
SREDA, 13. 5. 2020 

MAT:  ODŠTEVAMO ŠTEVILA DO 100 (DE – D =DE) 

• Razlaga kolegic na spletu 

https://www.youtube.com/watch?v=fliLg0R7y0M&feature=youtu.be 

Preberi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V matematični zvezek napiši : ODŠTEVAMO ŠTEVILA DO 100 (DE – D = DE) 

Račune prepiši v zvezek, jih prikaži s ponazorili (kocke, paličice…), nariši in 

izračunaj.  

 

57 – 30 = 27    ●●●●●●● 

Kako računamo? 

Nastavimo 5 rdečih stolpcev (desetice) in 7 posameznih kock (enice), nato 3 stolpce 

(desetice) odvzamemo. 

Narišemo: ●● ●●●●● (nato 3 stolpce prečrtamo). Pogledamo, 

koliko imamo skupaj D (2) in koliko E (7). 

ZAPIŠEMO REZULTAT (27). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fliLg0R7y0M&feature=youtu.be


72 – 30 = 42               ●● 
 

78 – 40 =  38                    ●●●●●●●● 
 

44 – 20 = 24                      ●●●● 

 

98 – 60 = 38                      ●●●●●●●●       
 

Računanje s stotičnim kvadratom: 

Pred seboj imaš stotička. Poiščeš število 57. 

PONOVIMO:  Če se po stotičku premikam za eno polje desno (+ 1 E), če greš levo  je ( - 1E). 

Če se premakneš za eno polje navzgor (- 10 E oz. - 1 D) ali če greš za eno polje navzdol od 

tega števila (+ 10 E oz + 1 D). 

Številu 57 moraš odšteti 30, kar pomeni, da se moraš premakniti za 3 polja navzgor. Katero 

število dobiš? Tako je, to je število 27. 

• Sedaj pa odpri DZ na strani 9 in reši 1. in 2. nalogo. 

 

SLJ: MOJA PRAVLJICA  

Ponovimo: Kako se po navadi začnejo pravljice? (nekoč, pred davnimi časi, za 

devetimi gorami….)  

Kateri so čudežni predmeti? (škarjice, svetilka, prstan, mizica, lonček, kronica ..)  

Zdaj veste že toliko o čarovnijah, čarobnih predmetih in čudežnih verzih, da si 

lahko sami izmislite svojo pravljico.  

• Izdelaj knjižico (knjižica naj vsebuje 6 do 8 listov).  

• Na naslovno stran nariši čudežni predmet, ki si si ga izmislil.  

• Na prvo notranjo stran napiši čudežne besede, ki povzročijo čarovnijo 

(izmisli si čudežni verz).  

• Izmisli si svojo pravljico.  



Na naslednjih straneh jo lahko napišeš, narišeš ali pa narišeš in napišeš. Če se 

odločiš, da boš pravljico samo narisal, jo moraš ob sliki tudi pripovedovati. 

Pravljico lahko nadaljuješ tudi v naslednjih dneh. 

 

SPO: MEŠAM IN LOČUJEM 

Prejšnji teden si spoznal, da zmes nastane iz dveh ali več snovi. 

Ali si se kdaj igral v peskovniku s sitom? 

                               

Kaj si pravzaprav takrat počel? Ločeval si zmes mivke in kamenčkov. 

Kaj ostane na situ, ko daš skozi sito zmes mivke in kamenčkov? Kamenčki. Ali bi 

lahko to naredil še kako drugače?  

Ločevanje zmesi s pomočjo sita rečemo sejanje. 

 

Ali si videl kdaj starše, da bi uporabljali cedilo? 

Poznamo več vrst cedil, postopek pa imenujemo 

precejanje. 

 
 
 

Ločujemo tudi z magnetom. Ta način ločevanja imenujemo ločevanje z 
magnetom. 
 
 



Tudi naši prsti so odličen pripomoček za ločevanje zmesi. Kadar si pomagamo s 

prsti rečemo, da je to prebiranje. Lahko pa so pomagamo tudi s pihanjem. 

Odpri DZ str. 97 in preberi besedilo. Nato pa reši v Mali knjižici poskusov in 

opazovanj v DZ str.19. Če kakšne sestavine nimaš doma, jo zamenjaj s podobno. 

 

ŠPO: VAJE ZA RAVNOTEŽJE 
 

1. 

Hoja po hlodu/vrvi 

naprej in vzvratno 

nazaj. 

  

4. 

Hoja po vseh štirih 

naprej in vzvratno nazaj 

(NE po kolenih!) 

    

 

2. 

Hoja bočno v obe 

smeri. 

 

 
5. 

»Račja hoja« naprej in 

nazaj. 

 

 

 

3. 

Hoja po prstih 

naprej in vzvratno 

nazaj 

 

 

6.  

Poskoki naprej po levi 

nogi - roke na deblu. 

Poskoki naprej po desni 

nogi – roke na deblu. 

 

   

 

Vaje ravnotežja na mestu: 

Najprej vaje naredi na tleh. V tabelo zapiši koliko časa si zdržal.   

Nato iste vaje naredi še na deblu (debelejši vrvi) in ponovno zapiši čas. 



1. vaja:    2. vaja:    3. vaja:     4. vaja:  

 

Lep pozdrav  

                   Učiteljica Maja Laznik      😊 

VAJA ČAS NA TLEH ČAS NA DEBLU / VRVI 

1. vaja 
                    (max 1 min) 

 

2. vaja   

3. vaja   

4. vaja   


