
Dragi učenec, draga učenka! 

Spet se je naša učilnica preselila v vaše domove, pa nič zato. Vemo, da kljub temu, da se ne vidimo, 
pridno delate in se odlično znajdete. Z učiteljicami smo vam pripravile navodila za učenje. Prosim, 
da jih natančno preberete. Če česa ne razumete vprašajte starše ali pišite učiteljici na elektronski 
naslov. Pri delu se potrudite  in poskrbite da bodo naloge pravočasno oddane. 
Prijeten teden vam želimo in ostanite zdravi! 

Učiteljice tretjih razredov

PONEDELJEK, 9. 11. 2020

TJA – naloge na povezavi anjadobiobisketja.weebly.com 

SLJ
1.URA: Neža Maurer: Zlati copati, Berilo /18

Te zanima, zakaj je oktober zlat mesec? Večkrat preberi pesem Zlati copati. 
Kaj pomeni, da so drevesa v oktobru polna zlata? Imajo ga toliko, da ga sipljejo po 
vsem gozdu, podarjajo ga vetru…

Sedaj pa pripravi črtan zvezek za SLJ in nalivno pero. Napisal/a boš pravljico o zajcu
in zlatih copatih. Upoštevaj tudi značilnosti pravljice – če si pozabil/a, pobrskaj nazaj 
po zvezku. Pa ne pozabi na naslov. Ker rada berem pravljice, jo fotografiraj in mi jo
pošlji do 12. 11. 2020.

MAT
1. URA: RAČUNAM DO 100 ( DZ / 67,68)

Še vedno potrebujemo veliko vaje v računanju, zato bomo danes reševali naloge v 
DZ / 67 in 68. Se še spomniš kako rešujemo besedilne naloge? ( če si pozabil, hitro 
poglej nazaj v DZ / 11 in ponovi)
Po navodilih reši besedilne naloge v DZ / 67 in pobarvaj polja s pravilnimi rezultati. 
Le kaj bo nastalo?
Reši še naloge v DZ / 68. Podobne naloge smo že reševali, zato verjamem, da ne boš 
imel težav, kajne?
Str. 68 fotografiraj in mi jo pošlji do 12. 11. 2020.

SPO

1. URA: KMETIJA SKOZI LETNE ČASE

Danes si bomo ogledali kakšna opravila opravljajo kmetje na kmetiji v različnih 
letnih časih. 

1. Ogled posnetka: https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/
ziva-bitja-in-okolja/zivljenjska-okolja/kmetija

http://anjadobiobisketja.weebly.com/


2. V zvezek z rdečo napiši naslov KMETIJA SKOZI LETNE ČASE  in spodaj nariši 
krog, razdeljen na četrtine. Po vrstnem redu vpiši letne čase.
V krog k ustreznemu letnemu času nariši po 1 kmečko opravilo, značilno za tisti letni
čas.

Npr. Jesen-obiranje jabolk
Zima-ozimnica
Pomlad-sajenje
Poletje- košnja
Narišeš lahko tudi drugo opravilo, ki sodi v ustrezen letni čas. 

Pod sliko z nalivnikom in s pisanimi črkami napišite naslednje povedi:
Jeseni (september, oktober, november) kmetje pobirajo zadnje pridelke kot so 
korenček, radič, jabolka, hruške, grozdje.
Pozimi (december, januar, februar) narava počiva. Kmetje skrbijo za živali v hlevu. 
Hrano  jemljejo iz ozimnice (vložena zelenjava in sadje, marmelade, krompir).
Pomladi (marec, april, maj) pripravljamo vrtove in polja (oranje, okopavanje, 
gnojenje, sejanje...). 
Poleti (junij, julij, avgust) se živali pasejo na pašnikih. Kmetje kosijo in že pobirajo 
nekatere pridelke (češnje, breskve, solata, jagode...). 

ŠPO

1. URA:Vaje za krepitev mišic
Najprej poišči in pospravi prostor, da boš lahko nemoteno telovadil/a. Klikni na 
povezavo in sledi navodilom na posnetku: 



https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SPedWRJNuYY


