
NAVODILA za 3.b – POUK NA DALJAVO (SLJ, MAT, SPO, ŠPO, LUM, GUM, od 30. 3. 2020 do 10. 4. 2020) 

ITJ: navodila so v prilogi 2,  TJA: navodila so v prilogi 4 

Ure ŠPORTA:  
 sprehod/tek v gozdu,  

 tek okrog hiše, po dvorišču, 

 kolesarjenje, 

 gibanje ob glasbi - gimnastične vaje v hiši in na balkonu,  

 plezanje po drevesih (če jih imate na domačem dvorišču),  

 preskakovanje zidu/elastike/vrvice. 

 

 ŠPORTNI DAN – POHOD. 

 Jaz sem vam določila petek, 10. 4. 2020; lahko pa izberete tudi kakšen drugi dan v teh dveh 

tednih. 

Ponedeljek, torek, 

30. 3. in 31. 3. 2020 

 

SLJ 

 

ZAKAJ IMAJO 

KENGURUJI VREČE? 

 DZ/ 57; vprašanja in odgovore napiši v mali zvezek s pomožno črto- naslov: 

ZAKAJ IMAJO KENGURUJI VREČE? 

 beri po želji (lahko ANICA IN GROZOVITEŽ),  

 pripravljaj se na govorni nastop -  MOJ POKLIC. 

MAT 

PISNO SEŠTEVANJE 

 

DZ/44, 45 (števila piši tako, da so enice pod enicami, desetice pod deseticami, 

ZAČNI PRI ENICAH, OD SPODAJ  NAVZGOR)  

UL/130, 131 
ZAPIS V ZVEZEK: 

Naslov: PISNO SEŠTEVANJE 

   

   D E                           

   2  3 

+ 7 1  

   9 4 

Pisno seštevamo tako, da v stolpcu zapisujemo števila eno pod drugo; enice pod 

enice, desetice pod desetice.  

Vedno začnemo računat pri enicah in od spodaj navzgor. 

(ena plus tri je štiri, sedem plus dve je devet) 

GUM 

 

GLASBENI POJMI- 

POSNEMANJE V 

GLASBI 

 DZ/50 – nauči se besedilo pesmi KRIŽ KRAŽ. Nato si izberi dva predmeta: 

žlico/vilico/kuhalnico in udarjaj z enim predmetom po pokrovki ritmično kot 

izgovarjaš besede. Nato tisti del pesmi, ki je enak, udarjaš z drugim 

predmetom. Pesem ritmično izgovarjaj in istočasno si delaj križce na dlani 

roke. 

 Ponovi obravnavane pesmi S POMOČJO DELOVNEGA ZVEZKA, 

MOGOČE NAJDEŠ PESMI NA INTERNETU. 

SPO  
NA GRADU 

UČ/60,61, preberi besedilo. 



Sreda, četrtek; 

1. 4. in 2. 4. 2020 

 

MAT 

 

SEŠTEVANJE STOTIC 

IN DESETIC 

DZ/46, 47   UL/132, 133 
ZAPIS V ZVEZEK: 

SEŠTEVANJE  STOTIC  IN  DESETIC 

 

II + III = IIIII 
200 + 300 = 500 
 

II + IIII = II IIII 

200 + 40 = 240 

SLJ 

 

MAMA JE ENA SAMA 

 BERILO: str. 17 – preberi pesem. Pomen besede spev : rimani besedi npr. 

nina-nana, nana-nina, tata-tita, muca-maca… 

 

 V velik zvezek napiši naslov  

Tone Pavček, MAMA JE ENA SAMA.  

Nato prepiši vprašanja in pisno odgovori. Piši s peresom/piši briši. Poskrbi za lepo 

pisavo, piši s  pisano abecedo. 

SLJ 

 

MAMA JE ENA SAMA 

 BERILO – uči se pesem na pamet (Mama je ena sama, Tone Pavček). 

 Ponovi govorni nastop - MOJ POKLIC. 

 Beri po želji, lahko Anica in grozovitež. 

SPO 

NA GRADU 
 UČ/60,61, preberi še enkrat besedilo. 

 Nato reši naloge v DZ/47, 48. 

Petek, ponedeljek; 

2. 4.  in  6. 4. 2020 

 

MAT 

 
SEŠTEVANJE STOTIC, 

DESETIC IN ENIC 

DZ/48, 49   UL/134 
ZAPIS V ZVEZEK: 

SEŠTEVANJE  STOTIC, DESETIC IN ENIC 

 

IIIIII +  IIII = IIIIIIIIII 

     420  +  40 = 460 
 

IIIII.. + …. = IIIII..…. 

