
Navodilo za delo za torek, 21. 4. 2020 

Danes so na urniku spoznavanje okolja, matematika in šport. 

MATEMATIKA: ODŠTEVAM ENICE 

Zapiši naslov v zvezek in prepisuj naloge spodaj. 

• V vrtnariji so imeli 225 sadik solate. 3 sadike so se posušile. Koliko 

sadik še imajo? 

R: 225 - 3 = __ 

Predstavimo ga grafično.     ⎜⎜•••••  (3 enice prečrtamo) 

 

Račun izračunaj! (222) 

 
• V ribniku je bilo 326 žab. Priletela je štorklja in ujela 6 žab. Koliko žab je 

sedaj v ribniku? 
R: 326 - 6 = __ 

 

Predstavimo ga grafično.      ⎜⎜•••••• (Prečrtamo 6 enic.)   

 

Račun izračunaj! (320) 

 
• V ribniku je bilo 330 žab. Štorklja je 4 žabe pojedla. Koliko žab je še v 

ribniku? 
Zapišemo račun: 330 - 4 = __ 

 

Predstavimo ga grafično.      ⎜⎜⎜              ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   (Eno desetico 

spremenimo v enice in potem lahko 4 enice odvzamemo.) 

 

Račun izračunaj! (326) 

 

 

• SDZ 3, str. 32 
Naloga na modri podlagi 

 

Zakaj so pri prikazanem računu desetice in enice poudarjene? 

Verjetno si ugotovil, da moramo biti pri računanju pozorni le na desetice in 

enice, stotice se ne spremenijo. 

 

1. in 2. naloga 

Samostojno reši naloge. Pri računanju si lahko pomagaš tako, da si označiš D 

in E. 

 



SDZ 3, str. 33 

Pri 4. nalogi bodi zelo pazljiv, saj boš moral računati s prehodom v novo 

desetico. Svetujem ti, da si prebarvaš DE in E kot ti kaže naloga zgoraj na 

modri podlagi. Stotice pa ne ne pozabi prepisati. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

- Danes boš spoznal življenjski krog rastlin in kaj vse potrebujejo, da lahko 

rastejo in se razvijajo. 

 

- Dobro si oglej ppt, ki sem ga predložila, nato pa si preberi še U, str.28 in 

29. Bodi pozoren na fotografije. 

 

- V SPO zvezek napiši naslov ŽIVLJENJSKI KROG RASTLIN. 

Prepiši 3. prosojnico, ki govori o tem, kaj rastline potrebujejo za rast in razvoj. 

Prepiši še 7. prosojnico in preriši življenjski krog rastlin. Nato prepiši 2. in 3. 

odstavek 8. prosojnice ter 9. prosojnico. 

PPT si shrani, saj ga boš potreboval še za prehranske verige. 

 

-  Opazuj svojo rastlino, ki si jo posadil oziroma posejal prejšnji teden. 

Vodi opazovalni dnevnik o njeni rasti in razvoju. Vanj riši spremembe in 

jih opisuj v povedih.  

 

ŠPORT- Včeraj si prejel naloge za ves teden. Poljubno si jih izbiraj in se dovolj 

gibaj na svežem zraku. 

 

Želim ti uspešen dan! 


