
Navodilo za torek, 12. 5. 2020 

 

Danes so na urniku  matematika, spoznavanje okolja in šport.  

 

MATEMATIKA – PRIŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA 
 

• v zvezek zapiši naslov in datum 
 

• Zapiši število 151 in štej po 10 naprej do 211: 

• Zapiši število 532 in štej po 10 naprej do 622 
  

Prepiši besedilni nalogi 

1. Sosedov Janez zbira znamke. Njegova zbirka šteje 456 znamk. Koliko znamk bo imel, 

če  si kupi še 30 novih znamk? 
 

R: 456 + 30 = __ 

Predstavimo ga grafično.     ••••••    

Račun izračunaj in zapiši odgovor. (486) 

Tovrstne račune lahko računaš tako, da šteješ po 10 naprej, npr. 456 → 466, 476, 486 ali pa  

pogledaš samo D in E in jih sešteješ. 

 

2. Janez je imel 456 znamk. Kupil si je še 43 znamk. Koliko znamk ima sedaj? 
 

R: 456 + 43 = __ 

Predstavimo ga grafično.     ••••••    ••• 

Račun izračunajo in zapiši odgovor . (499) 

• SDZ 3, str. 44 
Naloga na modri podlagi 

Oglej si slikovni prikaz in račun pod njim. Zakaj so v  računu desetice in enice poudarjene? Ali si 

ugotovil, da seštevaš samo desetice in enice. Ker ni prehoda čez stotice, se stotice ne spremenijo. 

1. in 2. naloga 

Samostojno reši naloge. 

• SDZ 3, str. 45 
Naloga na modri podlagi 

Oglej si slikovni prikaz in račun pod njim. 



Zakaj so v  računu desetice in enice poudarjene? Si ugotovil, da sešteješ samo desetice in enice. Ker 

ni prehoda čez stotice, se stotice ne spremenijo. 

3. in 4. naloga 

Učenci samostojno rešijo naloge. 

Sedaj si že pravi mojster v računanju do 1000! 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: VREMENSKI POJAVI IN PADAVINE 

- Najprej si oglej prezentaciji ob katerih boš ponovil nekaj pojmov, ki jih v zvezi s to 

snovjo že poznaš iz prejšnjih razredov, nekaj pa bo tudi novih. 

Svetujem, da si prosojnice dobro ogledaš in večkrat prebereš zapise na njih. 

 

- Ko boš končal z ogledom, odpri učbenik za SPO, str. 68 in preberi zapis 2krat. 

-  

- Nato odpri zvezek in si zapiši povzetek o tej snovi. Vanj obvezno zapiši kaj so 

padavine, katere so, kje nastanejo, kakšne izraze za vreme uporabljamo, Kako 

opazujemo vremenske pojave, kaj in s čim jih merimo…Pomagaj si s prosojnicami in 

učbenikom. 
 

ZA VEDOŽELJNEŽE IN RAZISKOVALCE: Naš mali projekt- dežemer, str. 69 

V tem tednu je napovedano več dežja. Morda te zanima, koliko ga bo padlo? Izdelaj si preprost 

dežemer po navodilu v DZ in vsak dan ob isti uri tudi izmeri. Vsa navodila najdeš v DZ.  

Svetujem, da si tudi ti izdelaš tabelo, vanjo zapišeš vsakodnevno izmerjene podatke in na koncu  

izdelaš še grafični prikaz. 

 

 

ŠPORT 

Glede na slabo vremensko napoved, boš danes športal doma. Obleci si športno opremo. 

Pritisni na spodnjo povezavo in akcija…. 

https://youtu.be/nvv0PqlXulY 

 

 

 

https://youtu.be/nvv0PqlXulY

