NAVODILA IN DRUGO GRADIVO ZA POUK NA DALJAVO

POUK NA DALJAVO: 6. 4. – 10. 4. 2020

Učenci preberejo besedilo v učbeniku in n v prilogah ter rešujejo naloge v delovnem zvezku. Nekatere
naloge naredijo v zvezku za posamezni predmet. Kateri zvezek uporabijo sem zapisala pri
pripomočkih ali v sami nalogi pri navodilih. V zvezek vedno napiši tudi naslov, ki je zapisan pri
vsakem predmetu za vsak dan. Navodila so še dodatno zapisana pri posamezni vsebini. Ponekod je tudi
krajša razlaga, ki naj jo otrok prebere za lažje razumevanje učne snovi. Otrok naj se pri učenju
poslužuje knjig in leksikonov, če jih imate doma in internetnih strani preko računalnika.
Preden začneš z delom, preglej celotno gradivo, nato nadaljuj po korakih. Če česa ne znaš, si
označi, izpusti in pojdi dalje. Na koncu se ponovno vrni k tej nalogi in poskusi rešiti. Če še vedno
ne znaš, pusti, bomo rešili v šoli, ko se vrnemo.
Pri reševanju nalog, poskusi rešiti čim več sam-a, šele nato prosi starše za pomoč!
NALOGE IZ MATEMATIKE, KI JIH MORAŠ POSLATI NA VPOGLED UČITELJU
GREGORJU, SO OZNAČENE Z MODRIM OKLEPAJEM, V KATERIH SO MODRE
ZVEZDICE (***).
NALOGE IZ SLOVENŠČINE IN SPOZNAVANJA OKOLJA, PA POŠLJEŠ NA VPOGLED
MENI (RAZREDNIČARKI LORIJANI) IN SO OZNAČENE Z RDEČIM OKLEPAJEM IN
TREMI RDEČIMI ZVEZDICAMI) (***).
LAHKO SLIKAŠ TUDI KAKŠEN IZDELEK , KI SI GA IZDELAL-A PRI LIKOVNI
UMETNOSTI IN MI GA POŠLJEŠ. NEKATERI STE TO ŽE NAREDILI IN STE ME PRAV
LEPO POZITIVNO PRESENETILI. HVALA VAM.
Še naprej delajte tako pridno kot do sedaj. Skupaj bomo zmogli!
Bodite dobro in ostanite zdravi!
Učiteljica Lorijana

Ponedeljek,
6. 4. 2020
SLJ

ENOTA: NA PIKNIKU - STRIP
Učni pripomočki: DZ 68, 69, velik črtani zvezel SLJ
1. Razmisli o pikniku: kje vse lahko pripravimo piknik, v katerem letnem
času, kako se na piknik pripravimo, kaj vse prinesemo s seboj na piknik,
koga povabimo zraven, kaj vse na pikniku počnemo, kakšne kratkočasne
igre se igramo, kdo med tem pripravi hrano in pijačo, odejo, ali celo stole,
mizo, senčnik, morda celo šotor za počitek …

2. Pa pojdiva v DZ68, 69


Preberi strip.



Reši nalogo DZ69/2



Nato po vlogah preberi strip. Enkrat si v vlogi mačka, drugič v vlogi
dečka. Menjuj barvo glasu za mačka in za dečka.

Za lažje branje si mogoče poprej z dvema različnima barvama pobarvajo
oblačke (npr. z oranžno tiste, ki ponazarjajo misli mačkona, z zeleno ali
modro pa fantove besede).
lll.


Pri pisalnih aktivnostih v zvezek zapišejo nekaj povedi o pikniku in
kako sta ga fant in maček zaključila. Napišejo tudi, kako bi fantu dali
ime.



Če želijo, lahko strip pobarvajo.



Domače delo: Učenci napišejo predloge za piknik ob jezeru in kaj
vse bi lahko tam počeli.
So učenci že kdaj slišali, da lahko za zabavo pripravijo piknik na
odeji kar doma v dnevni sobi, kadar je zunaj mraz ali dežuje, seveda
v dogovoru s starši. To je lahko tako zelo zabavno.



SLJ

ENOTA: NA PIKNIKU – STRIP
Učni pripomočki: DZ 68, 69, velik črtani zvezel SLJ

1. Ponovno preberi strip po vlogah.
2. Si že kdaj slišal-a, da lahko za zabavo pripraviš piknik na odeji kar doma
v dnevni sobi, kadar je zunaj mraz ali dežuje,ALI KO RAZSAJA KORONA
VIRUS IN MORAŠ OSTATI DOMA, seveda v dogovoru s starši. To je lahko
tako zelo zabavno.
Izbiraš lahko med dvema nalogama
a) DZ 69/2A: na kratko opiši piknik iz stripa in in napiši svoj zaključek.
b) V obliki stripa ali zgodbe opiši svoj piknik, v dnevni sobi pri tebi doma.
Nalogo mi pošlji na vpogled (jpg) (***).

MAT

PISNO SEŠTEVANJE BREZ PREHODA
Učni pripomočki:DZ 44, zvezek MAT
1. Za začetek prepiši račune v zvezek in jih reši.
34 + 52 =

21 + 56 =

65 + 23 = 46 + 42 = 32 + 45=

27 + 41=

 Računi v stolpcu
Zapiši nov račun.
17 + 22 = 39
2. a) SEŠTEVAMO DRUGAČE – PISNO SEŠTEVANJE
V preglednici seštej števili v stolpcu enic in števili v stolpcu desetic
Nariši v zvezek.
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Pisno seštevamo tako, da v stolpcu zapisujemo števila
eno pod drugo;
enice pod enice in desetice pod desetice. Vedno
začnemo računat pri enicah od spodaj navzgor. (dve plus
sedem je devet, dve plus ena je tri)
Pod računom narišemo črto, kar pomeni je enako.
3. Rešimo še nekaj primerov (zapis v zvezek). Piši vsako števko
danega števila v svoj kvadratek. Črto pod računom nariši z ravnilom.
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4. Reši naloge v DZ 44/ 1, 2, 3 (***)
in na UL 128.

SPO

VRSTE PROMETA
PONOVIMO
1. Kaj je potovanje?
Potovanje je premikanje po prostoru. Potujemo lahko v oddaljene kraje ali
do bližnje trgovine. Zato smo vsak dan na poti.
2. Zakaj in kako potujemo? Zakaj moram na pot?

PREBERI SPODNJE BESEDILO, PODČRTAJ KLJUČNE
BESEDE
V zvezku naredi miselne vzorce o vrstah prometa, glede na to
kod vozijo, glede na vsebino in glede na dostopnost pod zgornji
naslov.
PROMET DELIMO NA:
a) Kopenski promet – poteka po kopnem
- Cestni – poteka po cestah, prevozna sredstva imajo kolesa
Prevozna sredstva: avto, kombi, kolo, skiro …
- Tirni – poteka po tirnicah
Prevozna sredstva: vlak, tramvaj, podzemna železnica …
b) Vodni promet – poteka po vodi (morje, jezera, reke)
Prevozna sredstva: čoln, kanu, gliser, ladja, trajekt …
c) Zračni – poteka po zraku
Prevozna sredstva: letalo, balon, padalo, motorni zmaj …
d) Kopenski promet – poteka po kopnem
- Cestni – poteka po cestah, prevozna sredstva imajo kolesa
Prevozna sredstva: avto, kombi, kolo, skiro …
- Tirni – poteka po tirnicah
Prevozna sredstva: vlak, tramvaj, podzemna železnica …
e) Vodni promet – poteka po vodi (morje, jezera, reke)
Prevozna sredstva: čoln, kanu, gliser, ladja, trajekt …
f) Zračni – poteka po zraku
Prevozna sredstva: letalo, balon, padalo, motorni zmaj …
PROMET LAHKO DELIMO TUDI DRUGAČE:
3. Promet glede na »vsebino«
Glede na to, kaj se v prevoznih sredstvih prevaža, delimo promet na

dve skupini:
a) Potniški – prevoz potnikov (ljudi)
b) Tovorni – prevoz tovora, npr. les, kruh in ostala živila, nafta,
avtomobili …
Razmisli: K tovornemu prometu prištevamo tudi prevoz živali. Dolge
vožnje so zanje
zelo naporne. Kaj misliš o tem?
4. Promet glede na dostopnost
Glede na to, komu je promet dostopen, ga delimo na:
a) Zasebni – prevozno sredstvo je v zasebni lasti, z njim se ne more
peljati kdorkoli, lahko pa se z njim pelje lastnik kadar to sam želi
in kamorkoli želi. Navadno sam tudi upravlja vozilo.
b) Javni – prevoznik nudi prevoze vsem ljudem ki bi si to želeli.
Javni prevoz ima določene posebnosti:
- Vozni red – vnaprej je določeno kdaj in kje (relacija, ceste)
prevozno sredstvo vozi in kje ustavlja (npr. avtobusne postaje)
- Voznik – vozi ga za to usposobljena oseba
- Plačilo vozne karte – kdor se želi s tem prevozom peljati,
mora kupiti vozno karto oz. plačati vožnjo (Kje to lahko
storimo?)
Razmisli: Kam bi uvrstil taksi ali kolo?

Torek,
7. 4. 2020
MAT

UTRJUJEMO PISNO SEŠTEVANJE BREZ PREHODA
Učni pripomočki:DZ 45, zvezek MAT, UL

1. Prepiši besedilno nalogo v zvezek in jo reši z računom pisnega
seštevanja ( v kupčku). Ne pozabi narisati črto pod računom. Zapiši
tudi odgovor.
Na cvetlični gredici je zacvetelo 13 tulipanov in 34 narcis. Koliko cvetic
krasi gredico?
D

E

+

O: __________________________________________________
2.. Reši naloge v DZ 45/4 – 7 (7. nalogo reši v DZ) (***)
in na UL 129.

SLJ

KIT – NAJVEČJA ŽIVAL
Učni pripomočki: DZ 66, 67, mali zvezek s pomožno črto SLJ
I. SPODNJO RAZLAGO SI PREBERI IN PREPIŠI V ZVEZEK POD
ZGORNJI NASLOV
1. Osebe, živali, predmete …lahko med seboj primerjamo.
PRIMER:
1. Mojca je hitra. Mateja je hitrejša. Sonja je najhitrejša …
2. Pri športni vzgoji lahko velikokrat primerjamo lastnosti učencev in
njihove dosežke:





V krosu je Marko hitrejši od Jureta in počasnejši od Bineta. Bine je
najhitrejši, osvojil je 1. mesto.
Jakov skok je najdaljši, Metin je krajši za 10 cm. Saškin je
najkrajši.
Primerjamo lahko tudi višino učencev, ki jo tudi resnično izmerimo.
(visok, višji, najvišji)

Npr. ptiček, polž, pajek (lahek, lažji, najlažji; majhen, manjši,
najmanjši …);
2. Pri primerjanju pa moramo nekaterim besedam dodati besedico
bolj in najbolj.
PRIMER:
Jan je priden, Marko je bolj priden in Mirko je najbolj priden.
rdeč, bolj rdeč, najbolj rdeč Uporabi te tri besedice v povedi in jih zapiši.

II. REŠI NALOGE V DZ 66/1 in 67/1 – 4 3. nalogo zapiši v zvezek.
LUM

Učitelj Gregor, ki je vodja športnega dneva, vas prosi, da mu
narišete najlepši del pohoda.
Ta naloga bo tudi naša likovna naloga v tem tednu.
Zato boste likovno umetnost v tem tednu izpeljali, ko boste
opravili pohod, torej čas imate do konca tega tedna.
Rišete lahko na liste različnega formata – velikosti. Lahko
narišete tudi v obliki stripa ali v več slikah.
Tokrat pošljite likovni izdelek obema učitelju Gregorju in meni.
((***) in (***)

