NAVODILA za 3.b – POUK NA DALJAVO
(SLJ, MAT, SPO, ŠPO, LUM, GUM, DOP/DOD od 14. 4. 2020 do 20. 4. 2020)

ITJ: prilogi 2

TJA: prilogi 3

OPZ34: priloga 4

Torek, 14. 4. 2020

 Navodila so v prilogi 1.
Sreda, 15. 4. 2020

MAT

Ponovi učno snov o likih in telesih, ki smo se jo že učili. Pomagaj si z zvezkom
in delovnim zvezkom.

MERJENJE DOLŽINE

Nato reši naloge v DZ/54, 55.
 Pri 1.nalogi bodi natančen, črte vleci z ravnilom od pike do pike, dobro
preštej kote.
 Pri 2.nalogi ne pozabi napisat merske enote (cm) ob številu.
 Pri 3. nalogi na str.55, poišči predmete v tvojem domu in pri 4.nalogi pa
poišči predmeta v obliki kvadra in kocke (lahko škatlo od čaja, od kakšne
kreme, skratka raziskuj po stanovanju, na podstrešju, okoli doma, v
garaži) in jima izmeri dolžino, širino in višino.
 Pri merjenju razdalj v mreži upoštevaj, da en kvadratek meri 1cm.
SLJ
URNIK




S pomočjo nalog v DZ/62,63 boš ponovil, utrdil in poglobil znanje o branju
preglednic.
Na str.63 reši vse naloge, le pri 7. nalogi reši samo primer A. Piši v mali
zvezek s pomožno črto. Napiši naslov URNIK.


ŠPO
NARAVNE OBLIKE
GIBANJA

Ponovi govorni nastop in deklamacijo.

1. Teci na mestu vsaj eno minuto (v rahlem teku).
2. Ob gledanju videoposnetka izvajaj vaje.
https://www.youtube.com/watch?v=5pmU0VIlM7g (7 minutna vadba)

3. Igre na prostem na domačem dvorišču.
 Preberi besedilo v U/62, 63.
SPO
KOLIKO STANE

NOVI POJMI / BESEDE:
gotovina: denar, ki ga imaš v denarnici
prenos denarja: denar, ki ga zaslužiš ali ga od koga dobiš
prihodki: plača, ki jo zaslužiš
odhodki: denar, ki ga porabiš, kaj kupiš, kaj plačaš
 Vprašaj starše, če ti pomagajo odgovoriti na vprašanja:
Kaj je bančna kartica? Kaj je žepnina? Kaj je varčevanje?
Kaj je posojilo? Kaj je zaslužek?

Četrtek, 16. 4. 2020

MAT
MERJENJE
DOLŽINE
SLJ
POIŠČIMO DEŽELO
SMEJALKO

Ponovi in utrdi učno snov; Merjenje dolžin tako, da rešiš naloge v
UL/ na str. 137, 138. Ne pozabi zapisovat merskih enot (m).
Pri nadaljevanju vzorca pazi, da rišeš natančno, pomagaj si z ravnilom.
 Reši naloge v DZ/64.
Pri 4.nalogi si izberi A ali B ali C. V mali zvezek s pomožno
črto napiši naslov POIŠČIMO DEŽELO SMEJALKO, nato napiši vsaj 6
povedi, ki so vezane na 4.nal; A/B/C.


Ponovi govorni nastop in deklamacijo.

LUM
OKVIR SLIKE

Sliko ali risbo, ki so jo ustvaril v torek na tehničnem dnevu okrasi z okvirjem.
Lahko narediš obrobo slike z raznimi detajli; narišeš rožice, kamenčke, listke,
vejice z listki in rožicami. Uporabiš lahko barvice, flomastre, voščenke,
svinčnik… kar imaš doma.


Riši natančno, pobarvaj tako, da bo lepo viden motiv.
DOP/DOD

Preko interneta rešuj naloge; v google odtipkaj:
Matematika za 1. do 5. (interaktivne vaje, Dodatni pouk, Igre s števili

Petek, 17. 4. 2020


MAT
PISNO
ODŠTEVANJE

Prepiši spodnji zapis v zvezek.
PISNO ODŠTEVANJE

1. 47 – 15 = 32
2. Odštevamo lahko tudi drugače.
D E
6 5
2 3
4 2
Pri odštevaju je tudi zelo pomembno, da zapisuješ enice pod enice, desetice pod
desetice in stotice pod stotice.
Začnemo računat pri enicah; vprašamo se, tri in koliko je do 5, tri in dve je do pet,
nato zapišemo dve pod enice. Nato se vprašamo; dve in koliko je do šest; dve in
štiri je do šest, nato štiri zapišemo pod desetice.



