MAT, 1. razred, 4. teden (od 6. 4. do 10. 4. )

PONEDELJEK: ZAPOREDJA, PREDHODNIK, NASLEDNIK
DZ stran 30 in 31
Danes boš pisal zaporedja števil in ponovil, kaj je to predhodnik in kaj naslednik števila. Če imaš
naprimer število 9, je njegov predhodnik število 8, ker je PRED njim, naslednik števila 9 pa je število
10, ker je NASLEDNJE. Se pravi, za eno več ali za eno manj.
Najprej reši zaporedja števil na strani 30, potem pa vpiši še predhonike in naslednike na strani 31.
Potem pa vzemi karo zvezek, napiši in izračunaj naslednje račune in povej, kaj si opazil:
8 + 2 – 10 =
6 –4 – 1 =
7 +1 – 6 =
4 +3 – 4 =
5 +2 – 3 =
1 +9 – 5 =
2 +6 – 4 =

TOREK: SEŠTEVAM OD 10 DO 20
DZ stran 34 in 35
Danes boš sešteval od 10 do 20. V DZ na strani 34 imaš nekaj »izi« računov, sličice naj ti pomagajo.
Tudi stran 35 boš rešil brez težav.
Ti bom pa v karo zvezk dala nekaj težjih računov. Seštej in povej, kaj si opazil:
10 + 7 + 3 =
10 + 6 + 4 =
10 + 8 + 0 =
10 + 2 + 6 =
10 + 0 + 5 =
10 + 0 + 4 =
10 + 2 + 1 =
10 + 1 + 1 =

SREDA: SEŠTEVAM OD 10 DO 20
DZ stran 36 in 37
Danes spet seštevamo od 10 do 20. V DZ na strani 36 in 37 imaš podobne naloge kot včeraj, samo da
sedaj ne začenjaš računa vedno z 10. Na strani 37 spodaj je ena težja naloga, pri kateri ti bo moral
verjetno nekdo pomagati. Podobne smo že delali v šoli. Poskusi ☺

ČETRTEK: BEREM PREGLEDNICE IN SEŠTEVAM DO 20
DZ stran 32 in 33
V DZ smo nekaj strani spustili, pa pojdi zdaj nazaj in reši preglednice. Pri preglednicah barvaš okenca
vodoravno ali pa navpično, kakor zahteva naloga. Štel boš, koliko igrač ima posamezen otrok in
potem boš pobarval ustrezno število okenc. Reši strani 32 in 33.
Za konec pa se poskusi še v tej matematični zgodbi (karo zvezek, nekdo naj ti bere):
V razredu je samevala prazna tabla. Učencem je bilo dolgčas in zaželeli so si risati po njej. Tajda je
vzela belo kredo in narisala dve roži. Zala je vzela rumeno kredo in narisala dva balona. Manca je
pobrisala 1 balon in 1 rožo in narisala 3 metulje. K tabli je prišel še Klemen in narisal 10 mravelj. Mark
je 5 mravelj pobrisal in narisal 1 velik traktor. Nace pa je pobrisal 2 metulja in narisal 1 krokodila.
Koliko stvari je bilo na koncu narisanih na tabli?
Če pravilno rešiš to nalogo, si zaslužiš sladoled. In to dvojnega! ☺

