
UČENJE NA DOMU -  3.a. razred 

od  14.4 do 17.4.2020 

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 Zakon o združevanji pri množenju SDZ2 str.90/nal1,2 
in ponovim 
 
 
Številski izrazi SDZ2 str 91/nal1,2,3,4,5; 
https://www.youtube.com/watch?v=jD3YguO4RCo 

-računajo na dva načina (naj prej izračunajo prva dva 
člena , tako, da dobijo delni zmnožek. Z delnim 
zmnožkom množijo še zadnji člen. V drugem primeru pa 
ravno obratno.) 
-ogleda si razlago učne snovi  
- Utrjuje uporabo matematičnih zakonov (najprej 
množenje in nato seštevanje in odštevanje) 
DODATNE NALOGE: rešujete lahko naloge v vadnici 
Računam z Lili in Binetom 3 

 

 
SPO 
 
 
 
 
 
 
 

Utrjevanje snovi 
1. Kaj je dediščina? 
2. Kaj prištevamo h kulturni in kaj k naravni 

dediščini? 
3. Katere vrste naselij poznamo? 
4. Kako so živeli naši predniki pred nastankom 

naselij? 
5. Kje so pogosto nastajala naselja? 
6. Kdo živi v mestu in kdo na vasi? 

- V zvezke napišejo naslov Ponovim, 
- prepišejo vprašanja in v zapišejo odgovore v celih 

povedih. 
- SDZ str. 70 preberejo Spoznali smo 
- SDZ str. 70 nal. 1,2,3 
- SDZ str 71 nal. 4,5; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jD3YguO4RCo


7. Katere vrste pokrajin poznamo?  
8. S čim se ukvarjajo ljudje v gričevnatem svet, s 

čim se ukvarjajo v obmorskem svetu? 
9. S čim se lahko orientiramo v naravi? 
10. Katere glavne strani poznamo? 

 

 
SLJ 
 
 
 
 

Jure, Jurček 
  SDZ 2 str. 49 nal. 1,2,3, ponovim 
Spoznali smo 
  SDZ 2 str. 50 preberejo strip 
Preverim svoje znanje 
  SDZ 2 str 51 nal. 1,2,3; 
https://www.youtube.com/watch?v=XmK3l1tcUjQ 

-preberejo besedilo 
-podčrtajo manjšalnice 
-dopolnjujejo besede in uporabljajo manjšalnice 
- berejo strip 
-rešujejo naloge, dopolnjujejo besede in vstavljajo ločila. 

 

LUM 
 
 
 
 
 

Plastično oblikovanje 
 Drevo 

-izdelajo slano testo 
- na ploskvi oblikujejo drevo 
- okrasijo ga z začimbami (poper, klinčki) , s koščki suhega 
sadja, ali z drobci čaja  

 
 
 
 
 
 

 
 
GUM 

Spoznajmo tolkala 
 
SDZ atr 34, 35 nal 1,2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jfjMv_UM4F8 
 

-sledijo projekciji 
-spoznajo toklala 
- rešujejo naloge v delovnem zvezku 

 
 
 
 
 
 
 
 

TJA 1. Meseci in dvogovor: kdaj imaš rojstni 

dan?          

2. Utrjevanje dvogovorov    

- poznajo besede za mesece in znajo vprašati 

kdaj imaš rojstni dan 

- prepoznajo preprosta vprašanja v angleščini 

in znajo poiskati pravilen odgovor 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XmK3l1tcUjQ
https://www.youtube.com/watch?v=jfjMv_UM4F8


ŠPO Razgibalne vaje 
Sprehodi v naravi 

3. Izvedejo 15 razgibalnih vaj 
4. Gibajo se v naravi 

 
 
 
 
 

DOP 
 
 

Utrjevanje poštevanke in deljenja 
https://www.youtube.com/watch?v=jrz7bkCEJls 

-utrejevanje znanje poštevanke  

         

 

Recept za izdelavo slanega testa  

Potrebuješ: 

5. Posodo za izdelavo testa 

6. 1 jogurtov lonček moke 

7. 1 jogurtov lonček soli 

8. Vodo  (manj, kot 1 jogurtov lonček) 

V posodo daš sol in moko. Z žlico zmešaš.  Dodajaš vodo in mešaš. Ko postane zmes trda, začneš mesiti z roko. Če je še vedno 

premehka, dodaj še malo moke. Tudi, če misliš, da ni v redu, se bo posušila zmes, ko bo oblikovano drevo. Ko postane zmes 

podobna plastelinu, jo na deski,oblikuješ v drevo. (podobno, kot piškot).  Okrasiš in daš izdelek sušiti. Fotografiraj in mi pošlji. 

https://www.youtube.com/watch?v=jrz7bkCEJls


 

 

Preveri, če si pravilno rešil matematični nalogi 1 in 4 v SDZ 2 na strani 88. Sporočite mi ugotovitve. 

 

 Peter Gal Andreja Žana 

oče  DA   

mlajši brat DA    

Mlajša sestra    DA 

mama   DA  

 

 

 Klara Janja Tonja Rina 

1.razred   DA  



2.razred  DA   

3.razred    DA 

4.razred DA    

 



Navodila za delo TJA_3.r (14. - 18. 4. 2020) 

Pozdravljeni, 

kako ste? Ste uspeli izdelati križanko z meseci? No, upam, da vam besede za mesece ne delajo težav. Mesec v katerem smo je 

zelo enostaven: April. To je eden od štirih mesecev, ki se v slovenščini in angleščini črkujejo enako. V angleščini le ne pozabi na 

veliko začetnico. 

In kateri je tvoj najljubši mesec? Ja, pripravljeni smo na nov pogovor. V zvezek zapiši vprašanje in odgovor: 

D 11: When is your birthday? 

My birthday is in ____May_______. 

Tole vprašanje se ne začne z: What's your favourite… Ali veš kaj pomeni beseda BIRTHDAY? Verjetno poznaš pesem HAPPY 

BIRTHDAY. Tako je, to je pesem Vse najboljše in beseda BIRTHDAY = rojstni dan. Danes se bomo naučili vprašati in odgovoriti 

kdaj imamo rojstni dan. Za odgovor uporabi samo mesec in ne celega datuma. Sedaj pa le veselo spregovori. Pokliči sošolca ali 

sošolko, mamo, očeta, brata ali sestro… in jih povprašaj v katerem mesecu imajo rojstni dan. 

Ponovimo še ostale pogovore. Poglej spodnjo razpredelnico in poveži vprašanja s pravilnimi odgovori.  

Nalogo lahko natisneš in pravilne pogovore prilepiš v zvezek ali pa vprašanja in odgovore pravilno prepišeš.  

Sporoči mi, kako ti gre 😊.  

 

 

 

 



 

1. What is your name? 
 

 ____ It is six o'clock. 

2. What is your favourite colour? 
 

 ____ My favourite colour is green. 

3. How old are you? 
 

 ____ My name is Peter. 

4. What is your favourite food? 
 

 ____ I can play the piano. 

5. How do you feel? 
 

 ____ My birthday is in October. 

6. What can you play? 
 

 ____ I am happy. 

7. What is the time? 
 

 ____ My favourite day is Friday. 

8. What is your favourite day? 
 

 ____ My favourite food is pizza. 

9. When is you birthday? 
 

 ____ I am nine years old. 

 



 


