
UČENJE NA DOMU -  3.a. razred 

od  (20.4.) do (24.4.2020) 

V iskanju ustrezne oblike učenja na domu, smo za vas pripravili tedensko preglednico nalog, ki naj bi jih opravili v tekočem tednu. 

Vam pa prepuščamo odločitev, kako boste zadolžitve opravili (npr. lahko se odločite, da se en dan bolj posvetite enemu predmetu, lahko pa jih med seboj 
kombinirate, kar vam bolj ustreza).  V zadnji koloni pa je prostor za samovrednotenje in sicer preverite, v kakšni meri ste cilj dosegli. Vsak petek pa učenci od 
1. do 5. razreda  sporočite razredniku po elektronski pošti, v kakšni meri ste cilje dosegli, učenci od 6.-9. razreda pa učitelju, ki predmet poučuje. Ni 
potrebno, da podatke sporočite kot je zapisano v tabeli, ampak je način in oblika prepuščena vam.       

 

PREDMET UČNA SNOV-naloge  Cilj učenja Znam, delno znam, ne 
znam  

MAT Številski izrazi  
https://www.youtube.com/watch?v=l--HhxZzpFQ 

https://www.youtube.com/watch?v=jD3YguO4RCo 
  
SDZ 2 str.93/ nal.6,7,8, 
SDZ2  str.94/ nal. 9,10,11,12; 
SDZ 2 str. 95/ nal 1,2,3,4;   Reši, saj zmoreš 

- Ob ogledu posnetka ponovijo matematične 
zakone 

- Utrjujejo reševanje ševilskih izrazov 
- Ponovijo znanje poštevanke 
- Ponovijo znanje seštevanja in odštevanja števil do 

100 
- Rešujejo besedilne naloge 

 

 
SLJ 
 
 
 
 

Opis rastline  
https://www.youtube.com/watch?v=DbEcBEB4BaU 

 

- SDZ str 48 označijo odstavke, teko, kot je na 
projekciji 

- V zvezek prepišejo vprašanja 
- Izberejo si pomladno cvetlico 
- Ustno oblikujejo odgovore 
- Zapišejo odgovore 
- Pazijo na pravopisne napake in pravilno obliko 

povedi. (Odgovori v celih povedih) 
 
Ponovijo govorni nastop: Opis stavbe 

 



 
 
 
SPO 
 
 

 
 
Odpadki 
SDZ str.78,88 
https://www.youtube.com/watch?v=EKJVzUV53N8 

https://www.youtube.com/watch?v=EKJVzUV53N8 

 

 -ogledajo si posnetke  
- rešujejo naloge v delovnem zvezku 
- v zvezek za SPO napišejo naslov ODPATKI in narišejo 
znake za nevarne odpadke in zraven napišejo, kaj 
pomenijo. 
 

 

          

GUM 

Različne zvrsti glasbe 

SDZ str 
37https://www.youtube.com/watch?v=nHmJfO-Yic0 

 

 

- Poslušajo glasbo 

- Spoznavajo različne zvrsti glasbe 

- Rešijo naloge v SDZ za glasbo na str 37 

 

ŠPO Gibanje na svežem zraku 

Razgibalne vaje  

- Ponovijo 15 razgibalnih vaj 

- Sprehodi 

 

TJA Preverjanje znanja: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1-
3/TJA_3ab_Navodila_2004.pdf  

Zvočni posnetek: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1-
3/3r_Preverjanje_06_01.m4a 

- Preverijo znanje na teme: družina, občutki, 
glasbeni instrumenti, liki z barvami in števili ter 
ura 

 

 



 

22.4.2020 je svetovni Dan zemlje, zato bomo imeli naravoslovni dan 

Oglejte si naslednje posnetke 

https://www.youtube.com/watch?v=ycyGZV1eWyI 

https://www.youtube.com/watch?v=gx3y6Kptx3k 

https://www.youtube.com/watch?v=CnGYmuczcS4 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/116798116 

https://www.youtube.com/watch?v=Mh9IIfiHEBk 

V zvezek za SPO napišite obnovo pravljice za lahko noč in mi jo posredujte. Ko to storite boste osvojili tudi EKO 
bralno značko. 

 

24.4.2020 bomo imeli kulturni dan. 

https://www.youtube.com/watch?v=UrWoJ7cyS7s 

 

Oglejte si posnetek in poskušajte narediti tako, kot vas vodi glas na posnetku. Če nimate ravno takšnih 
pripomočkov, pa naredite malo po svoje. Pošljite mi izdelke.  Komaj čakam, da jih vidim. 


