
3. razred 

 

ITD (četrtek, 2. 4. 2020) 

 

Dragi tretješolec, draga tretješolka!  

 

Kako ti je šlo zadnjič postavljanje črk v pravilni vrstni red? Ti je naloga predstavljala 

velik izziv?  Pošiljam ti rešitve – preveri jih spodaj. Dobljena oblačila oz. obutev si 

moral/a zraven tudi narisati – jaz pripisujem le izraze v slovenščini. 

 

30. 3. 2020  

 

Una gonna gialla  rumeno krilo  

Una camicia blu  modra srajca  

I jeans verdi  zelene kavbojke  

Le scarpe nere  črni čevlji 

I calzini marroni  rjave nogavice 

Il cappello arancione  oranžna kapa 

 
Danes boš ponovil/a imena dni v tednu s pomočjo pesmic, ki smo jih poslušali že v 

šoli. Najprej klikni na to povezavo I giorni della settimana, zapoj in uprizori vsebino 

pesmice z gibanjem, ki smo se ga naučili v šoli. Če se kakšnega giba ne spomniš, 

lahko najprej poslušaš pesem na tej povezavi I giorni della settimana 2 in osvežiš 

spomin.   

 

Naslednjo pesem najdeš na tej povezavi La canzone della settimana. Ob petju te 

pesmi ste zelo uživali, upam, da vam bo tudi zdaj všeč.  Spomni se še, kako smo ob 

petju uprizarjali vsebino. Povabiš lahko tudi starše, da zapojejo s tabo.  

 

Za konec izdelaj 7 kartončkov iz tršega papirja (npr. risalni list). Vsak kartonček naj bo 

druge barve (ga pobarvaš). Uporabiš barve mavrice (glej spodaj). Na vsak kartonček 

zapiši ime enega dneva v tednu. Kartončke nato premešaj in naj bodo z besedo 

obrnjeni navzdol. Odkrivaj kartonček za kartončkom in jih postavljaj v pravilni vrstni 

red, dokler ne »sestaviš« celega tedna.  Kartončke shrani. Uporabil/a jih boš lahko 

še kdaj za ponavljanje in utrjevanje.  

 

LUNEDÌ   MARTEDÌ   MERCOLEDÌ    GIOVEDÌ    VENERDÌ      SABATO    DOMENICA 

 

Zelo bom vesela, če mi boš s pomočjo staršev napisal/a kakšno sporočilo, da vidim, 

kako ti gre in kaj lepega še počneš. Lahko mi pošlješ tudi kakšno sliko.     

 

Nadaljnja navodila dobiš v ponedeljek. Do takrat pa se imej lepo in ostani zdrav/a. 

             

                 Učiteljica Nina

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=pYEFYXQ0DmY
https://www.youtube.com/watch?v=jG08WMS7Nxg
https://www.youtube.com/watch?v=B8lnvU_Ep4g