Sreda,
8. 4. 2020

ŠPORTNI DAN: POHOD

Spoštovani učenci in starši!
Napočil je čas za izvedbo športnega dne na malo
drugačen način, kot ste ga vajeni.
Predlagam, da si izberete dan v tednu in se odpravite v naravo na izlet. Izlet, ki
si ga izberete skupaj s starši, naj bo organiziran tako, da poteka dlje časa.
Izberite si lahko popoldanski čas, lahko tudi dopoldan.
Časovni plan pohoda naj bo tak, da hodite najmanj 2 uri, oz. da prehodite vsaj 6
km. Teren naj bo ravnina ali pa hribovit, strm klanec, po želji. Opazujte naravo,
prepevajte, sprostite se, spomnite se lepih stvari. Med pohodom lahko malo
potečete, tekmujete s starši, bratci, sestricami, kdo bo naredil več poskokov,
počepov... Splezajte na kakšno drevo-pazite na VARNOST.

Športni dan izvedite v tednu od 6.4.-10.4.2020.

Tu dodajam še povezavo do kviza o pohodništvu, kdor ga še ni opravil:
https://forms.gle/RswPTL7XFHUuQMqQ6

Za konec bi vas še prosil, da mi narišete najlepši del pohoda in pošljete sliko na
email: gregor.vidmar@osmarezige.si
Četrtek,
9. 4. 2020
MAT

USTNO SEŠTEVANJE STOTIC
Učni pripomočki:DZ 46, zvezek MAT, UL 130

1. Poišči si neprozorno vrečko in denar, ki smo ga izrezali že pri pouku v
šoli. Če ga nimaš, si ga izdelaj iz papirja. Vanjo daj 3 bankovce po 100
evrov, 3 bankovce po 200 evrov in 3 bankovce po 500 evrov. Štirikrat sezi v
vrečko in izvleci po dva bankovca, nariši ju (pravokotnik s številom) ter
zapiši račun.
Primer:

200

500

200 + 500 = 700

2. Delo nadaljuj v DZ 46/1,2,3(***)
3. UL 130 /1,2 (***)
SPO

PROMET ONESNAŽUJE OKOLJE
Učni pripomočki: U 58, 59; DZ 46, ZVEZEK SPO
Preberi vprašanja pod točkama 1 in 2, razmisli in poskusi ustno odgovoriti,
nato pa reši navedeni nalogi v DZ 46.
1. Potovanje glede na naše želje
Razmisli:
- Kaj je smiselno izbrati, če nam je všeč, da hitro pridemo v
oddaljen kraj?
- Kaj izberemo, če nam je všeč vožnja po morju (ali je to lahko
edina možnost ali jo moramo kombinirati še z drugimi
prevoznimi sredstvi)?
- Kaj lahko izberemo, če si želimo oddahniti tudi od vožnje?
- Kaj če bi radi na poti spoznali nove ljudi, z njimi poklepetali?
REŠI NALOGO v DZ/ 46– 3.
2. Izbira prevoznih sredstev v vsakodnevnem ritmu
Ko smo doma in opravljamo vsakodnevne obveznosti, se odločamo
za izbiro prevoznih sredstev predvsem glede na to, kakšni so naši
opravki in kako so oddaljeni od doma.
Razmisli:
- Katero prevozno sredstvo izbereš, če greš v bližnjo trgovino
po kruh? Ali je izbira prevoznega sredstva nujna?
- Kaj pa, če imaš v načrtu večji nakup?
- Kako navadno prihajaš v šolo ali odhajaš domov?
- Katero prevozno sredstvo izbereš za odhod k zobozdravniku?
Zakaj?
- Katere opravke lahko v domačem kraju opraviš peš?
- Kaj pa opravki v bližnjem večjem kraju? Kako prideš do tam
od svojega doma?
REŠI NALOGO v DZ/ 46 – 4.

