Spoštovani starši in učenci 3.b
Od 20. 3- 2020 do 27. 3. 2020 delate po tabeli, ki sem vam jo že poslala preko emaila in
je tudi objavljena na spletni starni šole (gumb za 3.b).
SPO: Dodatno sem vam poslala še kviz za ponavljanje in utrjevanje učne snovi iz SPO
(spodaj v prilogi 1)
ŠPO: izvajajte gimnastične vaje za celo telo po želji (za vrat, ramena, roke, noge, trebuh,
hrbet), izvajajte plesne koreografije, izvajajte razne poskoke, sprehajajte se na soncu v
okolici doma ali v gozdu (izogibajte se drugim, bodite samo s svojo družino)
LUM: Sliki (MOJA SOBA) dodajte detajle; črte, pike, rožice, zvezdice…
GUM: Ponavljajte pesmi, ki smo se jih učili v tem šolskem letu, ustvarjajte glasbene
spremljave tako, da uporabljate kuhalnice, lonce, pokrovke, kozarce, vilice, nože, žlice…
ITJ: so vam bila že posredovana navodila (učitljica je podala navodila za dva tedna)

TJA: ( na koncu tega dokumenta) v prilogi 2

Bodite dobro,
Karmen Toškan

Priloga 1
PONAVLJANJE UČNE SNOVI Z IGRO ZA CELO DRUŽINO
( lahko se igra v skupinah ali posamezno, enega izberite za voditelja kviza)
SLOVENIJA V EVROPI – kviz
Kviz se nanaša na Slovenijo in njene 4 sosede!
1. Izberi črko
Pravilo: Ponudim črke – skupina, ki je na vrsti, izbere črko in odgovarja na vprašanje.
Za vsak pravilen odgovor skupina pridobi 1 točko.
- A – Katera država je severna soseda Slovenije? (Avstrija)
- B – Kako se imenuje glavno mesto Madžarske? (Budimpešta)
- E – Katero denarno enoto uporablja največ držav? (evro)
- F – Katero denarno enoto uporabljajo na Madžarskem? (forint)
- I – Katera država je zahodna soseda Slovenije? (Italija)
- J – Kako se imenuje morje, ob katerem ležijo Slovenija, Italija in Hrvaška?
(Jadransko morje)
- K – Katero denarno enoto uporabljajo na Hrvaškem? (kuna)
- L – Kako se imenuje glavno mesto Slovenije? (Ljubljana)
- M – Katera država je vzhodna soseda Slovenije? (Madžarska)

-

N – Kateri jezik je uradni jezik v Avstriji? (nemški)
R – Kako se imenuje glavno mesto Italije? (Rim)
S – Kateri je uradni jezik v Sloveniji? (slovenščina)

2. Izberi težavnost
Pravilo: Skupina izbere, za koliko točk želi odgovarjati.
4 točke:
- Glavno mesto katere države je bilo nekoč znano po pregovoru »Ko greš na ….
Pusti
trebuh zunaj.«? (Dunaj - Avstrija)
- Glavno mesto katere države leži na sedmih gričih in je bilo v starih časih eno
najbolj mogočnih mest na svetu? (Rim – Italija)
- Glavno mesto katere države sestavljata dve stari mesti, ki ležita vsako na
svojem bregu reke Donave? (Budimpešta – Madžarska)
- Del katere države sta bili v preteklosti Slovenija in Hrvaška? (Jugoslavija)
- Njena zahodna soseda je Italija, severna soseda je Avstrija, vzhodna soseda je
Madžarska, južna pa Hrvaška. Za katero državo gre? (Slovenija)
3 točke:
- Katera država ima okrog 2 mio prebivalcev? (Slovenija)
- Katera država ima okrog 8 mio prebivalcev? (Avstrija)
- Katera država ima 60 mio prebivalcev? (Italija)
- Katera država je velika za dve Sloveniji? (Hrvaška)
- Katera država ima le nekaj več prebivalcev kot Avstrija? (Madžarska)
2 točki:
- Glavno mesto katere države je Dunaj? (Avstrija)
- Glavno mesto katere države je Rim? (Italija)
- Glavno mesto katere države je Budimpešta? (Madžarska)
- Glavno mesto katere države je Ljubljana? (Slovenija)
- Glavno mesto katere države je Zagreb? (Hrvaška)

3. Od 5 proti 1
Pravilo: Berem opise držav, postopoma od opisa za 5 točk do opisa za 1 točko.
Skupina si prisluži točke glede na to, pri katerem opisu poda pravilni odgovor.
Skupine odgovarjajo po vrstnem redu.
Slovenija:
- 5 – Ima visoke gore v Alpah, ravnice v Prekmurju, je bogata z gozdovi in ima
morje.
- 4 – Članica EU je postala leta 2004.
- 3 – Njene sosednje države so Avstrija, Italija, Madžarska in Hrvaška.
- 2 – Njeno glavno mesto je Ljubljana.
- 1 – Velika večina prebivalcev te države so Slovenci, uradni jezik pa je
slovenščina.
Hrvaška:
- 5 – Ima prelepo morsko obalo in več kot 1000 otokov.
- 4 – Včasih je bila skupaj s Slovenijo in še 4 drugimi državami del države
Jugoslavije.
- 3 – Njena zahodna soseda je Slovenija, severna pa Madžarska.
- 2 – Njeno glavno mesto je Zagreb.
- 1 – Uradni jezik v tej državi je hrvaški jezik.

Avstrija:
- 5 – V delu te države živijo tudi Slovenci, tam so pomembni kraji iz zgodovine
Slovencev.
- 4 – V tej državi živi približno štirikrat več ljudi (okrog 8 mio) kot v Sloveniji.
- 3 – Je severna soseda Slovenije.
- 2 – Uradni jezik te države je nemški jezik.
- 1 – Njeno glavno mesto je Dunaj.
Italija:
- 5 – je velika država, ima 60 mio prebivalcev.
- 4 – Njeno glavno mesto leži na sedmih gričih in je bilo v preteklosti eno
najbolj mogočnih mest na svetu.
- 3 – Je zahodna soseda Slovenije.
- 2 – Uradni jezik te države je italijanski jezik.
- 1 – Njeno glavno mesto je Rim.
Madžarska:
- 5 – Njeno glavno mesto sestavljata dve mesti, ki ležita vsako na svojem bregu
reke Donave.
- 4 – Ima nekaj več prebivalcev kot Avstrija, torej nekaj več kot 8 mio.
- 3 – Je vzhodna soseda Slovenije. Denarna enota je kuna.
- 2 – Uradni jezik te države je madžarski jezik.
- 1 – Njeno glavno mesto je Zagreb.

4. Kdo bo prej?
Pravilo: Preberem vprašanje, odgovarja tista skupina, ki se prva prijavi k odgovarjanju
tako, da pove svoje ime. Če ne ve odgovora, dobi možnost odgovarjanja skupina, ki se
je prijavila naslednja. Vsak pravilen odgovor prinese 1 točko.
-

Kateri jezik je uradni jezik v Sloveniji?
Katero denarno enoto uporabljamo v Sloveniji?
Katero je glavno mesto Slovenije?
Na katere države meji Slovenija?
Na katerem kontinentu leži Slovenija?
Koliko prebivalcev živi v Sloveniji?
Od katerega leta je Slovenija samostojna država?
Kaj se je zgodilo s Slovenijo leta 2004?

Priloga 2
TJA; učenje na daljavo, 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.

3.

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

