo besede in oblačilo v pravilni barvi, to zapišejo in tudi narišejo.
Pri 12. vaji pa poiščejo člen, ki ustreza besedi in to zapišejo v zvezek, kot primer, il cappello
blu. Prepis naj bo točen, pazljivi naj bodo na dvojne soglasnike! V knjige,ki so last
učbeniškega sklada ne pišemo ničesar.
V naslednjem tednu naj učenci izdelajo plakat, v velikosti risalnega lista, A3 format. Lahko
tudi zalepite skupaj dva lista A4. Naslov : I VESTITI. Na eno stran narišejo fanta, na drugo
deklico. V revijah poiščejo fantovska in dekliška oblačila, strižejo,zalepijo in zapišejo ime
oblačila. Ko bo možno, mi bodo ustno povedali, kaj vse so našli.
Naj bo teden prijeten!
OSTANIMODOMA in ostanite zdravi!
Lep pozdrav
Učiteljica italijanskega jezika
Tamara

Spoštovani učenci in starši, če mogoče kakšne naloge v delovnem zvezku ne boste znali rešiti,
jo bomo rešili skupaj, ko se bodo učenci ponovno vrnili v šolo. Ko se bo pouk v šoli spet
začel, bomo učno snov tudi ponovili in utrdili. Pomembno je, da ostanemo zdravi.
Želim vam vse dobro in upam, da se kmalu vidimo.

Razredničarka: Lorijana Kozlovič

