
UČNA GRADIVA IN NALOGE  ZA 3. RAZRED  (6. 4. 2020 – 10. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 

 

SPO  

 7. april je svetovni dan zdravja. Ta teden se boš pri vseh predmetih učil/a o 
zdravem načinu življenja na čim bolj zdrav način.  
Razmisli in povej družinskemu članu, kako že skrbiš za svoje zdravje in kaj o 
zdravem načinu življenja že veš. 
 

 Preberi besedila v SLJ delovnem zvezku na straneh 54–56 z naslovi OSEBNA 
HIGIENA, HRANA, TELESNA DEJAVNOST. Vsako besedilo preberi dvakrat.  
 
Izberi eno od treh besedil in odgovori na vprašanja tako, da najprej poiščeš 
podatke v besedilu in jih podčrtaš, nato pa zapišeš odgovor v celi povedi. 
Ustrezen naslov in odgovore zapiši v zvezek za SPO.  
Na vprašanja povezana z drugima dvema besediloma odgovori ustno. 

Preveri ustreznost odgovorov:  
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=54-55 in 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=56-57. 
 

 Preberi besedilo ŽIVIM ZDRAVO v učbeniku za SPO na strani 64 dvakrat. 
V SPO zvezek čez celo stran oblikuj miselni vzorec z naslovom ŽIVIMO ZDRAVO. V 
miselni vzorec vpiši pojme: OSEBNA HIGIENA, ZDRAVA PREHRANA, GIBANJE, 
SPANJE, CEPLJENJE, MIKROORGANIZMI, BOLEZNI, POŠKODBE. Ustno pojasni 
pomen vsake izmed naštetih besed. Pomagaj si z učbenikom. Miselni vzorec 
opremi z ilustracijami. 
 

 Pogovori se s starši o boleznih, ki si jih že prebolel/a. Prepiši v zvezek za SPO in 
ustrezno obkroži. Prebolel/a sem že: 

 

 Reši učni list Ponavljamo. Prosim, fotografiraj rešen učni list in ga pošlji po 
elektronski pošti. 
 

 Letos smo se učili o praznikih. Pred nami je praznik, ki se vedno praznuje prvo 
nedeljo po prvi pomladni polni luni. Zapleteno? Že veš, kateri? Seveda, velika noč. 
Več izveš na povezavi (Infodrom- Velika noč): 
https://www.youtube.com/watch?v=I-H7uVhlgQc 
 
DODATNA NALOGA 

 Obišči: 
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/pojavi/razvrsti 

 

angina norice prehlad gripa škrlatinka rdečke pljučnica 

SLJ  Pretekli teden si odgovarjal/a na vprašanja o narcisi. Preveri pravilnost odgovorov 
pri 1. nalogi s strani 48 tako, da klikneš na oranžen krog s kljukico (Rešitve nalog- 
levo od navodila). https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=48-49 
Neustrezne odgovore popravi. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=54-55
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=56-57
https://www.youtube.com/watch?v=I-H7uVhlgQc
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/pojavi/razvrsti
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=48-49


 

 Razmisli. Kakšen čaj piješ najrajši? Kdo ga skuha? Zakaj pravimo, da je nesladkan 
čaj bolj zdrav kot sladkan? 
V delovnem zvezku na straneh 60, 61 izberi eno besedilo, ki opisuje ZDRAVILNE 
RASTLINE, in ga dvakrat preberi. Reši 1. nalogo na strani 61. Podatke poskušaš 
poiskati, ne da bi bral vsako besedilo v celoti. Iščeš ključno besedo, poiščeš 
podatek, ga podčrtaš in zapišeš. 
 

 Kakšen bi bil po tvojem mnenju  dan brez vode? Pogovorite se v družini. 
V delovnem zvezku na strani 62 dvakrat preberi besedilo ČEMU MORAMO PITI 
VODO. 
Reši naloge v delovnem zvezku na strani 63. 
 

 V bralni list vpiši besedila, ki jih ta teden bereš pri SLJ in SPO. Uživaj še ob branju 
stripov, revij, pravljic po svoji izbiri.  
 
DODATNA NALOGA 

 Poišči in preberi kakšen članek v reviji, časopisu ali knjigo, ki govori o zdravem ali 
nezdravem načinu življenja. 

 Skuhaj čaj iz zdravilnih rastlin. Če želiš, lahko zapišeš še recept. 
 

MAT  Številski izrazi 
 
         Učil/a se boš tako, da si boš pomagal/a s pripomočki. Pri vsaki nalogi povej račun ter         
         odgovori na vprašanje. 

a) Na mizo položi 2 stolpiča s po 4 kockami. Koliko je vseh kock? 
              K dvema stolpičema položi še 3 kocke.  Koliko kock je sedaj?  

 

b) Na mizo položi 3 stolpiče s po 3 kockami. Koliko je vseh kock? 
             2 kocke pospraviš nazaj v škatlo. Koliko kock imaš sedaj na mizi? 

 

V zvezek napiši naslov ŠTEVILSKI IZRAZI. Primere, ki si jih prikazal/a, nariši in 

napiši v zvezek - prepiši tabelsko sliko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELSKA SLIKA: 

 

                                           ŠTEVILSKI IZRAZI 

a)  

                    2 · 4 = 8 

 

                             Vseh kock je 8. 

                                                      

                            2 · 4 + 3 = 11 

                                                              8        Skupaj je 11 kock                                                                                                                                

b) 

                            3 · 3 = 9      Vseh kock je 9. 

                  

                                                              3 · 3 – 2 = 7 

                                                                9                    Na mizi je 7 kock. 

              Množenje ima prednost pred seštevanjem in odštevanjem. 

 

 Reši naloge v DZ, str. 91, 92 in na str. 93 reši 6. nalogo. Pri reševanju nalog se 

zgleduj po spodnjem rešenem primeru.  

                   7 · 5 + 6 = 35 + 6 = 41 

                    35             

 Učil/a se boš tako, da si boš pomagal/a z jabolčnimi rezinami, z rezinami 

mandarin ali s suhim sadjem. Umij roke in pripravi sadje. Za vsak primer ustno 

povej račun.  Nato si boš s pomočjo tabelske slike narisal/a račun in ga 

izračunal/a. 

    

a) Na mizo položi 2 krožnika. Na vsakem krožniku je 5 rezin jabolk. Nato pa še na 3 
krožnike položi po 2 rezini mandarin. Koliko rezin sadja imaš skupaj na mizi?  
Povej račun. 
 

b) Na mizi imaš 5 krožnikov in na vsakem 5 rezin mandarin. S treh krožnikov pojej po 
2 mandarin. Koliko mandarin ti je ostalo? 

     

 

· 
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· 
· 

· 
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 TABELSKA SLIKA: 

 

a)  
  

 

                2  · 5 + 3  · 2 =  10 + 6 = 16 

 

                  10         6                                  Na mizi imam 16 rezin sadja. 

 

b)  
 

                5 · 5   -  3  · 2 =  25 -  6 = 19 

                

                 25           6                                Ostalo mi je 19 rezin mandarin.       

 

 V DZ reši na str. 86 drugo nalogo, na str. 93 osmo nalogo in na str. 94 vse naloge.   

          Pri reševanju nalog se zgleduj po spodnjem rešenem primeru. 

                  9 · 3 – 2 · 6 = 27 – 12 = 15 

                   27         12           

        Če si pri računanju že bolj spreten/a, lahko računaš tudi po spodnjem zgledu: 

          9 · 3 – 2 · 6 = 15 

           27        12  

 V zvezek prepiši računske zgodbice. Pri vsaki računski zgodbici nariši risbo, zapiši 
račun in odgovor. Rešitve bodo starši ob koncu tedna prejeli po elektronski pošti. 
 

1. V denarnici imam 5 bankovcev po 5 evrov in 4 kovance po 2 evra. Koliko 
denarja imam v denarnici? 
 

2. Mama je za kosilo skuhala mesne kroglice. Dva sinova sta imela na 
krožniku po 4 mesne kroglice, oče in mama pa po 5 mesnih kroglic. Koliko 
mesnih kroglic so pojedli za kosilo? 
 

 



3. Tričlanska družina je tekmovala v metanju žog na koš. Na koš so lahko 
metali eno minuto. Sin je zadel 8 košev, oče in mama pa vsak po 3 koše. 
Koliko košev so zadeli skupaj?  

 

4. Babica je v vrt posadila 9 vrst paprik. V vsaki vrsti raste 5 paprik. Škodljivec 
bramor je uničil v vsaki vrsti po dve sadiki paprike. Koliko sadik paprik še 
raste na vrtu?  
 

DODATNE NALOGE 

     Reši naloge z utežjo v DZ na strani 95.      

 

TJA  Vadi opis hiše. 

 V poglavju SPRING poslušaj in ponovi pesmici YES, I CAN in WALKING, WALKING 

(oblike gibanja). 

 V poglavju HEALTHY LIFESTYLES poslušaj in ponovi pesmice: HEAD, SHOULDERS, 

KNEES AND TOES; PARTS OF MY BODY, I'VE GOT THE RHYTHM,  5 SENSES. 

 V poglavju HEALTHY LIFESTYLES poslušaj, kaj počneta STEVE IN MAGGIE; nauči se 

Sidov ples (SID DANCE). 

ŠPO  

 

 

 

 

 

GUM 

 

 

LUM 

 

 NE POZABI, DA SE MORAŠ ZA ZDRAVJE GIBATI VSAK DAN VSAJ 60 MINUT. Med 
učenjem vsak dan večkrat poskrbi za gibalne odmore.  

 Telovadi z najljubšo plišasto igračo ob predlogu na povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno 

 Ta teden si na list zapisuj kratek dnevnik gibanja za vsak dan. Vadi doma ali ob 
domu in povsod pazi na varnost. Aktivnosti izbiraj sam (ples, hoja, tek, 
gimnastične vaje, poligon, badminton …).  
Zapiši DAN, DEJAVNOST in ČAS TRAJANJA.  
 
 

 GLASBA NAS ZDRAVI, SPROŠČA IN POVEZUJE, ZATO SI JO PRIVOŠČI VSAK DAN. 
Sam ali z družino prepevaj pesmi Žabja svatba in Na planincah lušno biti. 

 Ob priljubljeni glasbi si izmisli svoj ples, ki nam ga boš pokazal, ko se vrnemo. Če 
nimaš ideje za plesno glasbo, pa obišči:  
https://www.lilibi.si/mestni-trg/sport/plesna-glasba/gremo-vsi-na-ples 
 
 
 

 Temeljito si umij roke. Pripravi likovno zanimiv in zdrav sadni, zelenjavni ali 
sadno-zelenjavni krožnik. Pazi na varnost in higieno ter bodi čim bolj 
ustvarjalen/ustvarjalna. Pospravi kuhinjo. Pa dober tek! 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno
https://www.lilibi.si/mestni-trg/sport/plesna-glasba/gremo-vsi-na-ples


DODATNE NALOGE 

 Če pri vas doma praznujete veliko noč, se pogovorite, v čem vse se bo letošnje 
praznovanje razlikovalo od običajnih praznovanj in zakaj. Pridruži se pri barvanju 
pirhov in ustvari kakšnega povsem edinstvenega. 
 
Želim ti razgiban in zdrav teden ter prijetno praznovanje doma.  
 
Tvoja učiteljica 
 

 
 

Vir: https://www.google.com/search?q=pirhi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwib57KEysnoAhVlwosKHe3GDCoQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=QN2HWZVGIc5yDM 

 

 

https://www.google.com/search?q=pirhi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwib57KEysnoAhVlwosKHe3GDCoQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=QN2HWZVGIc5yDM

