NAVODILA ZA DELO NA DOMU 3.R

Pozdravljeni učenci,
Pošiljamo vam navodila za delo doma. Naloge morate rešiti v delovnih
zvezkih, zvezkih in na učnih lističih. Vse to bomo pregledali in preverili,
ko bomo spet v šoli. Če učnih listov ne morete natisniti, rešitve napišite v
zvezek. Uporabljajte portal Lilibi.si, kjer se lahko prijavite ali brezplačno
registrirate:

www.Lilibi.si
Dodatne in zanimive vaje na spletu, ki vam jih priporočamo:
https://interaktivne-vaje.si/
Dodatna obvestila boste dobivali v tekočem tednu.
Učiteljice si želimo, da ostanete zdravi in da se kmalu spet vidimo.

Lepo vas pozdravljamo, učiteljice tretjih razredov.

1. TEDEN: 16. – 20. 3. 2020

MATEMATIKA:
- vsak dan vadi poštevanko;
- Številski izrazi SDZ str. 91, 92, 93, 94;
- Računam do 100 SDZ str. 96, 97;
- vaje na UL.
SLOVENŠČINA:
- Mesto SDZ str. 40, 41;
- Žabe ne pridejo do cilja SDZ str. 42, 43;
- Možiček med dimniki, berilo str. 50, 51 (Nariši možička. Upoštevaj, kar
ti pove besedilo o njem. Uporabi svojo domišljijo);
- vsak dan beri 10 min (domače branje, bralna značka);
- vaje na UL.
SPOZNAVANJE OKOLJA:
- Naselja SDZ str. 68, 69;
- Mesto in vas SDZ str. 69, 70;
- vaje na UL.
LIKOVNA UMETNOST:
- Na list papirja z barvicami nariši svoj dom in bližnjo okolico
(v povezavi z SPO).
GLASBENA UMETNOST:
- Tuci, tuci, Tone SDZ str. 29 (Pesem se nauči na pamet. Melodijo najdeš
na spletni
strani Lilibi.)
- ponavljaj vse pesmice, ki smo se jih že učili.

ŠPORT:
- Pojdi vsak dan na svež zrak na sprehod. Pri tem upoštevaj varnostne
ukrepe in se ne združuj v skupine.
Veliko različnih vaj pa lahko izvedeš in utrjuješ tudi v stanovanju, na
balkonu, vrtu …
 Izvajaj gimnastične vaje, ostali člani družine pa naj ponavljajo za
teboj.
 Za vajo prevala naprej si lahko sposodiš posteljo svojih staršev.
 Vadi različne poskoke s kolebnico (debelejšo vrvjo).
 Izberi si pesem, ki jo rad/a poslušaš in nanjo zapleši (oblikuj plesne
korake).
 Iz različnih pripomočkov, ki jih najdeš v stanovanju/na vrtu, oblikuj
zanimiv poligon in premagujete ga lahko vsi v družini.
 itd…
ANGLEŠČINA:
Utrjevanje: meseci  sledi povezavi
https://supersimple.com/song/months-chant/

Utrjevanje: dnevi v tednu sledi povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8
Utrjevanje: abeceda  sledi povezavi
https://supersimple.com/song/alphabet-song/
https://supersimple.com/song/alphabet-is-so-much-fun/
NALOGA:
Učenci naj glasno črkujejo naslednje besede:
APPLE, CAR, TRUCK, PLANE, JULY, JUNE, BOOK, GLUE, FRIDAY,
Utrjevanje števil do 100.
Sledite spodnji povezavi.
 Pri nastavitvah izberite števila 0 - 100.
https://www.abcya.com/games/number_bingo

Utrjevanje prepositions-predlogi.
Sledite spodnji povezavi. (Če stran blokira vtičnik, dovolite računalniku, da
vtičnik podpre.)
In, on, behind, under, next to, between,
https://www.eslgamesplus.com/prepositions-of-place-esl-fun-game-onlinegrammar-practice/

MAT:
V avtobusu je bilo 41 potnikov. Na postaji jih je 12 izstopilo in 6 vstopilo.
Koliko potnikov se je peljalo naprej?
__________________________________
Odgovor: ____________________________________________________
___________________________________________________________

Mami je na vrtu zraslo 20 zeljnih glav, 40 korenčkov in 20 kumaric.
Koliko vrtnin je zraslo?
__________________________________
Odgovor: ____________________________________________________
___________________________________________________________

