
MATEMATIKA (3.d)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Obravnava poštevanke št. 7 V zvezek zapiši naslov POŠTEVANKA ŠTEVILA 7 in pod njim zapis 
na isti način, kot smo ga naredili za že obravnavane poštevanke. 
Nato na naslednjo prosto stran zapiši naslov DELIMO S ŠTEVILOM 
7 in pod njim nekaj primerov, npr. 42 : 7 = 6, ker je 6 x 7 = 42. Lahko 
si pomagaš z zapestnicami, lahko pa seštevaš 7 + 7 + ... in si pri tem 
po potrebi pomagaš s preštevanjem konkretnega materiala (fižolčkov, 
makarončkov ipd.). V DZ rešiš str. 26 in 27, v zbirki vaj pa str. 49.

Po prihodu v šolo. Vsak dan med 10.00 in 12.00 ter 
med 16.00 in 18.00 sem za vsa 
vprašanja dosegljiva na anja.
kozelj.os@gmail.com.

Obravnava Teden in dan Verjetno imaš doma stenski kolesar. Pomagaj si z njim. V zvezek 
zapiši naslov LETO, MESEC IN DAN. Spodaj zapiši imena letnih 
časov (vse 4, po vrsti), imena mesecev (vseh 12, po vrsti) in imena 
dni v tednu (vseh 7, po vrsti). V DZ reši str. 28 in 29, v zbirki vaj pa 
str. 50. To snov smo obravnavali že pri SPO, zato si lahko pri 
nekaterih nalogah pomagaš tudi z zvezkom za SPO.

Po prihodu v šolo.

Začetek obravnave Množimo in 
delimo

Pravila za množenje in deljenje z 1 in 0 smo pred nekaj tedni zapisali 
v zvezek. Še enkrat jih preberi in reši str. 30 v DZ. Nato preberi 
pogovor med deklicama pri 4. nalogi na str. 31. Razmisli v čem je 
razlika med "5-KRAT VEČ" in "5 VEČ". V katerem primeru neko 
število množiš s 5 in v katerem 5 prišteješ? Ko razumeš razliko med 
izrazoma, reši še str. 31 v DZ in str. 51, 52 in 53 v zbirki vaj.

Po prihodu v šolo.

Utrjevanje poštevanke in 
deljenja (količnikov)

Ustno. Sprašujejo naj te starši/sestra/brat. Po prihodu v šolo bomo 
nadaljevali s Hitro vajo.


