NAVODILA za 3.b – POUK NA DALJAVO
(SLJ, MAT, SPO, ŠPO, LUM, GUM, DOP/DOD od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020)

ITJ: prilogi 1

TJA: prilogi 2

OPZ34: priloga 3

Pon., 4. 5. 2020

SLJ
GRDI RAČEK



Preko interneta poslušaj pravljico GRDI RAČEK, Hans Christian
Andersen

https://www.youtube.com/watch?v=vqPPeI8Mt9k


Preberi večkrat besedilo v BERILU na str.61, 62. Pri branju pazi na ločila;
upoštevaj pike, vejice, klicaje in vprašaje.
POMEN BESED:
rumenjački so oživeli – rumeni, majhni rački so se začeli gibat, premikat
pomolili kvišku svoje glave – dvignili svoje glave
dale nožice – kolikor lahko, kolikor so zmogle male nogice
dobro dene očem – dobro koristi očem, je dobro za oči
razprostira se – od kje do kje sega, koliko je nekaj veliko, dolgo, široko

zeleni repuh
prekop – kanal, ki ga je izkopal človek ročno ali s stroji, v kanalu je voda
Pravzaprav je čisto lep, če ga prav pogledaš! – tudi, če imaš drugačno barvo
kože, perja, dlake, če si velik, majhen, suh, debel… si po svoje lep, zanimiv,
drugačen. Nekateri so si podobni, drugi so drugačni, pomembno je, da smo
dobri, da sprejmemo vsakega, tudi če je drugačen. Tudi v današnjem času smo
ugotovili, da je zelo pomembno, da si med seboj pomagamo, da držimo skupaj.
Potem smo boljši, bolj zdravo in srečno živimo.

MAT
ODŠTEVANJE
STOTIC, DESETIC
IN ENIC

GUM



Pripravi si denar, ki ga imaš v kuverti.



V DZ/str.60, 61 reši naloge. Pri reševanju 1. in 3. naloge postavi denar kot je na
sliki. Denar, ki je prečrtan odstrani. Nato zapiši račun. Ne pozabi napisat
denarne enote €.



V DZ/str.55 imate prikazano sliko nevihte. Besedilo kitic iz str. 54 si
samo predstavljajte in nevihto zaigrajte. Izberite improvizirana glasbila
(žlico, vilico, kuhalnico, lonec, pokrovko …) in ustvarjajte zvočno
podobo – določite kdaj in kako bodo glasbila igrala in uprizarjala
nevihto.

USTVARIMO
ZVOČNO PODOBO

Ponovite vsaj 5 pesmi, ki smo se jih učili v tem šolskem letu. Ob petju
ustvarjajte ritmično spremljavo z lastnimi instrumenti.
 Na spodnji povezavi si poglej mladiče v živalskem vrtu.
https://zoo.si/novice/mladici/nova-rojstva-v-zivalskem-vrtu


SPO
STARŠI IN MLADIČI



Nato si preberi besedilo v UČ/str. 64.

Preberi še:
ZNAČILNOSTI SESALCEV:

Mati koti žive mladiče,
mladiči sesajo mleko pri materi,
imajo stalno telesno temperature,
koža je pokrita z dlako (to velja za kopenske sesalce).






(zapis v zvezek)

STARŠI IN MLADIČI

SAMEC
lisjak
pes
zajec
bik
oven
petelin
lev
konj
racman

SAMICA
lisica
psica
zajklja
krava
ovca
kokoš
levinja
kobila
raca

Živali in rastline se razmnožujejo. Tako ostajajo določene vrste živali in
rastlin in ne izumrejo.
Nekatere živali imajo enega ali več mladičev naenkrat, druge pa zelo
veliko.
Mladiči nekaterih živali so podobni stršem. Mladiči drugih pa postanejo
podobni staršem šele čez čas, na primer žaba.
Tor., 5. 5. 2020

MAT



ODŠTEVANJE
STOTIC, DESETIC
IN ENIC



SLJ




GRDI RAČEK
SPO





STARŠI IN MLADIČI

Ponovi in utrdi učno snov;
Reši naloge v UL/141, 142

Preberi besedilo v BERILU na str.61, 62 še enkrat.
Odgovori na vprašanja na str. 62 (POVEJ MI) v velik črtan zvezek umetnostnih
besedil. NASLOV: Hans Christian Andersen, GRDI RAČEK.
Pošlji nalogo (vprašanja, odgovore) učiteljici na mail.

Še enkrat si preberi besedilo v UČ/str. 64.
V zvezek preriši iz UČ/str.64, kako nova rastlina zraste iz semena.
Nato reši naloge v DZ/str. 50 (rešitev 1. naloge; pav – videz, lev – videz, žaba
– zvok, mačka – vonj)


Poišči slikice in jih zalepi v zvezek.

Sre., 6. 5. 2020

MAT
PISNO
ODŠTEVANJE BREZ
PREHODA

Zapis v zvezek
PISNO ODŠTEVANJE BREZ PREHODA
1. 647 – 215 = 432
2. Odštevamo lahko tudi drugače.
SD
6 4
- 2 1
4 3

E
7
5
2

Pri odštevanju je zelo pomembno, da zapisuješ enice pod enice, desetice pod
desetice in stotice pod stotice.
Začnemo računat pri enicah; vprašamo se, 5 in koliko je do 7; 5 in 2 je do sedem,
nato zapišemo 2 pod enice. Nato se vprašamo; 1 in koliko je do 4; 1 in 3 je do štiri,
nato 3 zapišemo pod desetice. Na koncu se še vprašamo; 2 in koliko je do 6; 2 in 4
je do šest in 4 zapišemo pod stotice.
Preizkus (P): 4 3 2
+ 2 1 5
6 4 7

SLJ
NA PIKNIKU



Po prepisu v zvezek, rešiš naloge
v DZ/str.62 (1., 2., in 3. nalogo) in na str. 63. (5., 6., in 7. nalogo).





Preberi strip NA PIKNIKU v DZ/str.68,69.
Ustno odgovori na vprašanji v DZ/str.69, 2.naloga.
V mali zvezek s pomožno črto napiši naslov NA PIKNIKU in naredi
nalogo DZ/str.69, 3. – A naloga, napiši vsaj 10 povedi za opis +
zaključek.
Nalogo slikaj in mi jo pošlji na mail.



ŠPO




Teči okrog hiše ali po dvorišču vsaj dve minuti.
Nato izvajaj gimnastične vaje. Klikni na spodnjo povezavo.
https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw
 Preteči daljšo razdaljo. Poišči v bližini svojega doma kakšno gozdno pot in jo
preteči. Ker boš v petek šel do bližnjega gozda pri uri slovenščine, ti bo ta pot
prišla prav. Teči vsaj minuto, potem hitro hodi, pa spet preteči minuto, nato
hitro hodi. Potem lahko pretečeš vsaj dve minuti. Domov se vračaj v hitri hoji.


SPO
MOJ PES

Ko prideš domov, napravi še osnovne raztezne vaje. Klikni na spodnjo
povezavo. Namesto klopi vzemi stol.
https://www.youtube.com/watch?v=AxoVOxbQGqk
 Preko interneta spoznajte določene pasme psov. Kliknite na spodnjo povezavo.
https://www.mojpes.com/pasme/page/2/


Nato preberi besedilo v UČ/str. 65 in si dobro ogled sliko. Besedilo večkrat
preberi.



Reši naloge v DZ/str.51.

Čet., 7. 5. 2020

MAT




PONAVLJANJE IN
UTRJEVANJE UČNE
SNOVI

SLJ
V GOZDU
ŠPO





Reši naloge v DZ/str. 62; 4. nalogo in str. 63.; 8. nalogo
UL/str. 143
Preberi besedilo v DZ/str.70,71.
Ustno odgovori na vprašanja DZ/str.71, 1.naloga.
Reši nalogo v DZ/str.71, 3. – A nalogo. Če boš povedi tudi prepisal v zvezek,
jih prepiši v mali zvezek s pomožno črto. Naslov: V GOZDU

Teči na mestu približno dve minuti. Ob teku poslušaj poljubno
glasbo.
o Nato se ogrej. Klikni na spodnjo povezavo
https://www.youtube.com/watch?v=5pmU0VIlM7g (7 minutna vadba).
o

Nato boš spoznal ATLETSKO ABECEDO PO DOMAČE. Klikni
na spodnjo povezavo
https://www.youtube.com/watch?v=BDAtWVbEQdU
Poskusi izvajati atletsko abecedo po domače še ti.
o Nato se prosto igraj na domačem dvorišču.
o

LUM



Naslikaj dogodek iz odlomka pravljice GRDI RAČEK. Slikaš lahko z
barvicami v zvezek umetnostnih besedil čez celo stran.