Jan je imel 64 €. Kupil je žogo in zanjo plačal 26 €.
Koliko evrov še ima?
__________________________________
Odgovor: ____________________________________________________
___________________________________________________________

Reši.
35 + 19 = ____

____ = 33 + 62

34 + ____ = 41

28 + 64 = ____

____ = 27 + 47

____ + 47 = 91

47 + 25 = ____

____ = 52 + 25

16 + ____= 55

49 – 34 = ____

____ = 44 – 36

94 – ____ = 46

75 – 15 = ____

____ = 73 – 29

____ – 19 = 63

Naloge rešuj v zvezek (Sestavljeni računi).
1. Manca ima dva psa. Vsakemu da 5 pasjih piškotov in 3 kosti.
Koliko piškotov in kosti sta pojedla oba psa?
2. Matej je na travniku videl 4 hrošče (6 nog) in 2 pajka (8 nog).
Koliko nog so imele vse živali skupaj?
3. Na parkirišču je 6 avtomobilov in 7 motorjev.
Koliko koles imajo vsa vozila skupaj?
4. 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?
5. 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?

Naloge rešuj v zvezek.
1. Mama ima 36 let. Njen sin Jure je štirikrat mlajši od nje.
Koliko je star Jure?
2. Jure ima sestro Evo. Eva je 2 leti mlajša od Jureta.
Koliko let ima Eva?
3. Oče je šestkrat starejši od Eve.
Koliko je star oče?
4. Najmlajši v družini je Miha. Miha je trikrat mlajši od Jureta.
Koliko je star Miha?
5. Koliko let je Eva starejša od Miha?
6. Koliko let je Jure mlajši od svojega očeta?
7. Koliko let je Eva mlajša od svoje mame?
8. Še sam sestavi nalogo, v kateri bosta nastopala ti in eden izmed članov tvoje
družine. Nalogo tudi reši.

SLJ:

PREPIŠI BESEDILO S PISANIMI ČRKAMI.
PAZI NA VELIKE ZAČETNICE.
PRIJATELJI PETER, ANA IN EVA SE RADI POGOVARJAJO.
SKUPAJ POSLUŠAJO PRAVLJICE, GREDO NA IZLET NA
RAŠICO IN SPUŠČAJO LADJICE V ČRNUŠNICI. S PSIČKOM
REKSOM BI ŠLI RADI NA SPREHOD K REKI LJUBLJANICI.
LE KDO BO PRVI V KOLONI? MOGOČE ANA ALI EVA?

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja.

Dragi Tim!
Vabim te na praznovanje svojega rojstnega dne,
v soboto, 9. januarja 2016.
Zabava bo pri meni doma, na Cegelnici 38 a.

Tvoj prijatelj Žiga

Katere vrste besedilo je to? ____________________________________
Komu je namenjeno? _________________________________________
Kdo ga pošilja? ______________________________________________
Za kaj ga pošilja? ____________________________________________
Kdaj bo Žiga praznoval rojstni dan? ______________________________
Kje bo praznovanje? __________________________________________
Ali v besedilu kakšen podatek manjka? DA NE
Kateri? _________________________________________________________

Dopolni povedi.
Tina je osvojila nagrado na glasbenem tekmovanju, zato ji lahko napišem
________________.
Marko praznuje 18. rojstni dan in prijatelj mu pošlje _________________.
Bliža se novo leto, zato za starše izdelam ________________________ in
napišem _____________________.
Vnuk Uroš opravi vozniški izpit, zato mu dedek ______________________.

Pravilno poveži.
 rojstni dan
VOŠČILNICA

 novo leto
 zmaga na matematičnem tekmovanju
 rojstvo otroka

ČESTITKA

 Vse najboljše!
 Čestitam!

SPO:

Obkroži ustrezen odgovor.
V mestu živi veliko ljudi.

DA

NE

Veliko ljudi se iz vasi v mesto vozi v službo.

DA

NE

Ljudje na vasi imajo veliko ustanov.

DA

NE

Na podeželju so veliki nakupovalni centri.

DA

NE

Ljudje iz mesta hodijo na podeželje po domače izdelke.

DA

NE

Na podeželju je veliko zelenih površin.

DA

NE

Dopolni.
Prebivalci mesta se imenujejo________________________
V vasi živijo_______________________
V mestih je ustanov __________ kot v vaseh.
V mestih je kmetij _________ kot v vaseh.
Slovenija je država z __________________pokrajinami.

