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UČNA GRADIVA IN NALOGE  ZA 3. RAZRED (14. 4. 2020–17. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 

SLJ  

 Teden po prazničnem vikendu bomo začeli s pravljico.                               
Prisluhni zvočni pravljici. Irska ljudska pravljica – RDEČA KOKOŠKA:  
https://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodbe-iz-skoljke/174662512                    
V zvezek zapiši naslov pravljice in zapiši odgovore.                                                 
1. Kdo je glavna oseba v pravljici? 
2. Kdo so stranske osebe v pravljici? 
3. Komu bi poslušanje pravljice še priporočal? Zakaj? 

 
 Ponovil boš znanje o manjšalnicah. V zvezek napiši naslov MANJŠALNICE.  

Prepiši primere:  

Jure – Jurček,   hiša – hiška,   miza – mizica,   stol – stolček,   drevo – drevesce 

 

 V delovnem zvezku reši naloge na straneh 49 in 51. Preveri rešitve na povezavah: 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=49&layout=single 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=51&layout=single 
 

 V zvezek napiši naslov PREPIS. Lepo in pravilno s pisanimi črkami prepiši 3. nalogo s 
strani 51. Ne pozabi na lepo pisavo, velike začetnice, končna ločila in vejice pri 
naštevanju.  
Fotografijo prepisa mi, prosim, pošlji. 

 

DODATNI NALOGI  

 Reši naloge tako, da klikneš na čebelčka na strani 49 zgoraj: 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=48-49 

 Napiši spremenjen konec pravljice Rdeča kokoška. 
 

 PISMA STAREJŠIM OSEBAM 

Na šoli smo se odločili, da se v teh dneh spomnimo tudi na tiste, ki so nastanjeni v 
domovih za ostarele in so v teh dneh sami, saj jih že več kot mesec dni ne smejo obiskati 
sorodniki, niti tisti najbližji. Morda je med njimi tudi kakšen tvoj sorodnik ali sosed.  
Da jim nekoliko polepšamo vsakdan smo se odločili, da te povabimo, da napišeš pismo 
neznani starejši osebi. Tvoje pismo bomo posredovali Domu ob Savinji Celje, kjer jih 
bodo naključno razdelili svojim stanovalcem. In o čem naj pišeš? Tema je poljubna – 
lahko jim pišeš o stvareh, ki jih rad/rada počneš s svojimi babicami in dedki, o svojih 
najljubših hobijih, o svojih trenutnih dejavnostih in občutkih, lahko jim zgolj nakloniš 
kakšno lepo in spodbudno misel ali pa napišeš pesmico o pomladi. Svoje pismo pošlji na 
moj e-naslov do petka, 17. 4. 2020. 
 

 

MAT  GEOMETRIJSKA TELESA 
 

Pripravi si učni list GEOMETRIJSKA TELESA, ki so ga starši prejeli  ob prevzemu             

potrebščin. 

Odpri DZ na strani 99, kjer imaš narisana telesa. Oglej si narisan velik kvader, 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodbe-iz-skoljke/174662512
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=49&layout=single
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=51&layout=single
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=48-49
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njegovo mejno ploskev, rob in oglišče. 

V stanovanju poišči predmete, ki imajo obliko kvadra, kocke, valja, stožca in krogle. 

               

             MEJNA PLOSKEV 

Poišči predmet, ki ima obliko kvadra in ga položi na mizo.  

Z dlanjo potuj po mejnih ploskvah kvadra. 

Koliko mejnih ploskev si naštel/naštela? Svojo ugotovitev vpiši na učni list.   

 

 

 
 

 
                    mejna ploskev 

 
ROB 
S prstom potuj po robovih svojega kvadra. Koliko si jih naštel/naštela? Svojo 
ugotovitev    vpiši na  učni list. 
 
 
         rob 
 
 
 
 
 
OGLIŠČE 
S prstom se dotakni vseh oglišč. Koliko si jih naštel/naštela? Svojo ugotovitev 
vpiši na učni list. 
 
 
                                              oglišče 
 

 
 Pripravi si rdečo, zeleno in modro barvico. 

 Na učnem listu ploskev kvadra, na katero kaže puščica,  pobarvaj z rdečo barvico. 

 Robove kvadra prevleci z zeleno barvico. 

 Oglišča označi z modro pikico. 

Po enakem postopku kot si reševal/reševala naloge za kvader, izvedi in reši 

naloge še za preostala telesa.  

Rešitve o številu ploskev, robov in oglišč pri telesih poišči v tabeli v DZ na str. 99. 

Primerjaj jih s svojimi. Kaj si ugotovil/ugotovila? Po potrebi dopolni in popravi. 
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Reši naloge v DZ na str. 99 in 100. Svoje znanje lahko utrdiš še s pomočjo        

čebelčka, na strani 99 zgoraj, na povezavi: 

 https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZMAT2_2015&pages=98-99 

      

 Ponovi poštevanko. 

 
             DODATNE NALOGE 

V spletni vadnici moja matematika reši naloge na spodnji povezavi: 
https://vadnica.moja-
matematika.si/naloge/geometrija_in_merjenje/geometrijske_oblike/telesa/ 
 

 

  SPO  Ponovi znanje o praznikih. Reši priložen KVIZ – PRAZNIKI (PPT-predstavitev). 
 

 Ponovi še ostale vsebine, ki si se jih učil v preteklih tednih. Ustno odgovori. Pri 
vprašanjih, kjer še ne poznaš odgovora, poišči podatke v učbeniku. Kot dodaten 
izziv imaš na voljo nekaj vprašanj z zvezdico. 

 
SVETLOBA 
1. Kaj so svetila? 
2. Kateri predmeti svetlobo prepuščajo? Naštej vsaj 3 primere. 
3. Kaj nastane za predmeti, ki svetlobe ne prepuščajo? 
4. Kateri predmeti svetlobo odbijajo? Naštej vsaj 3 primere. 
5. Kaj je čutilo za vid in kako je sestavljeno? 
*6. Poišči podobnosti in razlike med avtomobilskimi žarometi in soncem. 
 
ZVOK 
1. Kako nastane zvok? 
2. Po katerih snoveh potuje zvok? 
3. Kaj je čutilo za sluh in kako je sestavljeno? 
4. Kdaj slišiš boljše, ko si blizu ali ko si daleč od izvora zvoka? Povej primer. 
5. Kam v naši glavi morajo pripotovati zvočni tresljaji, da slišimo? 
*6. Kako živijo ljudje z okvaro sluha? 
 
DEDIŠČINA 
1. Kaj je dediščina? 
2. Kaj spada k naravni dediščini? Naštej vsaj 3 primere. 
3. Kaj spada h kulturni dediščini? Naštej vsaj 3 primere. 
4. Kakšen odnos imaš ti do dediščine? Zakaj? 
*5. Kaj bi o muzejih naučil svoje učence, če bi bil ti učitelj? 
 
NASELJA 
1. Kako so živeli naši predniki pred nastankom naselij? 
2. Kdaj so se naši predniki za stalno naselili? 
3. Primerjaj življenje v mestu in na vasi. Naštej vsaj 5 razlik. 
4. Kakšna je razlika med vaščanom in meščanom?  
*4. Kaj vse lahko urediš v ustanovah: banka, pošta, zdravstveni dom? 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZMAT2_2015&pages=98-99
https://vadnica.moja-matematika.si/naloge/geometrija_in_merjenje/geometrijske_oblike/telesa/
https://vadnica.moja-matematika.si/naloge/geometrija_in_merjenje/geometrijske_oblike/telesa/
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TJA  V poglavju SPRING ponovi pesmici YES, I CAN in WALKING, WALKING. 

 V poglavju HEALTHY LIFESTYLES ponovi pesmice: HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES. 
PARTS OF MY BODY, I'VE GOT THE RHYTHM,  5 SENSES. 

 V poglavju HEALTHY LIFESTYLES reši naloge v Power point predstavitvi. 

 

LUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŠPO 

 Ta teden lahko pri ustvarjanju izbiraš med tremi nalogami.  
a) Za delo boš potreboval/potrebovala list A4-format, šablono in barvice. Z 
najrazličnejšimi liki, ki jih moraš pobarvati, ustvari izvirno sliko. Temo si izberi 
sam/sama (različni predmeti, živali, narava, čudežna vozila, pravljične zgradbe …). 
b) Ilustriraj pravljico Rdeča kokoška v zvezek. 
c) Iz odpadne embalaže po svoji zamisli izdelaj Rdečo kokoško ali svojo 
domišljijsko kokoško. 
 

 Tolkala 
Orffove instrumente že poznaš, saj z njimi večkrat igraš pri glasbeni umetnosti.  
Spoznal/spoznala boš nekaj tolkal in jih prepoznal/prepoznala tudi po zvoku.  
 
Oglej si predstavitev tolkal 1. in 2. del  na naslednji povezavi  
http://www.gszalec.si/pouk/uglaseno-pod-eno-streho-tolkala  
 
V zvezek napiši naslov Tolkala in prepiši tabelsko sliko. 
 
TABELSKA SLIKA: 
 

TOLKALA 
Najstarejše tolkalo so naše roke. Z njimi lahko udarjamo, ploskamo, tleskamo 
in tako ustvarjamo veliko zvokov.  
Tolkalo je glasbilo, na katero se igra s tolčenjem na napeto opno, ploščo. 
Večina tolkal potrebuje UDARJALKE (palice). So iz različnih materialov, zato z 
njimi lahko ustvarjamo različne zvoke. 
 

 Tek vzdržljivosti 
Ta teden se boš preizkusil/preizkusila, kako vzdržljiv/vzdržljiva si pri teku.  
Najprej se vedno dobro ogrej z ogrevalnimi vajami.  
Ob priljubljeni glasbi na mestu teci tako dolgo, dokler se posnetek ne konča.  
Teci tudi v bližnji okolici hiše ali stanovanja 10 minut.  
Tek vzdržljivosti treniraj vsak dan. Če zmoreš več, si podaljšuj čas teka.  
Uživaj v teku in povabi h gibanju še svojo družino. 

    Uspešno delo ti želim.                                                                  Tvoja učiteljica                                                                                                  

                                                                                                                                          
 

 

http://www.gszalec.si/pouk/uglaseno-pod-eno-streho-tolkala