SLJ
KAKO DOBRO
POZNAŠ KNJIGE?
GUM
DOPOLNI
GLASBENE MISLI

ŠPO
NARAVNE OBLIKE
GIBANJA

Nato reši naloge v DZ/ 56, 57

Delaj po navodilih, ki so napisana v DZ/65. Izbrana vprašanja in
odgovore napiši v mali zvezek s pomožno črto.
Napiši naslov KAKO DOBRO POZNAŠ KNJIGE?
 V DZ/52 naredi vse 4.naloge;
1. Išči rime na koncu določene kitice. Npr. Rega, rega, rega, rega
vedno hujša je zadrega.
2. Nato dopolni besedilo z zlogi (lahko si izmisliš kar želiš).
3. Na besedilo iz 1. ali 2. naloge si izmisli poljubno melodijo in si jo
prepevaj.
4. Nato besedilo še ritmično spremljaj s poljubnimi predmeti, ki jih
imaš doma.
Sledi spodnjim navodilom:
 Teči na mestu (štej do 30).
 Teči na mestu po prstih (štej do 20).
 Teči na mestu po petah (štej do 10).
 Naredi 10 sonožnih skokov s tal s stegnjenimi rokami v nebo.
 Na tla položi metlo in jo sonožno preskoči 10 krat z leve na desno.
 Postani štorklja: Stoj na eni nogi. Roke so v odročenju. Štej do 10.
 Postani mucka: z rokami se stegni čim dlje, kot, da piješ mleko.
Igre na prostem v domačem okolju.

Ponedeljek, 20. 4. 2020

MAT

Ponovi in utrdi učno snov tako, da rešiš naloge v UL/139.

PISNO ODŠTEVANJE


SLJ

ZAPIS V ZVEZEK

Naslov: NOVE BESEDE

KJE ŽIVI PANDA ?

PRIDEVNIK je beseda, ki polepša ali boljše opiše predmete, osebe, rastline,
živali in pojme. Pojmi so besede, ki jih ne moreš prijeti, jih lahko vidiš ali čutiš;
vreme, ljubezen, žalost, oblak….
Pridevniki: velik, majhen, okrogel, nizek, hiter, počasen, lep, ljubek…
LAHKO JIH TUDI STOPNJUJEMO:
težek, težji, najtežji ()
lahek, lažji, najlažji ()


SPO
KOLIKO STANE

GUM
DOPOLNI GLASBENE
MISLI,
PONAVLJANJE UČNE
SNOVI

Po opravljenem prepisu, reši naloge v DZ/63. Spoznal boš kje živi panda
in dopolnil povedi v 2. nalogi, ki ti jo ni potrebno prepisat v zvezek.



Preberi besedilo v U/62,63.
 Prepiši v zvezek besedilo, ki je na str.63, v spodnjem desnem
pravokotniku. Naslov: KOLIKO STANE
 Reši naloge v DZ/str.49.



Ponovi učno snov (DOPOLNI GLASBENE MISLI); pomagaj si z DZ/52.
Ponovi vsaj pet pesmi, ki smo se jih učili v tem šolskem letu.

Uspešno delo in bodite dobro.
Razredničarka:
Karmen Toškan, prof.

Priloga 1

TEHNIŠKI DAN ZA 3.B
TEMA: PTICE SPOMLADI

Datum: torek, 14. 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 spodnjih strani.

DODATNE DEJAVNOSTI – po želji, neobvezno
Fotografiranje in snemanje videoposnetka; podrobna navodila so na spodnjih straneh.
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:)

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.

Priloga 2

ITALIJANŠČINA - 3.B
Delo na daljavo, od 14. do 17.aprila 2020
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

Priloga 3

ANGLEŠČINA – 3.B
Delo na daljavo, 3.a in 3.b: 14.4.2020 - 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

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

Priloga 4

Interesna dejavnost: Otroški pevski zbor (OPZ) 34
RAZRED: 3 in 4
Petek, 17.04.2020, 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 je treba znati na pamet.
Huda mravljica
https://www.youtube.com/watch?v=loDtTAz5DcU
Pesem večkrat poslušaj, nato pa poj zraven ob večkratnem predvajanju.

