
Oš dr. Ivana Korošca Borovnica, Nataša Strah, 3.c razred 

UČNO GRADIVO ZA DELO OD DOMA 

Četrtek, 14.10. 2021 - učna snov- 3. Razred 

Dobro jutro. 

 

SLOVENŠČINA  

Danes se dobimo na zoomu ob 10 uri.  

Pripravi si žogo oziroma  nek predmet, kateremu bomo spreminjali 

položaj.  

 

Sedaj postavi žogo na mizo. 

 

Žogo drži nad mizo.  

 

Žogo damo pod mizo.  

 

Žogo daj v omaro.  

 

Žogo postavi med stol in mizo.  

 

Žogo postavi na stol.  

Žogo postavi pred stol. 

Žogo postavi k stolu.  

 

Sedaj pa odpri DZ na strani 40. Glasno  preberi besedilo.  

Ponovno glasno preberi krepko napisane besede. Kaj so te besede in kaj 
določajo te besede; to do PREDLOGI in DOLOČAJO POLOŽAJ 
PREDMETA.  

Reši 1.  Nalogo. Glasno preberi vprašanje, in nanj ustno odgovori v celih 
povedih. Pisno boste odgovorili tako, da boste na črto napisali samo 
podatek.  

Reši še 3. In 4. nalogo. Glasno preberi navodila in samostojno reši 
nalogo.  
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Zapis v zvezek. Prepiši povedi in zraven nariši.  

 

Predlogi 

Žoga je na mizi.  

Žoga je v škatli.  

Žoga je pod mizo.  

Besede kot so v, na, pod  nad, med, pri, za pišemo ločeno od drugih 

besed. Imenujemo jih predlogi.  
 

 

 

 

MATEMATIKA 

Merim dolžino 
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Doma poišči meter oz lahko ravnilce, ki ga uporabljaš v šoli. Danes 
bomo ponovili znanje iz  2. razreda.  
Naredil boš stran 42  - 1. naloga, na strani 43 – 5.  naloga in stran 44.  
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GLASBA 
 

 
 
Danes zapleši pesem, ki smo jo spoznali pri prejšnji uri. Plešemo lahko 
na več načinov. Tako kot smo jo mi, oziroma tako kot je prikazano v 
spodnji povezavi.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mPqBxzs7gqU 
 
 

ŠPORTNA VZGOJA 

Kot veš nas naslednji teden čaka vzdržljivostni tek- 5 min.  

Danes ko boš šel ven, se dobro ogrej – od glave do pete, nato pa se 

odpravi na tek, ki naj traja 5 min.  

Resnično teci počasi, vmes ne hodi. 

S seboj lahko povabiš keterega od staršev, bratca, sestrico. Saj veš, v 

družbi je lepše . Tek lahko večkrat ponoviš.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mPqBxzs7gqU
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