ANALIZA in REŠITVE 1. TEDNA (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020)
Pozdravljeni, dragi tretješolci in starši. Prvi teden dela na daljavo je za nami. Upam, da vam ni povzročalo preveč
težav in stresa. Za 1. teden sem pripravila zgolj ponavljanje vsebin, ki naj bi jih učenci do sedaj že usvojili.
Naj še enkrat poudarim TEMELJNE VSEBINE, ki jih morajo učenci v 3. razredu do sedaj že poznati:
-

TEKOČE BRANJE besedil in RAZUMEVANJE PREBRANEGA (odgovarjanje na vprašanja o prebranem);
zapisovanje povedi in besed z uporabo VELIKE ZAČETNICE (ime in priimek osebe, ime živali; kraj, reka,
država) in USTREZNEGA KONČNEGA LOČILA (. ? !) ter LEPOPIS;
računanje v obsegu do 100;
poštevanka in deljenje do AVTOMATIZMA;
KOLIKO JE URA.

Kjer so še težave, predlagam, da se dnevno v manjšem obsegu ponovi tudi vsebine, ki otroku še ne grejo najbolje.
Kdor uporablja interaktivno gradivo, lahko sproti sam pregleduje rešene naloge in sicer tako, da v spodnji orodni
vrstici klikne na ikono s kljukico, kjer se prikažejo rešitve naloge. Sicer bom tudi sama prilagala rešitve nalog.

SPOZNAVANJE OKOLJA:
MESTO IN VAS
poseljenost
prebivalci
s čim se preživljajo prebivalci

MESTO
gosta
meščani
hodijo v različne službe

promet
zgradbe

gost
bloki, stolpnice, hiše

ustanove

banka, pošta, gledališče,
muzej, galerija, gasilski dom,
bolnišnica, zdravstveni dom…

VAS
redka
vaščani
kmetijstvo, obrt, hodijo v
službo v mesto
redek
hiše, gospodarska poslopja (na
kmetijah)
ni večjih ustanov; odvisno od
velikosti vasi (šola, pošta)

NAŠ KRAJ (Boštanj)
poseljenost
prebivalci
s čim se preživljajo prebivalci
promet
zgradbe
ustanove

redka – gosta, ker je večji kraj
krajani, vaščani
hodijo v različne službe, nekateri s kmetijstvom
redek
hiše, nekaj gospodarskih poslopij na kmetijah
šola, gasilski dom, kulturna dvorana, pošta (na bencinskem
servisu)

SLOVENŠČINA:
NA EKSKURZIJI, str. 46, 47:
1. naloga: evalvacija branja v sodelovanju s starši
2. naloga: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B, 6C

NARCISA, str. 48:

VARČUJEMO, str. 52, 53
DZ, str. 52/1. naloga: DA, NE, DA, NE, DA
DZ, str. 53/1. naloga:

DZ, str. 53/1. naloga – spodaj:

MATEMATIKA:
REŠI, SAJ ZMOREŠ; DZ, str. 95 – 1. – 3. naloga: REŠITVE SO RAZLIČNE, odvisne od tega, kaj so si učenci zastavili za
problem naloge.
4. naloga:
R: 5 x 7+5= 40 (VMESNI KORAK: 35 + 5 = 40)

O: Kaja je bila na počitnicah 40 dni.
MISELNI OREHI; DZ, str. 109
1. naloga: RENE je oče. MAJ je brat. LIZA je mama. EVA je sestra.
2. naloga: B; 3. naloga: A; 4. naloga: B, 5. naloga: B

DZ, str. 97:

DZ, str. 98:

DZ, str. 107:

