
MATEMATIKA (2.a)

Naslov naloge Način dela Preverjanje Pomoč učencem

UTRJEVANJE 
SEŠTEVANJA DO 100

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

TOREK 1. Vadi ustno računanje. Sam se odloči, kaj boš izbral. izbereš 
lahko UL_MAT_2 ali pa PP_Seštevanje prejšnjega tedna. 
2. Vedno vadiš na dolgo. Prebereš račun, prvemu št. dodaš najprej 
D........ Ma, saj zdaj pa že dobro znaš. 
3. Vem, da eni že računate kot strela. Vi pa samo računate.
TOREJ: S posebno strašnim pogledom pogledaš prvo število, ga 
prebereš in mu dodaš D drugega.......
!!! Ne bereš več zapisanega računa, samo hitro računaš.

UTRJEVANJE SEŠTEVANJA 1. Vzemi zvezek za matematiko. Ošili svinčnik, pravilno ga primi, 
kako pa sediš? 
2. Napiši: Vaja in datum, 31.3. 
3. Prepiši 1. in 2. kupček PP _Seštevanje v zvezek ter sproti rešuj. 
V glavici na dolgo, zapiši le vsoto, seštevek, rezultat.
4. Potrudi se in piši kar se da lepo, za nas, za 2.a. 5. Vidim da se 
trudiš. To je to!

Moji pomočniki pregledajo, hvala. 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

RI str. 26, POSTOPEK: (Tako kot delamo vedno.)
1. Preberi celo besedilno nalogo. 
2. Beri še enkrat do pike ali vejice, obkroži podatek, napiši k 
računu....  pa do naslednje pike.
3. Izračunaj.
4. Še enkrat preberi vprašanje, če je potrebno, ga podčrtaj. 
5. Napiši odgovor z malimi tiskanimi črkami. Začni z...., ne pozabi 
na ..
5. PAZI! Nal. 2. ...še nekaj (Reši s koliko-kvadratek.). nal. 3 
(prečrtaj odvečni podatek), nal.4 (Uporabi koliko.).

SREDA Vadi ustno, danes s PP, prosim, če le gre. Če ne, pa list. Vadi.



ČRTE SE SEKAJO Zdaj poznamo že veliko vrst črt. 
Ločimo: poševne, vodoravne, navpične, ravne in krive, sklenjene in 
nesklenjene, lomljene in "kombinacije", ravna sklenjena, kriva 
lomljena.... 
Črte pa se lahko med seboj tudi sekajo. 
Nariši, kako si ti to predstavljaš. 
Vzemi "čečkalni" list in nariši. 
Mesto, kjer se dve črti sekata označi s križcem, bodi zelo 
natančen, tooočnoo na tistem mestu! 
Označil si TOČKO! 
Vzemi DZ str. 39. 
Ošili svinčnik, potrebuješ špičko, saj delaš geometrijo. 
Pri risanju križcev bodi zelooo natančen. 
Točno na mestu križanja.

RI str. 28/ zgoraj

ČETRTEK Reševanje nalog v DZ str./40 Vadi.

TOČKA Točka je mesto, točno tam kjer se dve črti sekata.
Točke označimo, damo jim imena. 
Točkam ni ime Leni, Jonas, Sofia.. 
Njihova imena so VELIKE TISKANE črke. Torej A, B, C,.... 
Vedno izbiramo črke z začetka abecede, če se le da, ne izberemo 
črk s strešico.
Vzemi DZ str. 40
Ošili svinčnik, potrebuješ špičko, saj delaš.... 
RI str. 29/ zgoraj

Vadi ustno, danes s PP, prosim, če le gre. Če ne, pa list.

PETEK USPELO NAM JE! VSI ZNAMO! Vadi.

URJEVANJE IN 
PONAVLJANJE

PP Seštevanje.  Pripravi tudi zvezek za matematiko. 
Če ima kdo od mojih pomočnikov čas, ti lahko narekuje, kot jaz v 
razredu.
Napiši Vaja  3.4. 
Prepiši ali po nareku piši 3. in 4. kupček s PP, tam kjer so balončki.
Saj veš, vzorno, hehe.

Moji pomočniki pregledajo, 
hvala.

RI str.34, odgovarjaj z besedo.

Vadi ustno, danes s PP, prosim, če le gre. Če ne, pa list.



Juhuhu, vse znamo! Čestitam, 2.a!


