
Razpored dela po dnevih in po predmetih za 3. razred od 4.5. do 8.5.2020 

Dan Predmet 
 

Učbenik, delovni 
zvezek, zvezek, UL 

Navodila za delo 

PONEDELJEK, 
4.5.  

  
 
 

KULTURNI DAN 
 

 
Pozdravljen dragi tretješolec in  draga tretješolka,  
danes boš imel kulturni dan na daljavo.  
 
Ali prepoznaš spodnje sličice? Si jih že kje videl/a? 
Ali veš, kam se boš odpravil/a, pa čeprav samo virtualno? 
 

 

 
 

Navodila te čakajo v priponki (Učna gradiva - 3. razred - 8.teden - Kulturni dan) 
 

 

 
 

  



 

TOREK,  
5.5. 
 

MAT  
Liter, deciliter 

 
SDZ/19 

 
MAT Zapis v zvezek 

Za uvod reši naloge na tej povezavi: 
 
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y4ln3sz87uq 
 
Poišči posodo, ki ima prostornino 1 liter in nato še posodo, ki ima prostornino 1 deciliter. 
Preštej kolikokrat moraš natočiti vodo v manjšo posodico in jo vliti v veliko, da je ta polna. 
 
Preriši in zapiši zapis v prilogi v zvezek. 
 
Reši naloge v delovnem zvezku. Dobro preberi navodila. Pozoren/a bodi na zapis merske 
enote pri računih,  na primer: 98 l - 38 l = 60 l 
 
Zdaj, ko obvladaš merski enoti liter in deciliter in imaš boljšo predstavo, koliko pomeni 
kateri, lahko ponovno rešiš naloge na zgornji povezavi. Rezultati znajo biti precej boljši. 
 

GUM  
Spoznajmo tolkala 

SDZ/34, 35 

Za uvod v učno uro si oglej oba posnetka, kjer boš lahko prisluhnil/a različnim tolkalom. 
https://www.youtube.com/watch?v=K-Lvaov_eBI 
https://www.youtube.com/watch?v=UK9U7NYXqfA 
 
Nato odpri delovni zvezek na strani 34 ter 35. Oglej si narisana tolkala na obeh straneh 
delovnega zvezka.  
Ali katera poznaš že od prej? Si na njih že igral/a? 

Na strani 35 so mala tolkala, ki jih je avstrijski glasbenik Carl Orff iz velikih (koncertnih) tolkal 
nekoliko priredil za otroke in jih imenujemo Orffovi instrumenti. 

Oglej si spodnji posnetek in reši naloge v delovnem zvezku. 
https://www.youtube.com/watch?v=jfjMv_UM4F8 

ŠPO Minuta za zdravje 
ŠPORT UL 

 

Vsak dan poskrbi, da boš telovadil/a. Pomagaj si z učnim listom spodaj - ŠPORT UL. 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y4ln3sz87uq
https://www.youtube.com/watch?v=K-Lvaov_eBI
https://www.youtube.com/watch?v=UK9U7NYXqfA
https://www.youtube.com/watch?v=jfjMv_UM4F8


SLJ Besede z enakim 
pomenom 

SDZ/ 68 

Za uvod v učno uro si oglej razlago na povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=QysWp7eDH7U 
 
Zapis v zvezek - naslov: Besede z enakim pomenom 
 
Prepiši besedilo iz rumenega okvirčka na SDZ/68 v zvezek. 
 
Samostojno reši naloge v SDZ/68. 
Nalogo PONOVIM zapiši v zvezek. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QysWp7eDH7U


MAT Zapis v zvezek - 5.5. 

  



 
ŠPORT - Minuta za zdravje - 5.5.2020 

 



 

SREDA,  
6.5. 
 

