
 
Napotki za učenje na daljavo 
 
Predmet: SLJ  
Razred: 3.  
 
Ponovi značilnosti pravljice, ki smo jih napisali v zvezek.  
V tem tednu preberi dve pravljici po lastni izbiri. Pri branju vsake pravljice naj bo 10 minut tudi glasnega branja. Pri glasnem branju 
upoštevaj ločila, ustrezen tempo branja, glasnost in doživetost.  
Preveri svoje znanje. Sestavi svojo pravljico z naslovom Čudežno pisalo. Pravljico zapiši v zvezek. Vanjo vključi pravljične značilnosti 
(pravljičen začetek, pravljične osebe in bitja, pravljična števila …). Pri tem upoštevaj zgradbo besedila – uvod, jedro in zaključek s 
sporočilom.  
Prek spleta si lahko ogledaš lutkovno igrico "Ti loviš!". Posnetek bo na voljo do 21. 3. 2020. V zvezek napiši naslov in nariši najbolj 
zanimiv dogodek v igrici. 
Čestitka: V zvezek napiši čestitko Primožu Rogliču za osvojeno 1. mesto na kolesarski dirki La Vuelta v Španiji. Pri zapisu upoštevaj 
pravilno zgradbo besedila (nagovor, besedilo, podpis, kraj in datum zapisa). Pomagaš si lahko z DZ ali zapisi v zvezku.  
N. Maurer: Rišem očeta. Če imaš berilo Moje branje - svet in sanje, berilo str. 16. Pesem najdeš tudi na spletu. Pesem preberi in ustno 
odgovori: 
- Razloži naslov pesmi. 
- Zakaj je otrok narisal očeta? 
- Kaj pomeni beseda šiht? Kako lahko temu še drugače rečemo? 
V zvezek napiši naslov in poskusi sam napisati kratko pesem o očetu ali mami. Očka ali mamo lahko tudi narišeš in v oblaček napišeš 
besedo, kar si želiš, da bi ti rekel/rekla. 
 
Pripravi govorni nastop z naslovom Moj dan v izolaciji, v kateri predstavi svoje vsakodnevne dejavnosti. Pri tem uporabljaj izraze zjutraj, 
dopoldne, opoldne, popoldne, zvečer. Pri pripravi govornega nastopa si lahko pomagaš z navodili v DZ. 
 
 
Predmet: MAT 
Razred: 3. 
 
V zvezek napiši naslov vaja in napiši 20 računov množenja in 20 računov deljenja. Pri sestavljanju računov si pomagaj z DZ.  
Napačno izračunane račune si napiši na kartončke, jih ponavljaj, obesi nekam v sobo ipd.  
Poštevanko utrjuj s pomočjo kartončkov. Pri tem si lahko pomagaš tudi s spletnimi nalogami, ki jih najdeš na povezavi 
https://www.lilibi.si/mestni-trg/matematika/mnozenje-in-deljenje (*potrebna registracija starša za brezplačno uporabo). 
Ponovi števila do 100 (branje, zapis, štetje, urejanje in računanje): 
- Izmisli si 5 števil do 100 in jih z besedami zapiši v zvezek.  
- V zvezek napiši števila 23, 87, 65, 78, 94, 42, 57, 49 in 100. Uredi jih po velikosti od največjega do najmanjšega.  
V zvezek napiši naslov Vaja in prepiši ter reši naslednje račune: 
37 + 14 =  
28 + 38 = 
14 + 69 = 
19 + 19 = 
75 + 17 = 
63 + 29 = 
73 – 48 =  
62 – 39 = 
85 – 26 = 
41 – 39 = 
54 – 45 = 
 
___ +37 = 48 
___ +17 = 34 
31 + ___ = 69 
81 - ___ = 56 
___ - 33 = 35 
48 + ___ = 82 
___ - 46 = 45 
___ + 58 = 92 
45 + ___ = 54 
32 + ___ = 61 
89 – 43 = 
56 – 29 = 
 
Pod račune, ki si jih že rešil/rešila, prepiši naslednje besedilne naloge in jih reši. 
Teta je posadila 4 vrste po 8 sadik solate in 3 vrste po 3 sadike paradižnika. Koliko vseh sadik je posadila teta? 

https://vimeo.com/111609318
https://sl.wikisource.org/wiki/Rišem_očeta
https://www.lilibi.si/mestni-trg/matematika/mnozenje-in-deljenje


 
 
Tine je kupil 4 škatle s čokoladnimi bonboni. V vsaki škatli je bilo 10 bonbonov. Pojedel je 6 bonbonov. Koliko čokoladnih bonbonov je še 
ostalo? 
 
