NAVODILA ZA DELO DOMA – 3. RAZRED

PONEDELJEK 30.3.2020
SLJ
DZ str. 51: Preverim svoje znanje
Učenci rešijo naloge v DZ. Nato rešujejo še naloge na delovnem listu ( glej: Priloga 1).
MAT
Učenci rešujejo matematične probleme (glej: Priloga 2).
SPO
Učenci v zvezek v obliki miselnega vzorca napišejo in narišejo kaj vedo o coronavirusu.
ŠPO

Starši razgibajte se s svojimi otroki ob naslednjem videoposnetku:
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=dFUdNSdQc6PTEKPmGUzt4DZs

TOREK, 31.3.2020
MAT
DZ str. 104 – 106. Učenci rešujejo naloge.
SLJ
Učenci poslušajo pravljico na spletni povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=d6ViMAnG4-g
Nato v zvezke odgovorijo na naslednja vprašanja:
1. Kakšen je možiček, ki živi med dimniki?
2. Katere so njegove dobre lastnosti?
3. Kdo ga ima rad? Zakaj?
4. Kje živi možiček? Zakaj živi prav tam?
5. Kako so živeli ljudje v starem mestu?
6. Kako so živeli ljudje v novem mestu?
7. Ali so prebivalci v novem mestu srečnejši od prebivalcev v starem mestu? Pojasnite.
8. In kaj se je zgodilo nekega dne?
9. Kako se je dogajanje zaključilo?
LUM
ORIGAMI
Učenci si ob gledanju videoposnetka izdelajo skakajočo žabo:
https://www.youtube.com/watch?v=Vlb2udqPx-M

SREDA, 1.4.2020
SLJ

Tvorjenje domišljijskega besedila v prvi osebi z noslovom: Sem možiček, ki živi med dimniki.
(domišljijski spis) . Zapisano na koncu ilustrirajo.
MAT
DZ str. 107 – 108: Preverjanje znanja.
Učenci rešujejo naloge.

ŠPO
Starši razgibajte se s svojimi otroki ob naslednjem videoposnetku:
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=S2eTNGcYWPVbOeJI8QQwweTi
SPO
DZ str. 78: Odpadki
Učenci preberejo besedilo in rešijo 1. nalogo.

ČETRTEK, 2.4.2020
MAT
Učenci ponavljajo poštevanko in sestavljene račune.
SLJ
DZ str. 52,53: Varčujemo
Naloge so diferencirane po težavnosti. Učenci si izberejo eno ali več besedil in rešijo naloge vezane na
besedilo.
GUM
Učenci si izmislijo pesmico o coronavirusu (besedilo in melodijo). Lahko se posnamejo s telefonom in mi
pošljejo na mail.

PETEK, 3.4.2020
SPO
Učenci izdelajo lutko iz odpadnega materiala. Lahko si pomagajo z navodili v DZ str. 80 ali jo naredijo
čisto po svoje. Lutko naj shranijo in jo prinesejo v šolo, ko bo to spet mogoče.
SLJ
DZ str. 57 : Besede z ožjim in besede s širšim pomenom
Učenci rešujejo naloge v DZ.
MAT
Učenci ponavljajo poštevanko in sestavljene račune.
GUM
Učenci si izmislijo spremljavo za pesem o coronavirusu. Lahko uporabijo lončke, žlice, posodo… Spet se
lahko posnamejo in pošljejo na mail.
ŠPO

Starši razgibajte se s svojimi otroki ob naslednjem videoposnetku:
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=h1IPTOMvLIS6bxqEZUr8P0jb

SLJ (Priloga 1):
Napiši velike začetnice, kjer je treba, popravi napake v besedah in postavi ločila. Popravljene
povedi prepiši.
oče je razžagal velik hlot
___________________________________________________________________________________________
gdaj je tina poslušala glazbo
___________________________________________________________________________________________
prijateljica polona mi je kupila zvesek rumen pulover čokolado in knigo
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
vsak petek se odpeljem domol k staršem
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
zakaj sosed luka ni prišeu na obisk
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

MAT (Priloga 2): Matematični problemi

Naloge rešuj v zvezek. Besedila ne rabiš prepisati.

1. Imam 3 bankovce po 5 evrov in bankovec za 20 evrov. Koliko denarja imam?

2. Na počitnicah sem bila 3 tedne in 6 dni. Koliko dni je to?

3. Po dvorišču se sprehaja 1 prašič in 7 rac. Koliko nog imajo vse živali skupaj?

4. Zoran je imel 60 znamk. Petim prijateljem je podaril vsakemu po 8 znamk. Koliko znamk je ostalo Zoranu?

5. Mija je imela 9 bankovcev po 5 evrov. Za nakup nove majice je plačala 22 evrov. Koliko denarja ji je še ostalo?

6. Manca ima dva psa. Vsakemu da 5 pasjih piškotov in 3 kosti. Koliko piškotov in kosti sta pojedla oba psa?

7. Matej je na travniku videl 4 hrošče in 2 pajka. Koliko nog so imele vse živali skupaj?

8. Na parkirišču je 6 avtomobilov in 7 motorjev. Koliko koles imajo vsa vozila skupaj?

9. Teta je imela 5 bankovcev po 10 evrov. Kupila je 3 lonce. Za vsak lonec je plačala 8 evrov. Koliko denarja ji je še ostalo?

10. Babica je posadila 5 krat po 7 vrst paradižnika. Bramor je uničil v treh vrstah po 2 paradižnika. Koliko sadik paradižnika
še raste na vrtu?