SPO  
Človeško telo 

 
 

Mala knjižica 
poskusov in 
opazovanj, 
stran 2 in 3 

Danes bomo spoznali človeško telo. Pa najprej ponovimo zunanje dele telesa. V ta namen te 
čaka nekaj interaktivnih vaj na naslednji povezavi. Reši jih. 

https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_moje_telo.html 

Nato večkrat poslušaj posnetek do 8. minute. Reši tudi naloge, ki te čakajo na posnetku. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zw7-GPku7Zk 

Reši še naloge v Mali knjižici poskusov in opazovanj na strani 2 in 3. 

MAT Liter, deciliter 
 

SDZ/21, 22 

V delovnem zvezku reši naloge. 
 
Pri 8. nalogi poišči nekaj embalaž, ki jih imaš doma. Če nimaš takšnih kot v delovnem zvezku, 
jih zamenjaj z drugimi. Ne pozabi prečrtati zamenjano embalažo in dopisati svojo. 
 

GUM Poslušajmo tolkala 
● zvezek 

 

Prejšnjo uro si spoznal/a tolkala. Snov prejšnje ure lahko ustno ponoviš ob delovnem zvezku 
ali posnetku od včeraj.  
 
Nato odpri zvezek, vanj napiši naslov TOLKALA ter prepiši spodnje povedi. 

 
Zatem si oglej si in poslušaj posnetek tolkalnega orkestra: 
https://www.youtube.com/watch?v=dWqYxJRHO3o 
 
Na posnetku si lahko videl/a in slišal/a različna tolkala. Izberi si tri in jih v zvezek nariši in 
poimenuj.  
 

https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_moje_telo.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zw7-GPku7Zk
https://www.youtube.com/watch?v=dWqYxJRHO3o


Če te zanima, kako lahko pisalni stroj postane glasbilo - tolkalo, si oglej še ta posnetek :) 
https://www.youtube.com/watch?v=jinGW7ZDGPM 

SLJ Besede z nasprotnim 
pomenom 

 

Za začetek ure si oglej razlago na povezavi:  
https://www.youtube.com/watch?v=59W-bystZOc 
 
Zapis v zvezek: Besede z nasprotnim pomenom 
Prepiši besedilo iz rumenega okvirčka (SDZ/ 69) v zvezek. 
Samostojno reši naloge v delovnem zvezku na strani 69. 
 
 

SLJ Utrjevanje znanja 
 

SDZ/ 69 

 Danes boš ponovil/a snov:  
 

- BESEDE Z ENAKIM POMENOM 
- BESEDE Z NASPROTNIM POMENOM 
- GLAVNI IN VRSTILNI ŠTEVNIKI 
-  BRALNO RAZUMEVANJE 

 
S pomočjo interaktivnim nalog na spodnjih povezavah ponovi snov: 
 
https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija/besede-z-enakim-pomenom 
 
https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija/besede-z-nasprotnim-pomenom 
 
https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/razumem-prebrano/gozd 
 
Reši nalogo PONOVIM na strani 69 v delovnem zvezku.  V zvezek zapiši naslov PONOVIM in 
nalogo prepiši v zvezek.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jinGW7ZDGPM
https://www.youtube.com/watch?v=59W-bystZOc
https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija/besede-z-enakim-pomenom
https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija/besede-z-nasprotnim-pomenom
https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/razumem-prebrano/gozd


 

MALA KNJIŽICA POSKUSOV IN OPAZOVANJ - 6.5.2020 



ČETRTEK,  
7.5. 
 

SPO 
 

Človeško telo 
 

SDZ/81,82 

Za ponovitev včerajšnje učne ure si oglej posnetek. 

https://www.youtube.com/watch?v=wM5hdEHUveg 

Odpri delovni zvezek. Preberi vse na strani 81 ter reši naloge na strani 82. 

