NAVODILA ZA DELO UČENCEV v 3. r za obdobje 16. 3. 2020 – 20. 3. 2020
SLOVENŠČINA:
-

vsakodnevno GLASNO branje besedil ob prisotnosti odrasle osebe (v DZ, berilu ali po izbiri);
ZAPIS povedi: upoštevanje velike začetnice (ime in priimek osebe, ime živali; kraj, reka, država) + LEPOPIS

Postopno reševanje nalog v DZ SLJ:
 NA EKSKURZIJI, str. 46, 47
 NARCISA, str. 48
 VARČUJEMO, str. 52, 53 (obe 2. nalogi na obeh straneh lahko samo USTNO)
BERILO: Moj dežnik je lahko balon (berilo, str. 196-198) – branje, razumevanje prebranega; risanje izmišljene dežele
Klobučarije v zvezek pisanček
MATEMATIKA:
-

vsakodnevno utrjevanje POŠTEVANKE in DELJENJA DO AVTOMATIZMA (hitro računanje: 10 računov
množenja, 10 deljenja – zapis rezultatov v zvezek);
utrjevanje seštevanja in odštevanja do 100 (+, -, »koliko«);

Reši, saj zmoreš; DZ, str. 95 + Miselni orehi; DZ, str. 109 (po želji)
Postopno reševanje nalog v DZ MAT: str. 97, 98, 107
SPOZNAVANJE OKOLJA: ker pri spoznavanju okolja ne uporabljamo DZ, imate možnost vpogleda v gradivo na
portalu lilibi.si
-

dnevno ponavljanje »Koliko je ura« - večkrat na dan otroka vprašajte, koliko je ura
MESTO IN VAS: obe tabeli prerišejo v zvezek ter ju izpolnijo

Razlike med mestom in vasjo – DZ, str. 70
MESTO

VAS

poseljenost
prebivalci
s čim se preživljajo prebivalci
promet
zgradbe
ustanove
-

NAŠ KRAJ (Boštanj) – DZ, str. 71

poseljenost
prebivalci
s čim se preživljajo prebivalci
promet
zgradbe
ustanove

GLASBENA UMETNOST: ponovitev znanja o ljudski glasbi (značilnosti, ljudske pesmi, ljudska glasbila, belokranjsko
kolo Lepa Anka kolo vodi) – posnetki pesmic so na portalu Lilibi.si

Naloge so pripravljene za cel teden, tako da si lahko otroci delo razporedijo po dnevih. Želim vam čim manj stresno in
čim bolj mirno obdobje. S prijaznimi pozdravi, razredničarka Andreja Vrtovšek

ANGLEŠČINA
SKLOP 4: OUR DAY
DZ/27 (poskusijo rešiti križanko – zaključek sklopa)
DZ/29, 34 ,35
Opomba: kjer je potrebno za reševanje poslušati zvočne posnetke, so Vam le-ti na voljo na iRokusu.
Poudarek bo na uri (izražanje polnih in polovičnih ur) ter poimenovanjih za aktivnosti, ki jih
počnemo
čez
dan.
Za
uvod
v
nov
sklop
si
lahko
ogledajo
posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM

