
MATEMATIKA (2.a)

Naslov naloge Način dela Preverjanje Pomoč učencem

SEŠTEVANJE 
DVOMESTNIH ŠTEVIL

Reševanje nalog v DZ Do 100 zanimivo bo str. 27. Vse znaš, ko se spet vidimo. 
Jeeee.

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

TOREK                                                  POSTOPEK:                                                                                    
1. Vzemi učni list VADI USTNO in ponovi ustno računanje, pri 
rdečih računih 2 kupčka, modre račune in 2 kupčka pri zelenih 
računih. (Upsi, lahko pa tudi vse!)

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

UTRJEVANJE SEŠTEVANJA 
DVOMESTNIH ŠTEVIL BREZ 
PREHODA

2. Pripravi zvezek za MAT in prepiši in reši po navodilih.       novi 
UL_MAT_2

Za morebitna vprašanja staršev 
sem dosegljiva po mailu: alenka.
agrez@guest.arnes.si Med 
tednom od 7.00 do 10.00 in od 
16. do 17.00

3. UL_2: Ustno računaj na dolgo.                                                   
VEDNO RAČUNAŠ "NA DOLGO" !!!

3. Vzemi DZ DO 100....in reši str. 27. Računaj v glavici, na dolgo, 
napiši samo vsoto.

Rešene naloge v DZ.

OTROCI DNEVNO VADIJO USTNO RAČUNANJE NA DOLGO 
Z LISTA. Preberejo račun, 1. številu dodajo D in potem vmesni 
vsoti še E drugega števila, vedno računajo na dolgo!

UL_1 Preverjanje in ocenjevanje Prosim, da res vadite, ker je 
snov zelo pomembna. Hvala!

SREDA Reševanje nalog v DZ Do 100 zanimivo bo str. 28.
RI, str. 46 spodaj, str. 47.

Vadi.

BESEDILNE NALOGE PRI 
SEŠTEVANJU DO 100

UL_2_Besedilne (Če nimaš tiskalnika reši v zvezek, napiši Vaja, 
datum, št. naloge, jo lahko tudi prepišeš...Rač. in odg., pa je.

Rešene naloge v DZ in RI.

Ustno računanje - učni list

VADI USTNO RAČUNANJE DO 100.

ČETRTEK Reševanje nalog v DZ / Do 100... str. 37 Vadi.



LOMLJENA ČRTA Če imaš doma mizarski meter, se igraj z njim kot otroci na slikah 
pri 1. nalogi na str. 37.

Rešene naloge v DZ in RI.

V pravokotnik nariši vsaj 5 LOMLJENIH ČRT. Uporabi ravnilo, če 
ga nimaš si pomagaj z barvico, palčko, mizarskim metrom...Bodi 
fleksibilen, saj veš krogi odličnosti.

Ustno računanje - učni list.

Reši tudi 2. nalogo. 

VADI USTNO RAČUNANJE DO 100.                                       
No, kako, si že hiter kot Strela Mc Queen?                                                                     
Saj veš... VAJA DELA MOJSTRA.

Zelooo natančno in skrbno, ko se 
spet vidimo.

     

PETEK Reševanje nalog v DZ / Do 100... str. 38 Vadi.

SKLENJENA IN 
NESKLENJENA LOMLJENA 
ČRTA

Se še spomniš? Sklenjena črta je črta, po kateri lahko stalno 
hodiš, nima začetka in konca.                                                                     
Nesklenjena črta pa ima začetek in ima konec.
Reši naloge v DZ na strani 38, pri nalogi 3 v vsak prostorček nariši 
po 5 črt.

Ustno računanje: list, PP.

VADI USTNO RAČUNANJE DO 100.                                       
Vem, da zdaj znaš že hitro, odlično. Prijeten vikend!                                                                    
Saj veš... VAJA DELA MOJSTRA.

Juhu, vse znamo! Bravo 2.a!