V nadaljevanju preberi spodnja vprašanja, razmisli in pisno odgovori na
njih pod zgornji naslov.
3. Prevozna sredstva in skrb za okolje
Razmisli:
- Kako prevozna sredstva onesnažujejo okolje? Ali
onesnažujejo le zrak? Kako prispevajo k onesnaževanju prsti
(zemlje) in voda?
- Katero prevozno sredstvo najbolj obremeni okolje? Katero
najmanj?
- Katera prevozna sredstva bi bilo smiselno izbirati, če bi želeli
biti do okolja prijaznejši? Kaj pa za daljše poti?
- Kaj je bolj obremenjujoče za okolje – 5 ljudi, vsak v svojem
avtomobilu ali vseh 5 v enem, če imajo isto pot?
Razmisli:
Ali je prav, da ostanemo brezbrižni – saj se vsi vozijo z avtomobili, zakaj se
ne bi še jaz? Če se samo jaz izbiram okolju prijaznejša sredstva in se npr.

vozim s kolesom to res ne bo pripomoglo k čistejšemu zraku.
Kaj misliš o tem?
Razloži: Vsak šteje in zgledi vlečejo!

SLJ

B. GREGORIČ: DEŽEVNA
UČNI PRIPOMOČKI:Berilo: Moje branje – svet in sanje, str. 18, velik
črtani zvezek SLJ
I.
 Poišči nove besede – učenci skušajo poiskati čim več besed, ki se
pričnejo z zlogom DEŽ (dežnik, deževati, deževen dan, dežela,
deževnik, dežna kaplja, dežni plašč, deževje, dežuje, dežni trik ...).
II.
a) Preberi, kaj se je zgodilo zaljubljeni deklici v Berilu na strani 18.
b) Odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek. (***)
III. Dodatna naloga (če želiš) Izberi eno.



GUM

Oblikuj dvogovor med zaljubljenim dežnikom in dežno kapljo.
Nadaljevanje: Pesmi dopiši novo kitico in povej, kaj se je potem
zgodilo med deklico in Nejcem.

POLŽEVA SNUBITEV
UČNI PRIPOMOČKI:GS 57, zvezek GUM
REŠI UGANKI UGANKI IN JU PREPIŠI V ZVEZEK POD ZGORNJI NASLOV
1. V blatni mlaki se namaka, zdaj poskoči, zdaj zakvaka. ( žaba )
2. Dva rožička, hiša zavita, počasi se naokoli premika. (polžek)
 Ponovi ljudske pesmi, ki smo se jih letos že naučili.
 Kaj pomeni, da je neka pesem ljudska? ( Izidor, Barčica,Zajček, .. )
DANES BOŠ SPOZNAL ŠE NOVO LJUDSKO PESEM:

POLŽEVA SNUBITEV

Kako se polžeku mudi,
le kam, le kam tako hiti?
Cigu, cigu digu, cigu digu.
Cigu digu rompompom.
Pa srečal ga je petelin,

ki nesel je pšenico v mlin.
Cigu, cigu digu, cigu digu.
Cigu digu rompompom.
Kam greš grdoba slinasta,
kam greš grdoba slinasta?
Cigu, cigu digu, cigu digu.
Cigu digu rompompom.
Se ženit grem,
se mi mudi
k mlinarjevi hčerkici.
Cigu, cigu digu, cigu digu.
Cigu digu rompompom.
Saj je še mi ne dajo,
imam rdečo kapico.
Cigu, cigu digu, cigu digu.
Cigu digu rompompom.
NEZNANE BESEDE ALI PRISPODOBE:
rdeča kapica – rdeča mesnata roža, ki jo ima petelin na glavi
grdoba slinasta – polž
BESEDILO PESMI PREPIŠI V ZVEZEK SE GA NAUČI NA PAMET.
Petek,
10.4. 2020
KULTURNI DAN :

PRAZNUJEMO
Približujejo se prazniki. Velike noči ne praznujejo samo kristjani .

V človeku je že od nekdaj zasidrana želja po praznikih, ki nam ponujajo drugačne, posebne
izkušnje in naše misli odvrnejo od skrbi in problemov. Prazniki so tisti, ki nam pomagajo, da

se z več energije, optimizmom in zagnanostjo ponovno zakopljemo v delo – in v tem uživamo.
Brez njih bi bilo leto enolično, vsakodnevne aktivnosti pa nas ne bi več veselile. Vsake toliko
časa namreč potrebujemo odmor, ko si spočijemo od stresa in naporov.
Navodila za organizirani dan boste dobili po e-pošti.

