
DELO NA DALJAVO – ŠESTI TEDEN 

 

Spoštovani starši, dragi učenci! 

 

Pred nami je že šesti teden pouka na daljavo. Čas nam zaradi obveznosti zelo hitro mineva. 

Upam, da ste vsi zdravi in da zmorete vse obveznosti, ki vam jih naložim. 

PONEDELJEK, 20. 4. 2020 

SPO 

ČLOVEŠKO TELO 

Najprej si na youtube oglej: Mojca Odar: Človeško telo 3. r 

Nato si odpri učbenik na strani 62. 

Preberi besedilo večkrat tiho in glasno. 

Razumem prebrano. 

 

SLJ 

BINA ŠTAMPE ŽMAVC: POPRAVLJALNICA IGRAČ 

BERILO NA STRANI 44 in 45 

 SLOVENŠČINA BINA ŠTAMPE ŽMAVC POPRAVLJALNICA IGRAČ Razmislite, kaj se 

najraje igrate, s čim se igrate, katera je vaša najljubša igrača, ali se vaše igrače tudi kdaj 

pokvarijo. Na list papirja zapiši seznam igrač, s katerimi se več ne igraš ali so polomljene. K 

vsaki igrači pripiši, kje je zdaj. Kaj pa se zgodi s polomljenimi ali pokvarjenimi igračami v 

Velikem mestu, pa boš izvedel/a v zgodbi, ki jo je zapisala Bina Štampe Žmavc, 

Popravljalnica igrač (preberi odlomek v berilu na strani 44 in 45). V kolikor imaš doma 

morda celo knjigo, jo preberi. DEJAVNOSTI PO BRANJU Na strani 45 imaš vprašanja, na 

katera ustno odgovori. Na vprašanje kako bi bilo, če bi v parku sredi tvojega mesta čez noč 

zrasla popravljalnica igrač, zapiši krajšo zgodbo o popravljalnici (kje bi stala, kakšna bi bila, 

katere igrače bi bile v njej, kdo bi jih popravljal). Sam/a si izmisli tudi naslov. Zgodbo zapiši 

v zvezek za slovenščino. 

 

GUM 

PESEM IMA RITEM 

UČBENIK NA STRANI 32. 

Najboljši organ za izvajanje ritma je naše srce. Daj roko na srce in poslušaj utrip srca. 

S ploskanjem ponazori ritmični zapis in zraven izgovarjaj besedilo. 



Zapoj znane pesmice. 

 

MAT 

PONOVITEV 

Oglej si dva posnetka na youtube 

Tamara Slana: Skladni liki in 

Tamara Slana: Črta, točka 

 

 

TOREK, 21. 4. 2020 

ŠPORTNI DAN – POHOD 

Izberite si bližnji gozd, , neprometno cesto ali drugo pot v okolici vašega doma. Športni dan 

izvedite v spremstvu vsaj ene odrasle osebe. Pri izvedbi pohoda upoštevajte prometna pravila 

in pravila zaščite proti širjenju korona virusa. Pohod mora biti dolg vsaj 5 km, kar pomeni 

dobro uro hoje. 

Med hojo opravite katero izmed spodnjih vaj – gozdne olimpijske igre in naloga je opravljena. 

Na koncu si lahko naredite medaljo. 

Ne pozabite na športno opremo, vodo in VELIKO DOBRE VOLJE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gozdne olimpijske igre 
 

    

 

 

 

 

 

 

  



SREDA, 22. 4. 2020 

MAT 

ENICA; DESETICA; STOTICA, TISOČICA 

UČBENIK NA STRANI 104 

Dobro si oglejte. 

Učenci morajo razlikovati desetiške enote in pojasnijo odnose med njimi. Poimenujejo in 

napišejo v zvezek desetiška števila: 10, 20, 30,……..100. 

 

SLJ 

SPOZNALI SMO. PREVERIM SVOJE ZNANJE 

Oglejte si na youtube 

Tamara Slana slovenščina 3.r spoznali smo, preverim svoje znanje 

 

 

GUM 

PESMICA: Sijaj, sijaj sončece 

Zapis v zvezek in narišete vsebino pesmice. Pesem se ta teden naučite na pamet. Pesmico 

najdete v deželi lilibi/ Mestni trg / GUM / Pesmice 

ŠPORT 

IGRE Z ŽOGO 

Metanje in lovljenje žoge, vodenje žoge, met na koš, strel na gol… 

 

Pouk na daljavo za četrtek in petek pa pošljem naknadno. 

Želim vam obilo uspeha pri delu. 

                                                    Učiteljica Ivanka 

 


