NAVODILA za 3.b – POUK NA DALJAVO (SLJ, MAT, SPO, ŠPO, LUM, GUM;
ITJ: navodila so v prilogi 2

TJA: navodila so v prilogi 4

do 10. 4. 2020)

OPZ: v prilogi 5

LUM: Izdelajte še enega metulja za stare starše – priloga 1
VSAK DAN BERITE; lahko revije, knjige, preko interneta razne knjige, članke v
raznih časopisih, v berilu…
PONAVLJAJTE POŠTEVANKO!
PONAVLJANJTE IN UTRJUJTE UČNO SNOV; preberete še enkrat besedilo v
učbeniku in delovnem zvezku, si postavljate ustno vprašanja in nanje ustno
odgovarjajte.
V ZVEZKE PIŠITE s pisano abecedo; pazite, da pišete lepe črke, da imate urejene
zvezke, ker ko boste prišli v šolo, bom zvezke pregledala! Tudi pri matematiki
pazite na lepopis; tako števil kot črk!
DELAJTE PO URNIKI, VSAK DAN MALO. Če boste v enem dnevu naredili
naloge za več dni, boste imeli dan ali dva prosto, ampak za možgane to ni dobro, ker
bodo hitro pozabili, kar so se naučili. Če pa že naredite kakšen dan nalogo za
naprej, naslednji dan ponavljajte in utrjujte učno snov.
BRALNO ZANČKO lahko opravite tako, da po prebrani knjigi, napišete kratko
obnovo, poslikate in mi pošljete na mail, viber ali preko sporočila v
komunikacijskem kanalu v easistentu. Lahko se tudi posnamete, kako
pripovedujete kratko obnovo in mi posnetek pošljete; najboljše preko vibra.
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.
Petek, ponedeljek;
3. 4. in 6. 4. 2020
MAT

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

SEŠTEVANJE STOTIC,
DESETIC IN ENIC

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 ……
SLJ
PONAVLJANJE UČNE
SNOVI
SPO
NA GRADU
Torek, sreda;
7. 4. in 8. 4. 2020
MAT
PISNO SEŠTEVANJE
BREZ PREHODA

236 + 300 = 536
 Uči se pesem na pamet – Mama je ena sama. B-17
 Ponovi govorni nastop - MOJ POKLIC.
 Beri po želji, lahko Anica in grozovitež.
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.

DZ/50, 51 UL/135
ZAPIS V ZVEZEK:

PISNO SEŠTEVANJE BREZ PREHODA
SDE
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




Četrtek,
9. 4. 2020
SLJ
MISELNI OREHI
MAT
PISNO SEŠTEVANJE BREZ
PREHODA
LUM
METULJ SREČE

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.

 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.
DZ/52, 53 UL/136

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.

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, 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. Povejte
staršem,kaj ste razumeli!
Buona Pasqua a tutti!
Tamara, la vostra insegnante d'italiano

Priloga 3

Priloga 4
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

Priloga 5

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

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 se začni učiti na pamet.
Huda mravljica
https://www.youtube.com/watch?v=loDtTAz5DcU
Pesem večkrat poslušaj, nato pa poj zraven ob večkratnem predvajanju.

