
PRIPOROČILA UČENCEM ZA DELO DOMA − 3. RAZRED 

(23. 3.−27. 3. 2020) 

 

MATEMATIKA 

POŠTEVANKA Vadi poštevanko (lahko tudi preko spletnih portalov): 

https://www.lilibi.si/ (Dežela Lilibi/ Mestni trg 3/ Matematika/ 
Množenje in deljenje/ …), 

www.ucimse.com (Tretji razred - Otok vile Navihanke/ 
Matematika/Poštevanka števil …, Množenje,deljenje …), 

www.moja-matematika.si (uporabniško ime in geslo si dobil po 
elektronski pošti – 3. b). 

DZ (2. del)/do 
strani 109 

Nadaljuj z delom v delovnem zvezku MAT (2. del) do strani 109. Na 
spletni strani https://www.lilibi.si/ lahko preveriš tudi rešitve. 

Dodatne naloge 
(neobvezno) 

Na spletni strani 
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 
se lahko preizkusiš v reševanju nalog z nekaterih izmed preteklih 
tekmovanj Mednarodni matematični kenguru.  

 

SLOVENŠČINA 

BRANJE Beri poljubna besedila (ne pozabi zabeležiti svoje branje v BRALNI 
LIST). 

DZ (2. del)/do 
strani 53 

Nadaljuj z delom v delovnem zvezku SLJ (2. del) do strani 53. Na 
spletni strani https://www.lilibi.si/ lahko preveriš tudi rešitve. 

B. Štampe 
Žmavc: 
Popravljalnica 
igrač  

BERILO/44, 45 

 
Preberi pravljico Popravljalnica igrač in zapiši zgodbo o tem, kako 
bi bilo, če bi v parku sredi tvojega mesta čez noč zrasla 
popravljalnica igrač. Zgodbi daj tudi naslov in jo zapiši v zvezek za 
slovenščino ali na list. 

 

VEJICA PRI 
NAŠTEVANJU 

 
V zvezek za slovenščino ali na list napiši 5 poljubnih povedi, kjer 
boš uporabil vejico pri naštevanju (npr. V pravljici nastopajo volk, 
medved, lisica in zajec.) 
 

https://www.lilibi.si/
https://ucimse.com/
http://www.moja-matematika.si/
https://www.lilibi.si/
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
https://www.lilibi.si/


UTRJEVANJE 
SNOVI 

Za utrjevanje snovi, ki smo jo že obravnavali v šoli, obišči spletni 
portal https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija (vejice, 
manjšalnice, velika začetnica, ločila). 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

DEDIŠČINA 
NAŠEGA 
KRAJA 

DZ/60, 61 

V delovnem zvezku SPO reši str. 60, 61: Dediščina našega kraja. 

Podatke poišči s pomočjo knjig, spleta … Veliko informacij najdeš 
tudi na spletni strani https://ric-belakrajina.si/, kjer lahko med 
drugim pregledaš ter rešiš zanimivo knjižico družinskih iger: 
(https://ric-belakrajina.si/sl/aktualno/bela-krajina-igrajte-se-z-nami/). 

 

ŠPORT 

SPREHOD IN TEK 
V NARAVI 

Če bo vreme primerno, se odpravi na sprehod v naravo in se 
preizkusi v lahkotnem teku (neprekinjeno teči vsaj 3 min). 

 

PRESKAKOVANJE
KOLEBNICE  

Vadi preskakovanje kolebnice (poskusi jo čim večkrat zaporedno 
preskočiti). 

»ŠPORTNI PROSTI 
ČAS« 

Če ne moreš biti zunaj, si poglej kartice za športno preživljanje 
prostega časa. Izberi vsaj tri in naredi vaje v hiši.  

http://osloka.splet.arnes.si/files/2020/03/OPB_sportno_prezivljan
je_prostega_casa.pdf 

  

LIKOVNA UMETNOST 

ČESTITKA ZA 
MATERINSKI 
DAN  

Preseneti svojo mamico in ji izdelaj čestitko za materinski dan. 
Uporabi materiale, ki jih imaš doma (barvni papir, barvice …). 
Vanjo napiši kaj lepega. 

 

GLASBENA UMETNOST 

ŽABJA SVATBA Preberi besedilo pesmi Žabja svatba, ki ga najdeš v berilu na 
strani 110, 111. Če imaš možnost, pesem poišči na spletu in jo 
poslušaj (https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-
umetnost/pesmice). Ob posnetku se jo nauči zapeti. Pesem 
ilustriraj v zvezek za glasbeno umetnost ali na list. 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija
https://ric-belakrajina.si/
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http://osloka.splet.arnes.si/files/2020/03/OPB_sportno_prezivljanje_prostega_casa.pdf
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https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice


 

Notni zapis in besedilo: 

 

 

  

 


