
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 3. RAZRED (1. 4. 2021–2. 4. 2021) 
 
 

 ČETRTEK, 1. 4. 2021 
 
 

MAT 3. a 
POŠTEVANKA ŠTEVILA 7 
Ura bo potekala preko videokonference. 
 
3. b 
URA, MINUTA 
Ura bo potekala preko videokonference. 

 

SLJ  
in  

GUM 
 

Josip Stritar – ŽABJA SVATBA, berilo, stran 110, 111 

 

Si že bil/a na kakšni poroki? Si jo videl/a na televiziji?  

Kaj počno svatje na svatbi? In kaj počnejo žabe?  

V zvezek napiši avtorja in naslov. Zapiši seznam besed, ki ti pridejo na misel ob besedi POROKA. 

Preberi pesem v berilu dvakrat. 

Ustno odgovori na vprašanja pod njo. 

 

Ob posnetku prepevaj in se nauči pesem Žabja svatba. Posnetek najdeš na povezavi: 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice 

V zvezek za GUM zapiši naslov in pesem ilustriraj. 

LUM 
2 
 

PIŠČANČKI 
Ustvari piščančke iz papirja. Glej primer, dodaj svoje ideje. 

 
Vir: https://www.easypeasyandfun.com/wp-content/uploads/2017/03/Simple-Simple-Paper-Chick-Craft-1.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice


 PETEK, 2. 4. 2021 
 
 

SPO ČAS 
Ura bo potekala preko videokonference. 
 

MAT 
 

3. a: DELIMO S ŠTEVILOM 7 
Včeraj si na videokonferenci spoznal/a poštevanko števila 7. Ponovi večkratnike števila 7.  
V zvezek napiši naslov Delimo s številom 7, prepiši spodnjo besedilno nalogo in jo reši. 
 
Mark bo 35 kock postavil v 7 stolpcev. Koliko kock bo v vsakem stolpcu? 
R:________________________  
O:________________________________________________________ 
 
Prepiši še spodnje račune in jih preveri z računom množenja. 
 
42 : 7 = ____, ker je _____________ 
70 : 7 = ____, ker je _____________ 
28 : 7 = ____, ker je _____________ 
56 : 7 = ____, ker je _____________ 
49 : 7 = ____, ker je _____________ 
 
V delovnem zvezku reši naloge na strani 78. 
 
3. b: URA, MINUTA 
 
V delovnem zvezku reši naloge na strani 40 in 41. 
Ponovi poštevanko števila 7. 
 

GUM 
 

ŽABJA SVATBA  
 
Ob posnetku prepevaj in utrjuj pesem Žabja svatba. Posnetek najdeš na povezavi: 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice 
V kuhinji poišči pripomočke in si izmisli glasbeno spremljavo. Za vsako kitico uporabi drug 
pripomoček – glasbilo. 
 

SLJ Josip Stritar: ŽABJA SVATBA (berilo, stran 110, 111) 

 

Pesem znova doživeto preberi. 
Izberi nalogo: 

a) V zvezek izpiši rime iz pesmi. 

b) Izmisli si svojo kitico in jo zapiši v zvezek. 

ŠPO HOJA IN TEK V NARAVI 
Gibaj se na svežem zraku. Si na sprehodu v okolici doma opazil/a kaj zanimivega? 

 
Veliko domišljije in ustvarjalnosti pri barvanju velikonočnih pirhov!                                                                               

                                                                                                                                     Tvoja učiteljica 
 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice

