
MATEMATIKA (2.a)

Naslov naloge Način dela Preverjanje Pomoč učencem

SEŠTEVAMO DO 100 Reševanje nalog v DZ Do 100 zanimivo bo Str. 24, Vse znaš, ko se spet vidimo. 
Jeeee.

Moji pomočniki: mami in oči, pa 
starejši bratci in sestrice.

TOREK:                              
Prištevanje enic dvomestnemu 
številu;  Pr: 24 + 3 = 27

POSTOPEK:                                                                                                   
Ponovi računanje do 10; 2+3=, 5+2=, 7+2=, .... hitro računanje

Napisala sem postopek, ker je 
snov pomembna. Priporočam, da 
se ga držite, pa bomo uspeli.

Nato vadi še z dvomestnim številom: 34 + 3, 65 + 2, ...Učni list:                               
MAT_UL_1 zgoraj

   Reši naloge v DZ str. 24 Rešene naloge v DZ in RI.

   Reši naloge v Računanju je igra, str. 23, 24

Uri hitro računanje - učni list, MAT_UL_1, Vadi ustno,1. zgoraj 
rdeči računi.

SREDA:                                                                 
Prištevanje enic dvomestnemu 
številu do desetice;                                       
Pr: 37 + 3 = 40

Ponovi račune do 10, kjer je rezultat 10; 4+6= , 7+3= , 9+1=.... Za morebitna vprašanja staršev 
sem dosegljiva po mailu: alenka.
agrez@guest.arnes.si Med 
tednom od 7.00 do 9.00 in od 
17. do 19.00

   Nato vadi še z dvomestnimi števili: 33+7=, 45+5=, 79+1=,.....

   Reši naloge v DZ str. 25 Rešene naloge v DZ in RI.

   Reši naloge v RI str. 25, zgoraj Ustno računanje - učni list

Uri hitro računanje - učni list MAT_UL_1 2. spodaj, modri računi

ČETRTEK:                                                                            
Prištevanje desetic 
dvomestnemu številu                                                                              
Pr: 45 + 40 =

Ponovi prištevanje desetic; 70 + 20 =, 40 + 20 =, ........

Potem vadi prištevanje desetic; 35 + 20 =, 54 + 30 =....

Reši naloge v DZ str. 26 Rešene naloge v DZ in RI.



Reši naloge v RI str. 25, spodaj; str. 46. zgoraj Ustno računanje - učni list.

Uri - vadi hitro računanje, učni list  MAT_UL_1, 3. zeleni računi

PETEK:                                                                             
Seštevanje dveh dvomestnih 
števil brez prehoda                                            
Pr: 23 + 45 =                  

POSTOPEK:  23 + 61 =                                                                                                                  
23 + 60 = 83                                                                                     
83 +  1 = 84

Vedno računaš na dolgo, kot je prikazano v zgornjem pravokotniku.

1. Najprej napišeš račun.      23 + 61 = 84

2. Pod njim potegneš črto.

3. Napišeš pomožni račun, kjer dodaš desetico   23 + 60 = 83 Ustno računanje: list, PP.

4. Napišeš drugi pomožni račun, kjer dodaš enico 83 + 1 = 84

5. Dobljeni rezultat - vsoto prepišeš zgoraj.   84

UČNI LIST - prepišeš in rešiš v zvezek!

MAT_UL_2


