UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 3. RAZRED (23. 3. 2020 – 27. 3. 2020)

GRADIVA IN DEJAVNOSTI
SLJ



V delovnem zvezku na strani 40 najmanj dvakrat preberi besedilo Mesto.
V zvezek napiši naslov Mesto.
V celih povedih lepo in pravilno odgovori na vprašanja (DZ, 1. naloga na str. 41).
Reši še preostali nalogi na str. 41.



V delovnem zvezku na strani 42 najmanj dvakrat preberi besedilo Žabe ne pridejo
do cilja.



Reši naloge na str. 43.



Izmisli si pravljico. Pripoveduj jo staršem, bratu ali sestri. Pravljico napiši v zvezek
in jo ilustriraj. Izbiraš lahko med naslovi:
a) Žaba v mestu
b) Žaba zboli
c) Nenavadna mlaka



MAT

Kako pa napreduješ pri bralnem treningu?
Vztrajaj pri vsakodnevnem treningu še naprej. Spremljaj svoje branje na listu, ki si
ga ustvaril prejšnji teden.


V delovnem zvezku reši naloge:
Preverim svoje znanje, DZ, str. 87,
Miselni orehi, DZ, str. 88 (reši vsaj dva primera),
Računam do 100, DZ, str. 96, 97.



Ponovi poštevanko ustno in preko igre.



Obišči LILIBI:
https://www.lilibi.si/mestni-trg/matematika/mnozenje-in-deljenje/preizkusi-se



Obišči spletno vadnico Moja matematika:
https://vadnica.mojamatematika.si/naloge/aritmetika_in_algebra/utrjevanje_postevanke/



Naj te ne skrbi, ker smo nekaj strani v DZ namerno izpustili. Obravnavali jih
bomo kasneje.

SPO



Raziskovali bomo preteklost kraja našega šolanja – Ljubečne. V pomoč nam bo
pogovor (intervju), ki ga boš izvedel s starši, s starimi starši, po potrebi preko
telefona, Skypa ipd., saj se ne družimo in ostajamo doma. Vprašanja in
odgovore zapiši v zvezek. Ko se vrnemo v šolo, nam boš odgovore predstavil.


Vir: iRokus – LILI IN BINE, Mala knjižica poskusov in opazovanj



Ustno odgovori. Koga si intervjuval? Kako oziroma kje si še pridobil podatke?
Ali so vsi znali odgovoriti na vprašanja? Kako in kje bi še lahko pridobili
podatke o Ljubečni?



Prosi babico, dedka, sosedo ali drugo starejšo osebo, da ti zaupa zanimiv
recept za uporabo hrane, ki je ostala in je niso želeli zavreči. Recept zapiši in ga
prinesi v šolo.



TJA

LUM

GUM

V učbeniku na strani 54 trikrat preberi besedilo Naselja.
V zvezek napiši naslov NASELJA. Prepiši spodnja vprašanja in v celih povedih
odgovori na njih.
1) Kako so živeli naši predniki pred nastankom naselij?
2) Kdaj so se naši predniki začeli za stalno naseljevati?
3) Kje so pogosto nastajala naselja?
 Obišči spletno učilnico TJA – 3. razred.
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17396


Poglej poglavje IN THE PAST.

-

Poglejte risanko in rešite nalogo.
Poslušajte pesmice, jih zapojte in pokažite.
Rešite naloge v PPT (Power Point predstavitev).
Pripravite govorni nastop: Opis moje hiše. Izdelaj hišo iz papirja.
Igrajte igrice po navodilu.
Ponovite letne čase, vreme, mesece v letu, dneve v tednu, datum, urnik, uro,
števila do 100.
Ponovi, kaj si oblečeš glede ne letni čas in vreme.



Pregledaš lahko tudi ostala poglavja.



Iz poljubnega materiala (papir, karton, les, blago ...) izdelaj lutko ali igračo žabo.



Ob posnetku prepevaj in se nauči pesem Žabja svatba. Posnetek najdeš na
povezavi:
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice

ŠPO



Gibaj se kot žaba (vsaj 20 poskokov na dan).



Spomni se na najljubše gimnastične vaje, s katerimi se ogrevamo pri ŠPO. Vsak
dan jih izvedi trikrat.



Ostani doma v krogu družine. Skrbi za higieno, jej zdravo in ostani zdrav.
Upam, da se kmalu spet vidimo v šoli in te lepo pozdravljam. Tvoja učiteljica

