
Ponedeljek, 23. 3. 2020 

 

Pa smo že v drugem tednu učenja na daljavo. Vidim, da pridno delaš.. Naloge so pripravljene 

zate in mislim, da niso pretežke. Starše pa prosi, da ti pregledajo kar si naredil/a. 

Danes si pripravi stvari po urniku. 

 

SLOVENŠČINA (2 uri) 

 

Najprej enkrat glasno preberi pravljico o čarovnici Vilmi. (berilo stran 72, 72) Ko končaš, si 

vzemi kratek odmor in se malo pretegni. 

 

Sedaj pripravi DZ za slovenščino. Odpri ga na strani 37. Preberi besedilo Na tekmi (1x TIHO 

in 1x GLASNO) Pripoveduj, kaj si izvedel/a. 

 

Razmisli in ustno odgovori: Matej in Aleš sta se sprla. Ali je Aleš ravnal prav? Kako se je 

Aleš zvečer počutil? Zakaj ni mogel zaspati? Kako bi lahko rešil spor? 

 

Odgovori na vprašanja pri 2. nalogi. Piši s pisanimi črkami kratke odgovore. Upoštevaj veliko 

začetnico in piko. 

 

Sedaj vadi zapis vabila. Upoštevaj kraj in čas nastanka, kraj dogajanja in tistega, ki vabi. Piši 

na novo stran v zvezku in vabilo še malo okrasi. Dedka in babico povabi na  razstavo likovnih 

del učencev 3.a. 

 

Popij požirek vode, naredi 5 počepov in pripravi matematiko. 

 

MATEMATIKA 

 

Ponovi hitro poštevanko, lahko tudi na povezavi Moja matematika (če imaš geslo) 

 

Preveri v karo zvezku, če si prav napisal/a dneve v tednu- PONEDELJEK, TOREK, SREDA, 

ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA. 

 

Preveri tudi rešitve 5. naloge. 

a) R:  3 x 7 = 21 

O: Na morju je bila dlje Lea. 

       

b) R: 56: 7 = 8 

      O: Hrčka bo dobila čez 8 tednov. 

 

c)   R: 5 + 9 + 14 = 28       28 : 7 = 4 

      O: Zdoma je bil 4 tedne. 

 

Sedaj v karo zvezek z barvico napiši naslov  MESECI V LETU ( na levi rob napiši 

današnji datum) Sedaj v stolpcu po vrsti napiši mesece. Vse pišeš z malimi črkami. 

 

Veš, da ima teden 7 dni, ker je 1 x 7 = 7 

Kaj pa 5 tednov ?  5 x  7 = 35  Kaj pa obratno ? Koliko tednov je 42 dni?   42 : 7 = 6, ker 

je 6 x 7 = 42     

 



Poskusi še sam/a. Zapiši besedilo in račun. 

 

7 tednov je ____ dni, ker je _____________ 

 

9 tednov je ____ dni, ker je _____________ 

 

10 tednov je ____dni, ker je _____________ 

 

 

14 dni je _____ tedna, ker je ____________ 

 

21 dni je _____tedne, ker je ____________ 

 

63 dni je _____tednov, ker je ____________ 

 

Sedaj odpri zbirko vaj na strani 50 in reši naloge. Prav tako rešiš naloge tudi na strani 49. 

Rešitve za besedilne naloge boš lahko preveril/a jutri. 

 

ŠPORT 

 

Teci okoli hiše ali po domačem vrtu. Najprej teci počasi, da se ogreješ, potem hitrost teka 

stopnjuj. Naredi nekaj  gimnastičnih vaj. Vodi žogo po dvorišču in če imaš koš , meči na 

koš, ali pa postavi plastenko in jo poskušaj zadeti. Vodi žogo z levo in z desno roko, nato 

še z nogo in si jo podajaj z bratom ali sestro ali s starši, če bodo imeli malo časa. Pazi na 

komolčni met. 

 

GLASBA 

 

Nauči se besedilo ljudske pesmice 

 

  IGRAJ KOLO, IGRAJ KOLO,LEPA NEŽA IGRAJ, 

  IGRAJ KOLO, IGRAJ KOLO, LEPA NEŽA IGRAJ. 

 

  VZEMI NEŽA, VZEMI NEŽA, KOGA IMAŠ RADA, 

  VZEMI NEŽA, VZEMI NEŽA , KOGA IMAŠ RADA. 

   

  SAMO NEMOJ, SAMO NEMOJ, KOGA NIMAŠ RADA, 

  SAMO NEMOJ, SAMO NEMOJ, KOGA NIMAŠ RADA. 

 

 NEK SE ČUJE, NEK SE ZNA, KOJI KOGA RADO IMA. 

 NEK SE ČUJE, NEK SE ZNA, KOJI KOGA RADO IMA. 

 

Če se spomniš melodije, jo še zapoj in zapleši v kolu. 

 

Zapomni si  KOLO JE PLES V KROGU. 

  

 

  


