
POUK NA DALJAVO V ČETRTEK IN V PETEK V 3. RAZREDU 

 

ČETRTEK, 2. APRIL 

SPO 

Domača pokrajina – Utrjevanje znanja 

Oglejte si posnetek: Dežela Lilibi/ Mestni trg/ Spoznavanje okolja/ jaz in narava/ živa bitja in 

okolja/življenjska -  okolja/ naselja 

MAT 

LIKI 

Učbenik na strani 98. 

Dobro si oglej 1. nalogo. V zvezek napiši naslov LIKI in nariši ta narisani vijoličasti lik, ki 

ima 5 stranic in 5 oglišč. To je petkotnik. 

V zvezek reši še 2. nalogo. 

SLJ 

Pekarna Mišmaš – Odgovori na vprašanja 

Berilo na strani 100 in 101. 

Poslušaj Radijsko igro na youtube 

Pravljica: Pekarna Mišmaš (Svetlana Makarovič) 

Nato odgovori na vprašanja na strani 101 spodaj. Odgovore zapiši v zvezek. 

ŠPORT 

PLES ČOKOLADA 

Zapleši ples Čokolada, ki ga najdeš na spletni strani youtube. Ples Čokolada ( Maja Kokol in 

plesni studio Novo mesto). 

 

PETEK, 3. APRIL 

 

MAT 

LIKI 

Učbenik na strani 99. 

Vadi ustno s prejšnje ure: Koliko stranic ima petkotnik, trikotnik, štirikotnik? 

                    Koliko oglišč ima petkotnik, trikotnik, štirikotnik? 

                     Pokaži na liku stranico! Pokaži oglišča! – Zapomni si! 



Reši nalogi 3. in 4. Piši v zvezek za matematiko. 

SLJ 

MOJE UČENJE NA DALJAVO – spis 

Tretji teden učenja je za vami. Zapišite svoje vtise, težave in želje v slovenski zvezek. 

V spisu ne pozabite na uvod, jedro in zaključek. 

SPO 

ORIENTACIJA 

Učbenik na strani 56. Dobro si preberite vsebino. 

Prepiši in preriši v zvezek. V zvezku je zgoraj sever, spodaj jug, desno vzhod in levo zahod. 

 

 

 

 

 

Odgovori na vprašanja v zvezek 

Kaj pomeni beseda orientacija? 

Zakaj je pomembna? 

Kako se orientiramo v naravi v lepem vremenu podnevi? 

Kako pa ponoči? 

Katere so glavne strani neba? 

Kako jih označimo? 

 

DOP/DOD  

REŠEVANJE NALOG 

V Vadnici za matematiko rešite naloge na strani 22 in 23. 

 

ŠE EVALVACIJA DELA 

Po opravljenem delu sledi evalvacija ( kratko poročilo, slikovni material ). 

Želim vam uspešno delo in pazite nase. 

                                                 Učiteljica Ivanka  

 