  232  +   4  = 236 
 

IIIIII +  ….. = IIIIII….. 

     600  +  5  =  605 
 

II III ..…. +  III = IIIII III …… 

       236  +  300  = 536 

SLJ 

 

PONAVLJANJE UČNE 

SNOVI 

 Uči se na pamet pesem – Mama je ena sama.  

 Ponovi govorni nastop - MOJ POKLIC. 

 Beri po želji, lahko Anica in grozovitež. 

 



SPO 

 

NA GRADU 

Oglej si  POWER POINT – ŽIVLJENJE NA GRADU (v priponki na vašem 

mailu). Tudi tu v prilogi 3. 

Prepiši v zvezek zapis iz POWER POINTA, str. 16 ali iz priloge 3. 

Torek, sreda; 

7. 4. in 8. 4. 2020 

 

MAT 

 

PISNO SEŠTEVANJE 

BREZ PREHODA 

DZ/50, 51  UL/135 

 
ZAPIS V ZVEZEK: 

PISNO SEŠTEVANJE BREZ PREHODA 

    

   S D E 

   4  3  0 

+ 1  2  1 

   5  5  1 

Pisno seštevamo tako, da v stolpcu zapisujemo števila eno pod drugo; enice pod 

enice, desetice pod desetice, stotice pod stotice.  

Vedno začnemo računat pri enicah, nato pri deseticah in na koncu pri stoticah 

in vedno od spodaj navzgor.  

( ena plus nič je ena, dve plus tri je pet in ena plus štiri je pet) 

 

SLJ 

 

PRI URI 

MATEMATIKE 

 DZ/60, 61, preberi besedilo in reši 3.nalogo na str.61 v mali zvezek s 
pomožno črto. Napiši naslov PRI URI MATEMATIKE 

 Ponovi pesmico MAMA JE ENA SAMA in govorni nastop MOJ POKLIC. 

 Beri po želji. 

Četrtek, 
 9. 4. 2020 

 

SLJ 
MISELNI OREHI 

 DZ/60, 61 – preberi besedilo še enkrat, reši 1. in 2. nalogo v DZ na str.61. 

 Ponovi pesmico MAMA JE ENA SAMA in govorni nastop MOJ POKLIC. 

 Beri po želji. 

MAT 
PISNO SEŠTEVANJE BREZ 
PREHODA 
 

DZ/52, 53   UL/136 
 

LUM 

METULJ SREČE 

 

Izdelaj metulja – navodila so v prilogi 1 

PETEK, 10. 4. 2020  

 
ŠPORTNI DAN- POHOD 
Izberete lahko tudi 
kakšen drug dan v teh 
dveh tednih. 

 
ŠPORTNI DAN – POHOD V OKOLICI DOMAČEGA KRAJA. HODITE Z DRUŽINO, 
IZOGIBAJTE SE OSTALIH POHODNIKOV. IZBERITE DALJŠO RAZDALJO – VSAJ ENO DO 
DVE URI HOJE. 

 

Uspešno delo in bodite dobro, 

Karmen Toškan 

 



Priloga 1 

METULJ  

Dragi učenci, starši, stari starši, učitelji, ravnatelji, dragi vsi! 

Povežimo se in stopimo skupaj! 

Povej prijatelju, da misliš nanj, da mu želiš le najboljše in da mu pošiljaš upanje. 

Povej to celemu svetu. 

Kako? 

Pošlji v svet metulja upanja. 

Metulj na tvojem oknu ali balkonu bo pozdravil in razveselil tvoje prijatelje, znance, sošolce, 

učitelje in cel svet! 

Prinesel jim bo upanje in tvoje pozdrave! 

Si za? Skupaj zmoremo! 

Tudi na filmčku!https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo 

POTREBUJEMO: 

 BEL PAPIR 

 SVINČNIK 

 ŠKARJE 

 LEPILO 

 ŽICO 

 LESENO PALICO 

 BARVICE (FLUMASTRE, BARVNI PAPIR…) 

 

1.KORAK 

Papir prepognemo. Nanj narišemo obliko polovice metulja in izrežemo.  

https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo


 

 

2.KORAK 

Papir razgrnemo in na obeh straneh pobarvamo/ okrasimo metulja.  

 

Da bosta krili res enaki /simetrični, si pomagaj tako, ko kaže slika (prepogni in na okno…). 



        3.KORAKPrilepimo tipalke.            

4. KORAK 

Metulja pritrdimo na okno, kjer ga bodo videli vsi. 

 

Metulj POZDRAVLJA PRIJATELJE, ZNANCE, SOŠOLCE, UČITELJE, VSE, Sporoča : JAZ SEM 

DOBRO, BODI ZDRAV, OSTANI DOMA. 

