
MATEMATIKA – Ponavljanje in utrjevanje poštevanke 

 

1. Navodila za delo so za ponedeljek in torek. 

Svetujem ti , da poštevanko ponavljaš ob različnih priložnostih, ne samo ob zvezku in 

DZ. 

Znanje poštevanke je ena glavnih nalog 3. razreda. 

2. Reši naloge v DZ str.82, 83 in 84. 

3. Naloge z besedilom reši v zvezek. V zvezek napiši naslov Ponavljanje poštevanke. 

 

  

  SLOVENŠČINA  - Bilo je nekoč 

1. Tudi pri slovenščini so navodila za ponedeljek in torek. 

2. Predlagam, da najprej začneš z lažjim besedilom. 

3. V DZ str. 27 preberi besedilo in v zvezek napiši odgovore. Upoštevaj pravopisna 

pravila: velika začetnica, končno ločilo in pravilen zapis besed, pazi tudi na pisavo. 

             Razlaga besed: skodle- lesena deščica za pokrivanje strehe 

                                       gank- balkon 

                                       kamra – soba 

                                       lina – odprtina v steni 

4. Preberi besedilo na strani 28 in odgovori na vprašanja. 

5. Preberi besedilo na strani 29 in dopolni povedi. Pri reševanju 2. naloge naj ti zgodbo iz 

otroštva povedo starši.  

 

SPOZNAVANJE OKOLJA – Zvok 

 

Navodila za delo pri SPO veljajo za cel teden. Delo si razdeliš lahko po dnevih, ko imamo na 

urniku SPO. 

1. Preberi besedilo na strani 53 in preglej naloge str.53 in 54. 

2. V zvezek napiši naslon ZVOK in prepiši tole: 

 

Zvok nastane, če se predmet ali del predmeta trese. Zvok lahko potuje po vodi, zraku 

in trdih snoveh. Zaznavamo ga s čutilom za sluh – ušesom. 

 

3.  Na spletu pojdi na lilibi.si, odpri Mestni trg 3, izberi spoznavanje okolja, nato jaz in 

narava, pojavi. Tu si oglej nalogo Zvok in Film zvok. 

4. Reši naloge v DZ str. 53 in 54. Pri prvi nalogi napiši na kakšen način si ustvaril /a zvok s 

predmeti, ki so na sliki. Pri 2. in 3. nalogi prosi za pomoč starše, brata, sestro. 

 



GLASBENA UMETNOST – Glasbila 

 Na portalu lilibi , mestni trg 3, glasbena umetnost, o glasbi, glasbila, poslušaj posamezna 

glasbila. 

 

LIKOVNA UMETNOST-  Izdelava didaktične igre za utrjevanje poštevanke 

Izdelal/a boš igro za utrjevanje poštevanke. V prilogi si dobil/a list z računi in list z 

rezultati. Posamezna lista nalepi na karton. Lepilo moraš namazati po celi površini lista in 

ne samo ob robu. List z računi izreži. Mrežo z rezultati pa pusti celo.  

 

Navodila za igro: 

Vzemi kartonček z računom in ga izračunaj. Čim hitreje ga položi na ustrezno polje z 

rezultati. 

 

ŠPORT – Hitra hoja in tek 

Če ti zdravje dopuščaj, pojdi vsaj eno uro na sveži zrak in s hojo in tekom poskrbi, da se 

dobro predihaš. 


