NAVODILA IN DRUGO GRADIVO ZA POUK NA DALJAVO
RAZRED: 3. A
POUK NA DALJAVO: 14. 4. – 17. 4. 2020

Učenci preberejo besedilo v učbeniku in 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 S TREMI MODRIMI ZVEZDICAMI V OKLEPAJU

(***).

NALOGE IZ SLOVENŠČINE IN SPOZNAVANJA OKOLJA, PA POŠLJEŠ NA VPOGLED
MENI (RAZREDNIČARKI LORIJANI) IN SO OZNAČENE S TREMI RDEČIMI
ZVEZDICAMI V OKLEPAJU (***).
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,

13. 4.
2020

VELIKONOČNI PONEDELJEK

Torek,
14. 4.
2020
MAT

SEŠTEVANJE STOTIC IN DESETIC
Učni pripomočki: DZ 47 UL 132, zvezek MAT
 Koliko imava skupaj?
1. V zvezek MAT prepiši besedilno nalogo, nariši, zapiši račun in odgovor.

V hranilniku imam 200 €, moj brat Jan ima 90 €. Koliko denarja imava skupaj?

200 €

90 €

R: 200 € + 90 € = 290 €
O: Skupaj imava 290 €.

2. Delo z delovnim zvezkom
DZ 47 /4, 5, 6. (***)
SLJ

V GOZDU
UČNI PRIPOMOČKI: DZ 70,71, zvezek z vmesno črto,oranžna in zelena
barvica
1. V delovnem zvezku na str. 70 in 71 preberi zgodbo V gozdu.

2. Nato odgovori na vprašanji: Kaj vse so doživeli v gozdu? Kako je Maja
poimenovala lovsko opazovalnico?

3. Znova preberi besedilo in v njem
podčrtaj vzklične povedi z oranžno barvico (Pridita! ), vprašalne pa z zeleno
(Maja, boš prišla?) .
4. Te povedi prepiši v zvezek.
5. Reši še nalogi v DZ71/3 B in 3 C. Povedi zapiši v zvezek.

LUM
OBLIKOVANJE ŽIVALI IZ KARTONA IN PAPIRJA
LIKOVNA NALOGA: Oblikovanje velikonočnega zajčka ali druge živali
LIKOVNA TEHNIKA: kiparjenje s papirjem in kartonom..
LIKOVNI MOTIV: Velikonočni zajček ali druga žival
1. Iz kartonastega krožnika oblikuj velikonočnega zajčka ali drugo žival,
lahko pa oblikuješ tudi iz papirja in tulcev toaletnega papirja.
Z malo domišljije lahko iz rolic ustvarimo cel živalski vrt. Rolico lahko poljubno
pobarvamo ali oblepimo s papirjem in ji samo dodajamo dodatke, če pa zgornji del rolice
zapognemo notri, dobimo koničasta ušesa.
Na ta način lahko naredimo sovo, mucko, lisico … Nekatere podrobnosti lahko narišemo, še
bolj zanimivo pa je, če jih prilepimo. Uporabimo lahko stare risbice, reklamne letake,
zamaške
…
Če želimo narediti hobotnico, moramo na spodnjo stran rolice narediti osem luknjic,

skoznje pa potegnemo volno ali drugo vrvico, ki predstavlja lovke. Takšno hobotnico lahko
obesimo in lovke bodo veselo poplesavale v pišu vetra.
Glej priloge.

Izdelek slikaj ali skeniraj in mi pošlji na vpogled. (***)

Sreda,
15. 4.
2020
VEVERICA NA OBISKU
SLJ
UČNI PRIPOMOČKI: DZ 72, 73, zvezek z vmesno črto
1. Igrica: Poišči podobne pomene. Zapiši v zvezek.
Npr.: muca, kuža, čepica, mucica, pes, kapa, mačka, cucek, psiček,...
Muca, mucica, mačka
Čepica, kapa,…
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Poišči še svoje primere.

2. V DZ 72, 73 preberi besedilo o veverici.


Ustno obnovi pripoved.



V besedilu poišči besede, naštete pri 2. nalogi v DZ 73 in jih rahlo obarvaj.



Reši nalogo v DZ 73/2,3.
Pri 3. nalogi povedi zapiši v zvezek.