SPO Čutila 
SDZ/83 

 
 

SPO UL - Čutila 

Ali veš, koliko čutil ima človek?  
Se ti je kdaj zgodilo, da si nevarnost prej zaslišal/a kot videl/a? 
Ja, čutila imamo zato, da z njimi lahko zaznamo tudi nevarnost in nam zelo pomagajo pri 
vsakdanjem življenju. 
Prisluhni in si oglej posnetek. Ob njem boš naredil/a tudi nekaj mini poskusov povezanih s 
čutili. 
https://www.youtube.com/watch?v=OUoEQIzQYns 
 
Preberi besedilo v SDZ/83. 
Nato vzemi zvezek, ga obrni ležeče in na sredino napiši naslov ČUTILA. 
V vsak oblak napiši in nariši eno čutilo (glej SPO UL - Čutila). 
 

MAT Različne merske 
enote 

 
SDZ/23, 24 

 
MAT Merske enote 

V prilogi je tabela z merskimi enotami, ki smo jih do sedaj že spoznali.  
 
Poskusi za vsako mersko enoto poiskati predmet kjer lahko najdeš zapis te enote. 
 
Reši naloge v delovnem zvezku. 
 
Pri besedilnih nalogah pazi, da pri računih in rezultatih zapišeš tudi ustrezno mersko enoto.  
 
Na spodnji povezavi reši naloge: 
 
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x4ln44z82o1 
 

SLJ Tone Pavček - 
Požrešni volk 

B/ 173 

 Pred branjem poskusi odgovoriti na vprašanja: 
- Ali ste že slišali za Čenčarijo?  
- Kakšna dežela je to?  
- Kako si jo predstavljaš?  

https://www.youtube.com/watch?v=wM5hdEHUveg
https://www.youtube.com/watch?v=OUoEQIzQYns
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x4ln44z82o1


- Kdo živi v njej?  
- Ali samo čenčajo?  
- Kje je ta dežela? 

 
Pesem glasno večkrat preberi. 
 
Po branju poskusi ustno odgovoriti na vprašanja: 

- Kaj je čenčarija? 
- Na katero pravljico vas spominja zaključek pesmi? Je to res grozljiv zaključek? 
- Kaj pa ko zmanjka pravljic? Bi povedali čenčaču kakšno pravljico? 



Naloga za poglabljanje doživetja:  
Iz pravljičnih junakov v pesmi sestavi novo pravljico.   
V zvezek zapiši naslov TVOJE pravljice in pravljico zapiši. Ilustriraj. 

ŠPO  
Gibalni izzivi 

 
Na spodnji povezavi si oglej in izvedi zanimive gibalne izzive. Vključiš lahko bratca, sestrico ali 
pa celo starše. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds&feature=youtu.be 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds&feature=youtu.be


MAT Merske enote  
 

DOLŽINA ČAS MASA PROSTORNINA DENAR 
meter 

decimeter 
centimeter 

leto 
mesec 
teden 
dan 
ura 

minuta 

kilogram 
dekagram 

liter 
deciliter 

evro 
cent 

 
  



SPO - ČUTILA - 7.5.2020  

  

  



 

PETEK, 
8.5. 
 

LUM 
LUM 

 
Risanje z zaprtimi 

očmi 

Risanje z zaprtimi očmi imenujemo tudi  FRAKTALNA RISBA. 

Cilji: 

- izboljšanje koncentracije, 

- izboljšanje fine motorike, 

- razvijanje ustvarjalnosti, samostojnosti, 

- zmanjševanje stresa in napetosti, 

- ustvarjanje pozitivne samopodobe. 

Pripraviš: 

- navaden beli list A4 format 
-  časopis za zaščito mize 
- črni flumaster 
- ura/štoparica 
- ošiljene barvice 

Navodila za ustvarjanje: 

Nastavi uro, alarm na 1 minuto. 

Zapri oči in s pisalom vleci neprekinjeno črto v poljubne smeri. Pisala ne smeš dvigniti z lista. Če                  
začutiš, da si risal/a čez list, se vrni nanj in nadaljuj. 

Ko minuta mine, poglej izdelek in poveži začetek s koncem tako, da dobiš neprekinjeno črto. 

Barvice, ki so pripravljene na dosegu roke, izbiraj z zaprtimi očmi. Z eno izbrano barvico nato                
pobarvaj 5 poljubnih polj z odprtimi očmi. Nato zapri oči in spet izberi naslednjo barvico. Barvaš                
torej z odprtimi očmi, zato se potrudi in barvaj natančno, lepo. 

 



MAT 

Preverim svoje 
znanje; 

Miselni orehi 
 

SDZ/25, 26 

Reši naloge v delovnem zvezku.  

Rešitve za Miselne orehe najdeš v prilogi. Kljub temu naloge poskusi rešiti sam/a, da vidiš, kako 
bistri so tvoji možgančki. 

V prilogi najdeš še miselno nalogo Hanojski stolpi. Kroge si lahko natisneš in izrežeš, lahko pa si 
jih narišeš in izrežeš (pazi na velikost).  

Legenda o Hanojskem stolpu: 
V Indiji naj bi stal tempelj, v katerem so 3 drogovi. Na enem drogu je 64 zlatih plošč. Plošče 
stojijo druga na drugi, vsaka zgornja je manjša od spodnje. Naloga menihov je, da vse plošče 
premaknejo s prvega droga na drugi ali tretji drog. Naenkrat smejo premakniti samo eno 
ploščo in nikoli ne smejo postaviti večje plošče na manjšo. Legenda pravi, da bo sveta konec, 
ko bo menihom uspelo stolp prestaviti. 
(Če bi menihi vsako sekundo premaknili po eno ploščo, bi premikanje trajalo dobrih 584 
milijard let.) 
 

Tvoja naloga je, da izrezane kroge postaviš na številko 1, tako da je največji spodaj, najmanjši pa 
na vrhu. Kroge moraš prestaviti na številko 2 ali 3, vedno pa mora biti večji pod manjšim. Ko vse 
kroge prestaviš na stolpec na številki 2 ali 3 (tako da je spodaj največji na vrhu pa najmanjši), si 
nalogo uspešno opravil.  
Najprej lahko poskusiš samo s 3 ali 4 ploščami. Če ti uspe rešiti stolp s petimi ploščami, lahko še 
sam dodaš kako ploščo. 
 

TJA 

4 Seasons 

Zvezek postavi v ležeči položaj, z navpično in vodoravno črto razdeli stran na 4 polja. V vsako 
polje vpiši en letni čas s katero barvo želiš (v levi rob polja zgoraj): 

SPRING – pomlad 

SUMMER – poletje 

FALL – jesen 



WINTER – zima 

Nato pa nariši nekaj značilnosti posameznega letnega časa. 

Oglej si videoposnetek na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=owppK-GHPTU 

Dopolni značilnosti v zvezku in jim dopiši poimenovanja v angleškem jeziku s pomočjo 
videoposnetka.  

Besede spring, summer, fall, winter zapiši v zvezek vsako 10-krat. 

SLJ 

Od kod? Kje? Kam?  
SDZ/ 67 

Oglej si razlago na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=ULZq2cNkbvc 
Zapis v zvezek:  
OD KOD? KJE? KAM?  
 
Prepiši rumen okvirček iz SDZ, str. 67. 
 
Reši 1. nalogo v SDZ na strani 67. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=owppK-GHPTU
https://www.youtube.com/watch?v=ULZq2cNkbvc


MAT - Miselni orehi (rešitve): 

 
1. naloga: Največ točk je zbrala Deja. 
2. naloga: Ajda je stara 9 let. 
3. naloga: Brina – mama, Saša – oče, Ažbe – brat, Vanja – sestra.  
4. naloga: Žogo je brcnila v zrak. 
5. naloga: 15. učencu damo zadnji bonbon skupaj z vrečko. 
 
 

 

  



MAT - Hanojski stolpi 

 

 


