3. RAZRED – vsebine od 23. 3. do 25. 3. 2020
URA PONEDELJEK, 23. 3. 2020
GUM: Ljudska glasbila: DZ/28
1.
Preberite uvod, poimenujte glasbila
ob fotografijah, narišite glasbila v
zvezek in jih poimenujte.
Pomagajte si z zapisom na učnem
listu za GUM.

2.

TOREK, 24. 3. 2020

SREDA, 25. 3. 2020

SLJ: Mesto - U/64, DZ/40,41
V kazalu v učbeniku poiščite besedilo
Mesto. Ali prepoznate fotografijo?
Preberite besedilo in zapišite 3
vprašanja, ki se nanašajo na prebrano.
Odgovorite na spodnja vprašanja.
V DZ rešite naloge.

MAT: Računam do 100 – DZ/97, 98
Reši naloge v DZ. Računaj v zvezek.

MAT: Računam do 100 – DZ/96
Reši naloge v DZ. Računaj v zvezek.
Lahko rešiš še naloge na učnem listu za
torek.

SLJ: Žabe ne pridejo do cilja;
U/66, DZ/42, 43
Poglejte fotografijo v U/66. Kaj
pomeni znak? Preberite naslov besedila
in odgovorite na vprašanje v zvezek.
Preberite besedilo 2 krat. Rešite naloge
v DZ.

3.

MAT: Reši, saj zmoreš – DZ/94,
95
Reši besedilne naloge. Podatke
podčrtaj, zapiši sestavljeni račun,
izračunaj in zapiši odgovor.
Lahko rešiš še učni list za MAT.

LUM: Ilustracija knjige Anica in
grozovitež
Izberi poljuben dogodek iz zgodbe in
ga ilustriraj. Uporabiš lahko barvice,
voščenke in flumastre.

SPO: Naselja – DZ/68, 69
Preberite besedilo – Naselja. Preberite
vsa vprašanja v DZ.
Vrnite se na začetek, preberite 1.
vprašanje, poiščite odgovor v učbeniku
in ga napišite.
Tako rešujte ostale naloge.

4.

SLJ: V živalskem vrtu U/69, DZ/38, 39
Preberite besedilo V živalskem vrtu
in po zapisanih navodilih rešite
naloge.

LUM: Ilustracija knjige Anica in
grozovitež
Izberi poljuben dogodek iz zgodbe in
ga ilustriraj. Uporabiš lahko barvice,
voščenke in flumastre.

SPO: Mesto in vas – DZ/70
S pomočjo besedila na str. 68 rešite še
naloge na str. 70.
Odgovorite na vprašanja z učnega lista
za SPO – v zvezek.

5.

SLJ: V živalskem vrtu U/69, DZ/38, 39
Preberite besedilo V živalskem vrtu
in po zapisanih navodilih rešite
naloge.
V zvezek zapišite:
Kadar v povedi naštevamo besede,
uporabimo vejico, npr. Milena ima
psa, kozo, race, ribe in gosko.
Vejico upoštevamo tudi pri branju.
Besedilo še enkrat preberite in
upoštevajte vejice pri branju.

DOP/DOD: Utrjevanje snovi
matematike; Računanje je igra/12,
13
Rešite naloge na strani 12 in 13.
Na spletni strani lahko rešujete naloge:

https://www.lilibi.si/mestnitrg/matematika/mnozenje-indeljenje

Učni list za GUM, ponedeljek, 23. 3. 2020

Okarina je glinena (lahko tudi vodna) piščal, jajčasta posodica s kljunom za piskanje z
luknjicami, iz katere je moč izvabiti nežne zvoke. Poznamo več različnih oblik: račke,
petelinčki, konjički ...
Raglja je lesen instrument, iz katerega izvabimo zvok z vrtenjem. Oddaja enakomeren rezek
zvok, ki se sliši kot ropot.
Glavnik - instrument iz glavnika so otroci naredili kar sami. Čez zobe glavnika so zapognili
tanek papir in vanj brundajoče peli.
Orglice ali ustna harmonika - ima kovinska peresa, ki so nameščena v majhne žlebove, skozi
katere pri pihanju in vdihavanju pihamo zrak. Pri tem peresa zavibrirajo in zazvenijo. Z
ustnicami ali jezikom izbiramo luknje v ustniku in tako igramo melodije.
Orglice spadajo med pihala.
Znan ljudski instrument je tudi drumlica (dromlja), malo kovinsko glasbilo, eno najstarejših
v Evropi. Med igranjem ga naslonimo na zobe in s prsti brenkamo na jeziček.

Učni list za MAT, ponedeljek, 23. 3. 2020
Naloge rešuj v zvezek. Zapiši sestavljene račune.

1. Manca ima dva psa. Vsakemu da 5 pasjih piškotov in 3 kosti.
Koliko piškotov in kosti sta pojedla oba psa?
2. Matej je na travniku videl 4 hrošče in 2 pajka.
Koliko nog so imele vse živali skupaj?
3. Na parkirišču je 6 avtomobilov in 7 motorjev.
Koliko koles imajo vsa vozila skupaj?
4. Teta je imela 5 bankovcev po 10 evrov. Kupila je 3 lonce. Za vsak lonec je plačala 8 evrov.
Koliko denarja ji je še ostalo?
5. Babica je posadila 5 krat po 7 vrst paradižnika. Bramor je uničil v treh vrstah po 2
paradižnika.
Koliko sadik paradižnika še raste na vrtu?

Učni list za MAT, torek, 24. 3. 2020
Naloge rešuj v zvezek.

1. Jaka je imel 6 palic. Eno je prelomil na pol.
Koliko palic ima Jaka?
2. Luka je star 4 leta, Minka pa 2 leti.
Čez koliko let bo vsota njunih starosti 12 let?
3. Na šolskem dvorišču je 7 deklic in 6 dečkov. Vsaj koliko sošolcev se jim še mora
pridružiti, da bi se lahko razdelili v tri enako velike skupine?
4. Zjutraj je mama dala v košarico nekaj bonbonov. Jure je po kosilu na skrivaj vzel
polovico bonbonov. Za njim je prišla Meta in vzela polovico bonbonov, ki so bili še v
košarici. Mama je nato presenečena videla, da so v košarici le še trije bonboni.
Koliko bonbonov je bilo zjutraj v košarici?

Učni list za SPO, sreda, 25. 3. 2020
Odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek.
Ali ste našli vse podatke v besedilu? Katerih niste našli? Kaj ste napisali? Zakaj?
Ali ste v rubriki - S čim se preživljajo – našli podobnosti? Katere? Ali ste našli razlike?
Katere?
Kaj je značilno za zgradbe v mestu? Kaj je značilno za zgradbe na vasi? Utemeljite
odgovor.
Katere ustanove so lahko v mestu in na vasi?