PRIŠTEVANJE STOTIC, DESETIC IN ENIC TRIMESTNEMU ŠTEVILU

MAT

Učni pripomočki: DZ 48, UL 132, zvezek MAT
1. Zapiši v zvezek.
Bankovci in kovanci
Poišči svoje modele bankovcev in kovancev, ki si jih že izrezal. Če jih ne dobiš, izreži listke in na
njih napiši denarne vrednosti.

1. Imaš modele evrov (na primer: enega za 500, dva po 200, štiri po 100, enega za 5,
dva po 2, štiri po 1 evro).
Predstavi naslednje vrednosti z modeli bankovcev in kovancev. Možnosti je več.

Npr.: 503€ = 200€ +200€ + 100€ + 3 €

200 €

200 €

100 €

2€

1€

PREDSTAVI ŠE NASLEDNJE VREDNOSTI: 207€, 602€, 308€ e … Pri vsaki vrednosti
lahko zapišemo tudi račun seštevanja stotic in enic (na primer: 200 € + 7 € = 207 €).
2. Delo z delovnim zvezkom in UL.
Reši naloge v DZ48/1 (***)

Reši naloge v UL 133/1,2,3 (***)

GUM

POLŽEVA SNUBITEV

UČNI PRIPOMOČKI:GS 57, zvezek GUM
 Ponovi ljudske pesmi, ki smo se jih letos že naučili.
 Kaj pomeni, da je neka pesem ljudska? ( Izidor, Barčica,Zajček, .. )
 Nauči se pesem Polževa snubitev. Poiščite jo kar na Googlu ali na You tubu.

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.
Pesem ilustriraj.
Četrtek,
16. 4.
2020

MAT

PRIŠTEVANJE STOTIC, DESETIC IN ENIC TRIMESTNEMU ŠTEVILU

Učni pripomočki: DZ 49, UL 134, zvezek MAT

I. Zapiši v zvezek.
 Prikazujemo števila



Z modeli stotic (stotični kvadrat), desetic (stolpec) in enic (kvadratek) prikažimo število.




Število 503 predstavi z modeli. 503 = 5S 3E




Na enak način predstavi števila 207, 380, 634.
Nariši in zapiši v zvezek.

II. Koliko imamo vsi skupaj?
 Računamo do 1000

 S pomočjo modelov IN RISANJEM S, D in E reši naslednje račune

PRIMER: 130 + 200 = 330
+

 120 + 200 = ___
214 + 3 = ___
200 + 50 = ___

310 + 5 = ____
110 + 30 = ____
121 + 8 = ___

III. Delo z delovnim zvezkom in UL
Reši naloge v DZ2/49/2, 3 (***)
Reši naloge naloge UL134. (***)

SPO

PONOVIMO
Učni pripomočki: U 58, 59, DZ 44 - 46, UČNO GRADIVO SPO : ponedeljek,
6. 4. 2020 in četrtek, 9. 4. 2020
VSAK DAN NA POTI
Odgovori na vprašanja.
Odgovore zapiši v zvezek in mi jih pošlji na vpogled (***).
1. Kaj je potovanje?
2. Zakaj potujemo?
3. Kako potujemo oziroma s čim potujemo?
4. Od česa je odvisno s čim bomo potovali?

SLJ

5. Razmisli. Potoval-a boš v Ljubljano k svojim prijateljem. S katerimi prevoznimi sredstvi
boš potoval-a?
6. Kako delimo promet glede na to kod poteka? Cestni,…
7. Kako delimo promet glede na to, kaj se v prevoznih sredstvih prevaža?
8. Kaj je značilno za zasebni promet?
9. Kako imenujemo vrsto prometa, kjer prevoznik nudi prevoze vsem ljudem ,ki bi si to
želeli?
10. Promet močno onesnažuje okolje? Napiši nekaj predlogov o uporabi prevoznih sredstev
tako, da bi bili do okolja prijaznejši ?
LISICA
UČNI PRIPOMOČKI: zvezek z vmesno črto, slika lisice
1. Preberi besedilo o lisici.
Lisica se z rdečerjavo barvo dobro prikrije na gozdnih tleh. Je zelo previdna žival, ki
se boji človeka. Običajno lovi ponoči. Prehranjuje se predvsem z živalsko hrano, je
pa tudi nekatere rastline. Njeni zobje so ostri. Z njimi lahko ubije in razkosa plen.
Živali s podobnimi zobmi uvrščamo med zveri. Zelo dobro voha. Lisica si brlog
izkoplje sama ali pa si prisvoji tujega. Lisičji brlog ima najmanj dva izhoda.

Odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek.
LISICA
1. Kakšne barve je lisica?
2. Kdaj običajno lovi?
3. Kakšni so njeni zobje?
4. Koga se boji?
5. S čim se prehranjuje?
6. Med katere živali jo uvrščamo?
7. Kakšen je lisičji brlog?
Poišči sličico lisice in jo prilepi v zvezek pod odgovore ali jo nariši. Odgovore pošlji
na vpogled (***)
GUM

PREVERJANJE ZNANJA
UČNI PRIPOMOČKI: GS , zvezek GUM
Ustno odgovori na spodnja vprašanja. Če želiš, si lahko vsaj nekatere odgovore
tudi zapišeš v zvezek. Nekatere odgovore sem ti že na kratko napisala.

VPRAŠANJA ZA USTNO OCENJEVANJE GLASBENE UMETNOSTI
1. Kaj je balet?
2. Kdo ga izvaja? Glasba in baletni plesalci.
3. Poimenuj balet, ki smog a poslušali in gledali v šoli. Kdo nastopa v njem? Na kratko opiši
vsebino baleta.
4. Zapoj pesem Bele snežinke. GS 32
5. Ali je pesem Bele snežinke ljudska ali umetna? Utemelji. Kdo jo je spesnil? Kdo jo je
uglasbil? Koliko kitic ima?
6. Kaj pomenijo majhne in kaj velike snežinke? Zakaj ne ležijo vse v isti ravnini?
8. Kaj je orkester? Kako še rečemo pihalnemu orkestru? GODBA
9. KORAČNICA ZA NAŠO ZNANKO: Kako imenujemo tišino v glasbi? Spremljaj besedilo
pesmi koračnica za našo znanko z lesom in nato s trianglom (glej GS 26)
10. Zapoj pesem URA GS 27 Ali je ljudska ali umetna pesem? Utemelji.
11. Zapoj Uspavanko GS 33. Kakšna pesem jet o. Razloži.Koliko kitic ima? Kaj predstavljajo
škratove glave, kaj pa gunbki? Zakaj so narisani v krivulji?
12. Zakaj je glasbena pravljica Peter in volk pravljica v pravljici? V NJEJ SE DOGAJA NEKAJ,
KAR SE NE MORE DOGODITI IN V NJEJ SO ŽIVALI IN LJUDJE INSTRUMENTI.
13. Kateri instrumenti igrajo v njej in katere osebe predstavljajo. Navedi vsaj 3 primere.
14. Na kratko opiši vsebino glasbene pravljice P eter in volk.
15. S čim vse lahko izrazimo glasbeno pravljico Peter in volk?
16. GS 42 Kaj nam simbolizira semafor? (3 tonske višine)
17. Kaj nakazujejo gibi pri spremljavi pesmi TRI OČESA- SEMAFOR (GS 43). Spremljaj
besedilo pesmi TRI OČESA z lastnimi instrumenti, ploskaj.
18. Zapoj pesem Ob bistrem potoku je mlin. Oglej si sliko v GS 47 in jo opiši (tonske višine
in tonsko trajanje). Med kakšne pesmi spada pesem Ob bistrem potoku je mlin? Zakaj?
19. Zapoj pesem ŠTIRI RAČKE. Oglej si sliko v GS 45 in jo opiši (tonske višine in tonsko
trajanje). Med kakšne pesmi spada pesem Štiri račke. Zakaj?
20. Kako se imenuje skladba, v kateri je volk ravno tako ugrabil račko. Katera
instrumenta sta predstavljala račko in volka? (oboa in rog)
Petek,
10.4.
2020
TEHNIŠKI DAN
PTICE SPOMLADI – PRILOGA 1

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.

PRILOGA 1

TEHNIŠKI DAN ZA 3.A

TEMA: PTICE

SPOMLADI

Datum: petek, 17. 4. 2020
Dejavnost: slikanje/risanje/izdelava gnezda
Dodatni dejavnosti: fotografiranje, snemanje videoposnetka

Na spodnjih straneh so podrobna navodila, kaj in kako delat. Vseeno vam bom podala najprej
kratka navodila za lažje razumevanje bistva.

UVODNI DEL
Preko interneta razširi svoje znanje o pticah:
https://www.youtube.com/watch?v=LvFXK3MEwQI (Ptice spomladi – YouTube)
https://www.ptice.si/oznaka/ptice-okoli-doma/ (Ptice okoli doma DOPPS)

DEJAVNOST
Naslikaj ali nariši; življenje ptic spomladi z različnimi slikarskimi ali
risarskimi materiali na risalni list ali kakšno drugo podlago, kar imate
doma; večji format papirja, kartonasto podlago....
V spodnjem sprednjem desnem kotu risalnega lista naj bo jasno zapisano tvoje ime, priimek in
razred. Na zadnjo stran lista napiši ime ptice. Ko bo spet začel pouk v šoli, risbo/sliko prinesi v
šolo.

Sliko fotografiraj ali skeniraj in jo pošlji meni na mail in v FOTOALBUM LIKOVNI NATEČAJ –
klikni.

NAMESTO SLIKANJA ALI RISANJA LAHKO IZDELAŠ PTIČJE GNEZDO; podrobna navodila
so na str.3.

DODATNE DEJAVNOSTI – po želji, neobvezno

Fotografiranje in snemanje videoposnetka; podrobna navodila so na str.4 in 5.

O likovnem natečaju PTICE SPOMLADI
Objavljeno v 19. marec, 2020 , Tamara Čelhar

Gregorjevo (12.3.), ko se ptički ženijo, je mimo. Prihaja pomlad, čeprav so temperature že nekaj časa
pomladne. Vse zeleni, ptički se veselo oglašajo, si dvorijo, pripravljajo gnezda, ptice selivke se vračajo
ipd. Kmalu bodo v prvih gnezdih jajčka, izvalili se bodo mladi ptički, prej ali slej zleteli ven iz gnezd ali
pa še nekaj časa racali ali plavali naokoli za starši.
Pozivamo vas, da take in podobne motive iz življenja ptic spomladi, preslikaš na risalni list.
Pogoj je, da narišeš oz. naslikaš eno ali več vrst ptic, ki vsaj del leta živijo v Sloveniji oz. jo vsa
preletijo v času selitve (ne risati pingvinov, albatrosov ipd.). Več pticah v Sloveniji si lahko preberete na
strani Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije.

Želja je, da bi v tem natečaju sodelovali vsi učenci naše šole. Zato za dodatna navodila počakaj na
svojo razredničarko oz. učiteljico likovne umetnosti. V kolikor do 10.4. od njih ne dobiš dodatnih
navodil, se dela lahko lotiš sam.
Slika naj bo na risalnem listu/poljubni podlagi. Lahko je v poljubni tehniki (s svinčnikom,
barvicami, temperami, voščenkami itd.). Oz. počakaj na navodila razredničarke oz. učiteljice likovne
umetnosti za dodatna navodila.
Fotografiraj ali skeniraj svojo risbo oz. sliko in fotografijo naloži v FOTOALBUM LIKOVNI
NATEČAJ – klikni.

Ko bo spet začel pouk v šoli, risbo prinesi v šolo. Znotraj razreda boste skupaj z učiteljico naredili
izbor “najlepših” 5 slik. Te slike se bodo nato potegovale za eno izmed praktičnih nagrad. Ocenila
jih bo komisija sestavljena iz učiteljev v Erasmus+ projektu in učiteljice likovne umetnosti.
V najkrajšem roku za tem bo razglasitev rezultatov. Objavili jih bomo tu na tej spletni strani in v
Erasmus+ kotičku v šoli.

ROK ODDAJE FOTOGRAFIJE RISBE OZ. SLIKE … 24.4.2020 (naloži v FOTOALBUM LIKOVNI
NATEČAJ – klikni).
V spodnjem sprednjem desnem kotu risalnega lista naj bo jasno zapisano tvoje ime, priimek in
razred.
Sliko tudi poimenuj. V naslovu slike naj bo ime vrste ptice, ki si jo narisal-a. Ta naslov zaenkrat napiši
na zadnjo stran risalnega lista.

Uživaj v ustvarjanju:)

O natečaju Izdelaj gnezdo
Objavljeno v 20. marec, 2020 , Tamara Čelhar

In še en izziv je pred tabo.

Iz odpadnega ali naravnega materiala izdelaj gnezdo oz. gnezdilnico. Pri tem uporabi vso
svojo domišljijo in kreativno žilico.
Izdelek fotografiraj 3x:
1. Ko boš nekje na sredi z delom.
2. Končni izdelek.
3. Končni izdelek in sebe zraven – selfi:)
Vse 3 fotografije naloži v fotoalbum IZDELAJ GNEZDO
OZ. GNEZDILNICO – klikni.
Hkrati pa pošlji na tamara.celhar(afna)gmail.com email s
podatki: ime in priimek učenca, razred, vrsta materiala, ki si ga
uporabil-a ter za katero vrsto ptice si si zamislil-a, da bi bilo
tvoje gnezdo primerno. Pripni še vse 3 fotografije.
Uživaj v delu. Srečno:)
Še nekaj idej…

O foto natečaju PTICE
Objavljeno v 19. marec, 2020 , Tamara Čelhar

V NAGRADNEM FOTONATEČAJU 2020 ste vabljeni, da fotografirate ptice bodisi v okolici doma, na
vrtu, ob ptičji krmilnici ali na sprehodu po gozdu, ob morju ali v Škocjanskem zatoku, Sečoveljskih
solinah ipd. Izberite eno do največ 5 najboljših, poimenujte jih in nam jih pošljite na
tamara.celhar(afna)gmail.com. Izbrali bomo najlepše. Sodelujejo lahko tudi starši in učitelji.
Nagrade bodo praktične.
ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ JE ŽE DRUGIČ PODALJŠAN!
TOKRAT JE 5. 5. 2020
Pobrskajte po arhivu fotografij, ki jih že imate, ali pa skušajte kako ptico ujeti v objektiv doma na vrtu
ali na samotnih sprehodih v naravo sedaj v času izrednih ukrepov zaradi korona virusne epidemije.
Fotografiji pripišite naslov fotografije, datum in kraj fotografije, vaš priimek in ime ter
razred.
Pri določanju vrst ptic si lahko pomagate z določevalnim kotičkom na spletni strani Društva za
opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Ali pa z interaktivnim določevalnim ključem pogostih vrtnih
ptic.

O video natečaju Ptice
Objavljeno v 20. marec, 2020 , Tamara Čelhar

V času pandemije so sprehodi v naravo, delo na vrtu oz. njivi, igranje, rekreacija v naravi ipd. zelo
priporočljivi. Seveda le v družbi družine oz. vsak zase.
Pomlad je začela, z njo so se prebudile tudi ptice. Lepšajo nam dneve s čudovitimi napevi.
Težko je ptice ujeti v fotografski objektiv, še težje jih je dalj časa opazovati iz primerne razdalje in
posneti njihovo vedenje, ne da bi jih zmotili pri njihovem trenutnem opravilu. A vredno je poizkusiti,
zakaj pa ne.
Kdor si upa, je vabljen pred izziv – posnemi kratek video – o ptici oz. pticah, na katere
naletiš na vrtu ali sprehodu v naravi!
Nekaj idej: ptice lahko ujameš v letu ali na krmilnici, med petjem na veji, med dvorjenjem na jezeru ali
na morski obali, medtem ko si spleta gnezdo, ko vali jajca, ko v gnezdu čivkajo mladiči ali le ti racajo za
mamo ipd. Morda imaš doma kakšno kamero, ki jo lahko nastaviš nad lastovičje gnezdo, pri hiši, garaži
itd. in dalj časa snemaš in opazuješ dogajanje.
Ne bo lahko. Za to boš rabil-a veliko mero potrpežljivosti. Težko se je pticam dovolj približati, da
bo posnetek dovolj kvaliteten in ptič prepoznaven. A vredno je truda.
Filmček naj ne bo daljši od 2 minut in ne krajši od 30 s. Objavi ga v VIDEO ALBUM PTICE –
klikni.
Hkrati pošlji obvestilo o objavi na tamara.celhar(afna)gmail.com. Pripiši svoje ime in priimek ter
razred, naslov videa in kraj in datum posnetka. Če znaš filmček obdelati z računalniškim programom,
mu kar že dodaj naslov, na konec pa ime in priimek avtorja, razred in datum in kraj
snemanja. Če pa ne znaš, nič hudega. V natečaju lahko s svojim posnetkom sodelujejo tudi starši.
Povabi jih k sodelovanju.
V kolikor vidiš, da je ptice zelo težko posneti, lahko posnameš tudi samo njihovo oglašanje…
video…snemaš naravo, ptice se dejansko ne vidi oz. se ga vidi zelo slabo, se pa ta ptica ali več ptic
oglaša. Tudi to bo ok.
Zdaj pa veselo na “lov” za pticami.
Lahko pa si prej še v živo ogledaš gnezdenje sove velike uharice nekje na Krasu.