Sladoledar je prodal štirikrat po 2 kepici jagodnega sladoleda in trikrat po 8 kepic čokoladnega sladoleda. Kaj lahko izračunaš? 
 
Geometrijska telesa (Če imaš DZ Svet matematičnih čudes 3 - str. 24 in 25; če imaš DZ Lili in Bine 3 - str. 99, 100). Ponovi pojme ploskev, 
rob, oglišče.  
Preberi navodila in reši naloge v delovnem zvezku. 
V stanovanju poišči predmete, ki imajo obliko kocke, kvadre, krogle in valja.  
Po en primer predmeta (npr. omara - kvader) nariši v zvezek. Za ta predmet tudi napiši število ploskev, robov in oglišč. 
 
Predmet: SPO 
Razred: 3. 
 
Svetloba: Ponovi vse, kar smo napisali v zvezek o svetlobi. Pri tem si lahko pomagaš tudi s spletnim samostojnim DZ za spoznavanje okolja 
Lili in Bine 3 (*potrebna registracija starša za brezplačno uporabo), stran 51. O svetlobi si lahko ogledaš tudi e-posnetke na spletu (*potrebna 

registracija starša za brezplačno uporabo). 
V zvezek s pomočjo zapiskov naredi miselni vzorec za ponovitev.  
Naredi poskus. Vzemi baterijsko svetilko (ali si pomagaj z močno lučjo, telefonom ipd.). Izberi predmet (škarje, svinčnik, lepilo ipd.). Nad mizo 
v eni roki drži predmet, v drugi pa svetilko. Svetilko usmeri v predmet (drži jo nad predmetom). Kaj nastane na mizi (za predmetom)? 
Svetilko nato počasi približuj predmetu in oddaljuj od njega. Opazuj, kaj se dogaja s senco.  
Opažanja zapiši v zvezek. Poskus tudi nariši. 
Utrjuj koledar, dele dneva in zapis časa ob določenih delih dneva. 
Opazuj spremembe v naravi spomladi (v gozdu, v sadovnjaku, na vrtu in na travniku).  
Opažanja zapiši v zvezek v nekaj povedih ali s pomočjo miselnih vzorcev. Opažanja tudi nariši. 
 
Predmet: GUM 
Razred: 3. 
 
Utrjuj pesmice, ki smo jih obravnavali pri pouku. Pomagaj si z besedili v zvezku, lahko tudi z e-posnetki na spletu (*potrebna registracija starša 

za brezplačno uporabo). 
 
Zapleši nekaj ljudskih plesov, ki smo se jih učili pri pouku:  
- Ob bistrem potočku je mlin, 
- Zibenšrit (Izak, Jakob, Abraham) 
- Lepa Anka 
 
Predmet: ŠPO 
Razred: 3. 
 
Podajaj in brcaj žogo ter tekaj po domačem dvorišču.  
Če imaš možnost, se odpravi na sprehod v bližnji gozd.  
 
Predmet: TJA 
Razred: 3.  
 
Vsa podrobnejša navodila in materiale za učenje angleščine dobite na spodnji povezavi. Priporočamo, da celotno povezavo kopirate v vaš 
brskalnik (google crom, mozilla firefox, internet explorer…). 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1-8QXlivgEBIQVgnukdOdxkvJuZLpN4H6?usp=sharing 
 
V primeru težav smo vam učiteljice na voljo na elektronskih naslovih ime.priimek(at)oslag.si. 
 

https://www.lilibi.si/e-gradivo
https://www.lilibi.si/e-gradivo
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/pojavi/svetloba
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice
https://drive.google.com/drive/folders/1-8QXlivgEBIQVgnukdOdxkvJuZLpN4H6?usp=sharing