LAHKO TUDI TAKO…  

 Obrišemo prvega in izrežemo. Vsakega okrasimo na eni strani. 



 

 

 V sredino obeh kril  prilepimo palico in tipalke. Krili zlepimo in metulja pritrdimo na prosto. 

 

 

In še izziv! 

Ali sta krili res enaki / simetrični?  



Najdi 5 razlik.  

 

 

Priloga 2 

Delo na daljavo, za teden od 30.03.do 03. aprila 2020 

 (TRETJI TEDEN) 

Razred : 3.b 

Spoštovani starši, 

v upanju, da ste se v teh dveh tednih uspeli privaditi na nov način dela in da ni bilo preveč 

obremenjujoče, vas vse srčno pozdravljam!  

Pred vami je delo za tretji teden. Želim si, da ste vsi uspeli najti interaktivne vaje na spletu. 

Tudi v bodoče se nameravam posluževati raznih krajših slušnih in video posnetkov ter internetnih vaj, 

mislim,da je lažje izvedljivo za vas, učenci pa se zabavajo in učijo skozi slušne in vidne zaznave. 

Zelo bi me veselilo, če bi lahko od vas prejela tudi obratno informacijo, zato vas prosim,če imate 

možnost, poslikajte otrokove izdelke in mi jih pošljite na e- mail,ki ga dobite na spletni strani 

šole.Nekateri starši so mi že poslali slike izdelkov in zelo sem se jih razveselila.Za vsako poslano 

sliko,oz. opravljeno nalogo, bodo učenci v šoli prejeli nalepko. 



Tudi,če imate kakšne težave z iskanjem gradiv, se prosim,obrnite name. Hvala! 

Od tega tedna naprej objavljam napotke za delo tudi preko e-asistenta, na komunikaciji (kanal). 

Iste napotke boste imeli na razpolago tudi na spletni strani šole v začetku naslednjega tedna. 

 

V tretjem tednu si učenci ogledajo peti del serije Pippi Calzelunghe. Poiščete ga na youtube,naslov: 

 

Pippi Calzelunghe 05 Uno Strano Compleanno 0001 

Povezava: 

https://www.youtube.com/watch?v=7VzpPa6HwhM 

Če se vam povezava ne odpre, poizkusite z vpisom naslova. 

1. V zvezku napišejo naslov: Pippi Calzelunghe: Uno strano compleanno in si ogledajo film 

2. Odgovorijo na sledeča vprašanja, vprašanja prepišejo, odgovarjajo s kratkimi odgovori. 

a.Come si chiama la scimmietta di Pippi? (ime opice) 

b.Chi ha il compleanno? (kdo praznuje) 

c.Quale regalo riceve Tommi? ( darilo,ki ga prejme Tommi) 

d.Cosa cercano in soffitta? (kaj iščejo na podstrešju) 

3. Ilustrirajo del zgodbe 

Priporočam,da si najprej ogledajo film 1x, nato si v zvezek zapišejo vprašanja ter nato pogledajo še 

enkrat, da bodo bolj pozorni na odgovore. 

Kdor želi,si lahko ogleda še drugi del filma. Če je komu pretežko, naj si samo ogleda film in 

ilustrira. 

Odgovore bom objavila naslednji teden v e-asistentu, komunikacija(kanali). 

Bodite dobro in lep pozdrav, učit.ital.j. Tamara 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VzpPa6HwhM


Priloga 3 

  

 

  

  

 



  

  

  

 

 

 



  

  

  



Priloga 4 

Delo na daljavo, 3.a in 3.b: 30.3.2020 - 5.4.2020 

Pozdravljeni! 

Pa je nekako delo steklo. Me veseli, da ste se znašli v tej novi situaciji za vse. Kar pogumno naprej! Dobro 

vam gre ;).  

1. V zvezek napiši naslov:  WHAT ARE YOU DOING?  ( = KAJ POČNEŠ?). 

2. Poglej si kaj počnejo ljudje na slikicah in poslušaj posnetek v DZ, na str. 40/ 5.nal.:  

https://folio.rokus-klett.si/?credit=MA3UC&pages=40-41 

3. Slikice nariši v zvezek in spodaj napiši dejavnost: 

A. dancing    4 

B. playing basketball 2 

C. doing taekwondo 6 

D. making a card  3 

E. playing the guitar 5 

F. collecting coins  1 

Po končanem delu slikaj in mi pošlji tvoje delo.  

Lep pozdrav, učiteljica Maja 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=MA3UC&pages=40-41