ITALIJANŠČINA

Delo na daljavo, od 14.do 17.aprila 2020

3.a/b razred

PETI TEDEN, Quinta settimana
Cari ragazzi, cari genitori,
Hvala vam za vse poslane izdelke, moram vas res vse zelo pohvalit! Zelo lepo delate!

Ker je ta teden malo krajši zaradi praznikov, pa še neke aktivnosti se obetajo, vam v tem tednu
ponujam pesem o kosu, ki je imel določene težave…
Pošljam povezavo:

#saarbambini #canzoniperbambini #ilmerlo
IL MERLO HA PERSO IL BECCO: Canzoni per bambini e bimbi | Cartoni animati
https://www.youtube.com/watch?v=v6CMkvfNJKw

Če se vam povezava ne odpira, vpišite ročno na you tube zgornji naslov.
Navodila:

1. V zvezek vpišete naslov IL MERLO HA PERSO IL BECCO ( v prevodu- Kos je izgubil kljun!)
2. Poslušate pesem in z gibi pokažete vsa dejanja, ki jih prepoznate, npr.: Il merlo ha perso IL
BECCO(nakažete kljun), come potra' BECCAR(nakažete kako kljuva), il merlo ha perso I
DENTI(pokažete zobe), come potra' MANGIAR (nakažete kako se hrani), itd….
3. Pesem poslušajte večkrat in vedno ponavljajte gibe, nakažete dejanja in dele telesa, po vaših
sposobnostih.
4. Narišete enega lepega kosa z rumenim kljunom. Kdor uspe, lahko iz pesmi ugotovi, kako se
imenujejo njegovi deli telesa in zraven napiše (npr.: il becco, gli occhi, le orecchie, le ali,…)
Samo kdor uspe in mu ta zapis ni pretežak!
5.
Karaoke varjanta (s podnapisi) na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=V_G1fpKkRqc&t=209s
Il merlo ha perso il becco - Canzoni per bambini e bimbi piccoli

Zelo bom vesela, če bom lahko videla sliko kosa. Kdor uspe, naj mi, prosim, pošlje sliko svojega izdelka!

Mille grazie, statemi bene!

Un caloroso saluto a tutti

Dalla vostra insegnante Tamara
tamara.ljutic@gmail.com

ANGLEŠČINA
Delo na daljavo, 3.a in 3.b: 13.4.2020 - 19.4.2020
Pozdravljeni!
1. V zvezek napišite naslov BUNNIES (=velikonočni zajčki).
2. Prepišite pesmico in jo 10x preberite na glas (vaja branja).
https://youtu.be/EPYGffW60pA

BUNNIES
Bunnies are brown,
bunnies are white,
bunnies are always
an Easter delight.
Bunnies are cuddly,
the large and the small.
But I like chocolate ones
the best of them all.
3. Izpiši neznane, nove besede:


Easter delight = velikonočno veselje, radost (poslastica)



cuddly= ljubki

Happy Easter!!!! Želim vam vesele velikonočne praznike!!!!

Sliko zvezka mi pošljite najkasneje do petka, 17. 4. 2020, na mail maja.vidosevich@gmail.com.
Lep pozdrav, učiteljica Maja

RAZRED: 3 in 4

Petek, 17.04.2020, 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.

Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE
pesmi:

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

Pesem je treba znati na pamet.

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

Pesem je treba znati na pamet.

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

Pesem večkrat poslušaj, nato pa poj zraven ob
večkratnem predvajanju.

Lepo vas pozdravljam, učiteljica Lorijana

