
3. razred 

2. teden: 23. - 27. 3. 2020 

Ta teden bomo govorili o mamicah in spoznali vodni krog!  

Ponedeljek,  

23. marec 2020 

MOTHER'S DAY 

Ker je v sredo materinski dan, se, lahko skupaj s svojimi bratci 

ali sestricami (če jih imate), atiji, naučite pesem na povezavi in 

presenetite svoje mame, babice, vse zlate ženske, ki skrbijo za 

vas: 

https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo 

Dobrodošlo je tudi, da si izmislite kakšen ples oziroma gibanje, 

s katerim pesmico pospremite. 

Spodaj je zapisan prevod pesmi, da si boste lažje predstavljali, 

kaj pojete. 

VESEL MATERINSKI DAN 

Materinski dan, materinski dan, vesel materinski dan. 

To je darilo, ki ti ga podarjam, na ta materinski dan. 

Pospravil bom svojo sobo,  

postiljal bom svojo posteljo, 

pospravil bom svoje igrače. 

Priden bom, samo zate, na ta materinski dan.  

 

Potem se vse skupaj večkrat ponovi. 

 

Natisni in reši delovni list (Bralni list_mother's day). V zvezek 

napiši naslov MOTHER'S DAY (25 March) in prilepi delovni list. 

Lahko pa povedi tudi prepišeš, če lista ne moreš natisniti. 

  

Lahko pa ji tudi izdelaš šopek: 

http://krokotak.com/2013/02/bouquet-for-mom/ 

 

Četrtek,  

26. marec 2020 

Oglej si poskus Vodni krog.  

https://www.youtube.com/watch?v=2rwFK5_Viqo 

 

Pod nadzorom starejšega brata, sestre, staršev, ga lahko 

narediš doma sam.  

Potrebuješ veliko stekleno posodo in eno majhno stekleno 

posodo. Manjšo posodo (otok – ISLAND) daš v veliko posodo 

(ocean – OCEAN). Nato naliješ vročo vodo (HOT WATER) v 

ocean.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo
http://krokotak.com/2013/02/bouquet-for-mom/
https://www.youtube.com/watch?v=2rwFK5_Viqo


 
Ocean in otrok prekriješ s prozorno folijo (CLOUDS) in več 

kockami ledu (ICE).  

 
Čez nekaj časa (vsaj 10 minut) poglej, kaj se bo zgodilo. Ko se 

voda shladi, preveri, če je "deževalo" in če je kaj vode na otoku. 

 

 
 

Oglej si video o vodnem krogu na povezavi:  

https://www.youtube.com/watch?v=y5gFI3pMvoI 

 

V zvezek napiši naslov WATER CYCLE in nariši vodni krog. V 

pomoč ti je lahko PPT Water Cycle. 

 

V kolikor imaš kakšno vprašanje ali pa naju želiš razveseliti s kakšno sliko svojega 

zvezka, poskusa, dela, nama lahko pišeš: darja.pipus@guest.arnes.si (3. a) in 

maja.skakic@guest.arnes.si (3. b) 

Pripravili: učiteljici Maja Skakić in Darja Pipuš Sunesko 

https://www.youtube.com/watch?v=y5gFI3pMvoI
darja.pipus@guest.arnes.si%20
maja.skakic@guest.arnes.si%20

