
 

 

 

TOREK, 21. 4. 2020 

 

   Dobro jutro želim. 

Moram vam povedati, da vas  

že pošteno 

pogrešam. 

 

 

 

 

MATEMATIKA: 

Danes se bomo naučili odštevati do 100. Pripravi si palčke ali slamice, delovni 

zvezek in karo zvezek. Ne pozabi na ošiljen svinčnik, barvice in radirko. 

Najprej skupaj naredimo nekaj primerov. Račune bomo ponazorili konkretno, 

grafično in nato ga prepiši v zvezek. 

V karo zvezek napišite naslov: ODŠTEVAM DO 100 BREZ PREHODA 

(ODŠTEVAM DO DESETICE) 

 

Poglejmo skupaj primer: ne pišemo v zvezek, delamo konkretno. 

47 - 7 = ___ 

Nastavite 4 stolpce in 7 posameznih palčk, nato odvzemite 7 posamezne palčke. 

I I I I ●●●●●●● 
Ustno povemo račun in ga izračunamo: 

47 – 7 = 40 



 

 

 

Naredimo skupaj še en primer: 

75 – 5 = 

Nastavite število 75 (se spomnite: 7 D in 5E). Sedaj odvzemite 5 palčk stran. 

Koliko dobimo? 

I I I I I I I ●●●●● 

Ustno povemo račun in ga izračunamo: 

75 – 5 = 70 

 

Odpri DZ na str. 74 in glasno preberi računsko zgodbico.  Podčrtaj podatke. 

Pozorno si oglej sliko in povej, kaj se na njej dogaja. 

Odgovori! 

 Koliko jajc je imel branjevec? 

 Koliko jajc se je razbilo? 

 Kaj lahko izračunaš? 

Glasno preberi račun in odgovor. Račun nastavi s palčkami. 

V karo zvezek preriši spodnjo sliko. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Na podoben način naredi še račune:  

82 – 2 = 

58 – 2 =  

35 – 5 = 

Malo se razgibaj( planinec, pokovka, dotakni se petih različnih posod, naredi 

štiri poskoke in pet počepov). Zdaj reši v DZ strani 74 in 75.  

  



 

 

 

SLOVENŠČINA: 

Pripravi DU, zvezek z vmesno črto in nekaj igrač. 

Igračam glasno preberi sestavek v DU/66. Preberi naloge v okvirčku pod 

sestavkom. Pripoveduj igračam. Nato jim lahko še na hitro pregledaš gobčke, 

usta, smrčke…kakor zobozdravnica. Še enkrat glasno preberi sestavek in nato 

odgovori na vprašanja. Odgovarjaj v zvezek z vmesno črto.  

Vprašanj ni potrebno prepisati. 

POMEMBNO: Odgovore zapišite s pisanimi črkami in z nalivnim peresom.  

 

 



 

 

 

 

ŠPORT: 

 

 

TAKO, TO JE ZA DANES 

VSE.  

ŽELIM TI LEP DAN!      

 

Učiteljice 

 

 


