
MATEMATIKA (3.c)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

MNOŽIMO IN DELIMO, str. 31 Najprej napiši v zvezek naslov Vaja, spusti vrstico in 
napiši. Če število povečamo 5-krat, pomeni, da ga 
pomnožimo s 5. Če število povečamo za 5, pomeni da 
prištejemo 5.

Za vsa vprašanja bom dosegljiva 
preko spletne pošte, od 
ponedeljka do petka od 8. 00 do 
10. 00 in od 17. 00 do 19. 00.

Spusti vrstico in napiši primer. Imam število 2 in ga 
povečam 3-krat. Račun: 2 x 3 = 6

Nato spusti še eno vrstico in napiši. Imam število 2 in ga 
povečam za 3. Račun: 2 + 3 = 5

Preko spletne pošte bom poslala 
rešeno str. 31, 32 in boste sami lahko 
preverili, če imate naloge prav rešene.
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Nato reši str. 31.

Str. 32  Reši naloge na str. 32. Naloga 16. Kadar rečemo 3-krat 
manj, število delimo s 3. Kadar pa rečemo za 3 manj, 
odštejemo 3.
V karo zvezek napiši primer. Imam število 8 in ga 2-krat 
pomanjšam. Račun: 8 : 2 = 4

Nato spusti vrstico in napiši. Imam število 8 in ga 
pomanjšam za 2. Račun: 8 - 2 = 6

Str. 37 Iz priloge izreži kartončke, jih najprej nastavi, nato pa 
prilepi.

Če boš pravilno rešil račune, boš dobil 
pravilno sliko.

MESEC, TEDEN IN DAN V karo zvezek napiši naslov Mesec, teden in dan, nato 
po vrsti napiši 12 mesecev, nato 7 dni in na koncu 4 letne 
čase. Pomagaš si lahko z zvezkom za spo, ker smo to 
snov že obravnavali.

Reši str. 28. Pomagaj si z domačim koledarjem. Velike 
tiskane črke v koledarju pri 2. nalogi so dnevi v tednu. P= 
ponedeljek, T = torek, S = sreda in tako naprej.

Pogovor o koledarju na 
videokonferenci. 



UTRJEVANJE POŠTEVANKE Ustno utrjevanje s starši, starejšimi brati, sestrami. Na videokonferenci bom spraševala 
poštevanko. To je preverjanje, ni 
ocenjevanje!