DOP/DOD

Ponavljaj poštevanko s pomočjo iger, ki jih najdeš na spodnji
povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=tYmsY_1ptF8

Pet., 8. 5. 2020

SLJ
ŠPO
V GOZDU

MAT
PONAVLJANJE IN
UTRJEVANJE UČNE
SNOVI

GUM
PONAVLJANJE IN
UTRJEVANJE UČNE
SNOVI



V manjši nahrbtnik daj trdo mapo, velik zvezek s pomožno črto umetnostnih
besedil, svinčnik in radirko ter plastenko vode. Nato steči do bližnjega gozda.
Ko prideš do gozda, naredi nekaj razteznih vaj. Se jih še spomniš?



Nato zapri oči in poslušaj, kaj se dogaja v naravi. Naredi tri globoke vdihe
skozi nos in izdihe skozi usta.



V zvezek, s svinčnikom, napiši naslov V GOZDU. Nato napiši, kaj vidiš in kaj
slišiš v gozdu. Sestavi vsaj 10 povedi. Na koncu skiciraj gozd.



V rahlem teku pojdi proti domu.



Doma pobarvaj skico gozda.



Nalogo slikaj in mi jo pošlji na mail.




Reši naloge v UL/str.144
Ponavljaj poštevanko s pomočjo iger, ki jih najdeš na spodnji
povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=tYmsY_1ptF8



Ponovite vsaj 3 pesmi, ki smo se jih učili v tem šolskem letu in jih nisi
ponovil v ponedeljek, 4. 5. 2020. Ob petju ustvarjajte ritmično
spremljavo z lastnimi instrumenti.

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

Priloga 1

ITALIJANŠČINA - 3.B
Delo na daljavo, od 04. do 08 .maja 2020
3.a/b razred
SEDMI TEDEN, Settima settimana
Cari ragazzi, ragazze e genitori!
Hvala za vaše odzive in sodelovanje. Izdelki, ki jih otroci naredijo doma so pri večini zelo lepo opravljeni
in pohvale vredni. Čestitam vsem!
V prvem delovnem tednu v maju mesecu, bodo učenci brali berilo iz učbenika in naredili vajo v
delovnem zvezku. Kdor nima delovnega zvezka, prilagam sliko strani, naj vajo naredi v zvezek. Utrjevali
bodo besedišče in zapis ter odgovorili na vprašanja.
Navodila:
1.V knjigi,učbenik, libro, stran, pagina 50, prebereš, leggi UNA STORIA .LA TORTA DI COMPLEANNO.
Prebereš 2x.
2. V delovnem zvezku, quaderno di lavoro, stran, pagina 23, rešiš vajo, vpišeš manjkajoče besede,
pomagaj si z učbenikom.
3. Vzameš zvezek, napišeš naslov, scrivi il titolo UNA STORIA: LA TORTA DI COMPLEANNO. Prepišeš
sledeča vprašanja, trascrivi queste domande in nanje pisno odgovoriš, e rispondi nel quaderno:
*Chi ha il compleanno?
*La torta fatta con la magia resiste all'acqua? ( Ali je čarobna torta odporna na vodo?)
* Lallo e' felice quando vede la torta?
* Perche' corrono in casa? ( dežuje-piove)
* Cosa succede con la torta? (Kaj se zgodi s torto?) ( esplode)
* E' buona la torta?
4. Slikaš nalogo in mi pošlješ,hvala,grazie.
Alla prossima, ragazzi! Fate i bravi, un abbraccio a tutti!
Tanti saluti dalla vostra insegnante Tamara

Priloga 2

ANGLEŠČINA – 3.B
Delo na daljavo, 3.a in 3.b: 4.5.2020 - 10.5.2020
Pozdravljeni!
Nov mesec, novo poglavje. Pogovarjali se bomo o našem planetu, Zemlji.
1. V zvezek napiši naslov: EARTH DAY (=Dan Zemlje)
2. Preberi besedilo o Dnevu Zemlje v U56/2. https://folio.rokus-klett.si/?credit=MA3UC&pages=56-57
Če srečaš kakšno neznano besedo, jo poišči v slovarju PONS: https://sl.pons.com/prevod
3. Nato prepiši vprašanja iz U56/3 v zvezek in nanje zapiši tudi krate odgovore.
Sliko zvezka mi pošljite najkasneje do petka, 8. 5. 2020, na mail maja.vidosevich@gmail.com.
Lep pozdrav,
učiteljica Maja

Priloga 3

Interesna dejavnost: Otroški pevski zbor (OPZ) 34
RAZRED: 3 in 4
Petek, 08.05.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20)
Interesna dejavnost: Otroški pevski zbor 34

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem.
Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesmi:
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 je treba znati na pamet.