PONOVI POŠTEVANKO.
BERI KNJIGE, KI JIH IMAŠ DOMA.
Kdor še ni opravil bralne značke, naj prebere knjigo, napiše kratko obnovo, jo skenira in mi jo pošlje po
e-mailu na vpogled.
Enako velja tudi za eko-bralno značko.

Delo na daljavo, lingua italiana, od 06.do 10. aprila 2020
(ČETRTI TEDEN)
3.a/b razred

Cari ragazzi e genitori,
v tem tednu so pred nami najlepši prazniki v letu. Žal, bodo letos malo drugačni, ampak vseeno vam
želim, da si boste znali pričarati vzdušje.

Še vedno vas vabim, da se nam pridružite na kanalu v komunikaciji v e-asistentu in mi občasno
pošiljate povratne informacije.Lahko tudi na e-mail. Hvala vsem,ki ste se do sedaj že odzvali, vesela
sem vsakega vašega prispevka. Grazie ragazzi!

V kratkem se bomo povezali in imeli skupni sestanek z učenci, da se bomo lahko videli in si kaj
povedali. Počakajte na napotke.

Napotki za ta teden:

1.Delovni zvezek, str.22, naloga 3 . Kdor nima delovnega zvezka, prilagam sliko strani.
Po simbolih ugotoviš imena otrok in kdaj imajo rojstni dan. To tudi zapišeš.

2. Naloga 4.: Zapišeš svoje ime, kje živiš in kdaj je tvoj rojstni dan (mesec).

3. Slikaš svojo nalogo in mi jo pošlješ, zelo bom vesela. Hvala.

4. S starši si ogledate na youtube, povezava:

andrà tutto bene!
https://www.youtube.com/watch?v=nStJ7gby6zs
Oglejte si skupaj kratki video, priporočljivo večkrat, ni potrebno,da razumete vsega, vsaj
bistvo
.
Povejt
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Delo na daljavo, 3.a in 3.b: 6.4.2020 - 12.4.2020
Pozdravljeni!
No, pa je že pred nami 4.teden dela na daljavo. Zelo sem ponosna na vas, kako zelo resno ste vzeli stvari,
zavihali rokave in pričeli z delom. Verjamem, da se boste od tega veliko naučili. Verjamem tudi, da
pogrešate šolo in sošolce in učitelje. Če karkoli potrebujete, me pokličite, pišite, rišite, karkoli. Resnično vas
že pogrešam.

1. V zvezek napiši naslov: I’M COLLECTING COINS ( = ZBIRAM KOVANCE).
2. Poslušaj pesmico v učbeniku na str. 41/9: https://folio.rokus-klett.si/?credit=MA3UC&pages=40-41
3. Poglej si slikico pod pesmijo in odgovori ustno za vsakega na vprašanje: What are they doing?
 Peter is collecting coins.
 Lola is making a card.
 Jack…
 Emily…
 Sara…
4. Glasno beri pesmico.
5. Reši nalogo v DZ na str. 39/8 https://folio.rokus-klett.si/?credit=MA3DZ&pages=38-39
Prepiši jo v zvezek.
Po končanem delu slikaj in mi pošlji svoje delo najkasneje do petka, 10. 3. 2020, na mail
maja.vidosevich@gmail.com.
Lep pozdrav, učiteljica Maja

OPZ

RAZRED: 3 in 4

Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE
pesmi:

Zlata roža
https://www.youtube.com/watch?v=3Be6JEGuB88

Petek, 10.04.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20)
Interesna dejavnost: Otroški pevski zbor 34

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na
zloga LA in KO.

Pesem je treba znati na pamet.

Mali potepuh
https://www.youtube.com/watch?v=kgUHO3uAG44

Pesem se začni učiti na pamet.

Huda mravljica
https://www.youtube.com/watch?v=loDtTAz5DcU

Pesem večkrat poslušaj, nato pa poj zraven

Lepo vas pozdravljam,
učiteljica Lorijana Kozlovič

