
 

Napotki za učenje na daljavo 

3. teden 

3. razred 
 
 

SLJ 

Spletno pravljico Vžigalnik najprej enkrat preberi na glas, nato še enkrat tiho. V zvezek napiši naslov: H. C. Andersen: 

Vžigalnik. Določi glavno osebo in njene značilnosti; čas in kraj dogajanja; nato napiši kratko obnovo pravljice. 

Besede z ožjim in besede s širšim pomenom 

Beseda OBLAČILA je beseda s širšim pomenom ali nadpomenka. Besede KRILO, HLAČE in JOPICA so besede z ožjim 

pomenom ali podpomenke. Naslov in dano besedilo prepiši v zvezek. K spodnjim besedam napiši 3 besede z ožjim 

pomenom. 

ŠPORT:  

SADJE:  

PIJAČA:  

ŽIVALI:  

Danim naštetim besedam pa določi besedo s širšim pomenom. 

Sova, vrabec, sinica, štorklja ________________________ 

Kapa, kučma, ruta, klobuk     ________________________ 

Krava, bik, konj, prašič          ________________________ 

Torta, puding, sladoled, kolač _______________________ 
 

Prepiši s pisanimi črkami. Bodi pozoren na pravilen prepis, uporabo velike začetnice ter čitljivost zapisa. 

MAJA HRIBAR JE PETOŠOLKA. STANUJE NA PTUJU. IMA MLAJŠEGA BRATA ANŽETA IN STAREJŠO SESTRO 

MAŠO. JURE JE MAJIN PRIJATELJ. SKUPAJ VEČKRAT OBIŠČETA JURETOVO BABICO NUŠO, KI STANUJE V 

MARIBORU. DRUŽBO JIM DELATA MAČEK MIKI IN  PES PIKO. 

Rešuj spletne interaktivne vaje Težke besede in Predlog. 

 

MAT 

Poštevanko na različne načine vadi vsak dan, da je ne pozabiš. Lahko si napišeš tiste račune, ki ti še »nagajajo« in jih 

vadiš.  

Skladni liki (Če imaš DZ Lili in Bine 3.del – str. 8, 9; Če imaš DZ Svet matematičnih čudes 3 – str. 22, 23) 

 

SPO 

Glej navodila, ki ti jih bo poslala učiteljica.# 

S spletnimi interaktivnimi vajami Koliko je ura in Čas, ura vadi tudi uro. 

 

GUM 

Utrjuj pesmice in glasbene pojme, ki smo jih obravnavali pri pouku. Izberi si eno pesem in jo spremljaj z lastnimi 

glasbili.  

 

ŠPO 

Sprehod v naravi, vodenje žoge z roko/nogo, preskakovanje kolebnice, tek (na krajše in daljše razdalje). Ker bo kmalu 

testiranje za športno-vzgojni karton, se lahko učenci pripravljajo tako, da doma delajo trebušnjake, vaje za moč rok in 

nog, predklone ter skačejo v daljino z mesta.  

 

Predmet: LUM 

Risanje/slikanje po domišljiji. Kaj naredi koronavirus v našem telesu/koronavirus v našem telesu. 

 

TJA 

Obiščite spletišče učiteljic 3. razreda, ki so pripravile e-gradiva (razlage, vaje in interaktivne naloge).* 

*Če imate težave z dostopom do spletišča učiteljic, priporočamo, da spletno povezavo kopirate in prilepite v brskalnik (Google Chrome, Mozilla Firefox, 

MS Edge, MS Internet Explorer, Safari, Opera; za Android Brave Browser, Dolphin Browser, Ecosia Browser idr.) V primeru težav smo vam učiteljice na 

voljo na svojih e-poštnih naslovih. 
# Prek e-pošte šola komunicira s starši, če podpišejo "Soglasje o uporabi e-poštnega naslova" (namen: za obveščanje o šolskih dogodkih in komuniciranje o otroku). Velja za 

aktualno šolsko leto in ga starši lahko kadarkoli prekličejo. 

https://drive.google.com/file/d/1enOLzKU3bIS6q5dEFRgMyfAIZfN0gcBm/view?ts=5e7cf965
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/pravopisne_vaje_2_5r_2.html
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r_predlog.html
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/KOLIKO_JE_URA/Koliko_je_ura.htm
https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_2.html
https://drive.google.com/drive/folders/1-8QXlivgEBIQVgnukdOdxkvJuZLpN4H6?usp=sharing

