Pripravi si prostor za šolsko delo. Pazi na držo telesa med delom. Med dejavnostmi

ČETRTEK,
9. 4. 2020

RAČUNAM

NAVODILO ZA DELO ZA 1. razred
ZA ZAČETEK: PREGLEJ PIKTOGRAME IN
NAVODILA V CELOTI
1. dejavnost. Ogrejmo se. Desetkrat zaploskaj,
enajstkrat poskoči, dvanajstkrat tleskni s prsti,
naredi trinajst korakov, štirinajstkrat udari z
nogo ob tla, naredi 15 počepov.
2. dejavnost.
Naštej:
- deset barvic
- petnajst makaronov
- trinajst palčk (ko boš na dvorišču)
- enajst kamenčkov (ko boš na dvorišču)
Štej:
- od 8 do 15
- od 13 do 7
- od 14 do 3
- od 3 do 13
- od 0 do 15 naprej in nazaj
Kartice do 20:
- uredi števila od 5 do 15
- od 6 do 11
- od 15 do 0
- od 7 do 12
- od 10 do 15
3. dejavnost:
Poglej spodnje slike, da boš pravilno uredil
zvezek za matematiko:
1. Napiši naslov ŠTEJEM DO 15, potem pa stran
razdeli na 6 delov. Glej sliko številka 1. V vsak
prostorček napiši število, potem pa nariši
predmete kot ga zahteva število (10 žog ali 11
rož, ali 12 …izmisli si).

in pij

KAJ SO IZDELKI UČENCA?
-

Ustno delo
Zapisi v zvezke
Samovrednoti svoje delo

.
OVREDNOTIM
SVOJE DELO

2. Napiši naslov ŠTEVILA DO 15 in zapiši števila
kot jih vidiš na sliki 2. V zadnjih treh vrsticah
nadaljuj matematični vzorec iz števil. Prva
števila napiši z rdečo, ostala s svinčnikom.
3. Napiši naslov DESET + (poglej spodnjo sliko)
in pobarvaj 10 prostorčkov – TO JE DESETICA.
10 + 0 (nič enic) = 10, 10 + 1 =11…, POZOREN
BODI NA SPUŠČANJE VRSTIC.

VPRAŠANJA ZA VREDNOTENJE: Kaj sem se danes učil? Kaj mi je šlo dobro? Kaj moram popraviti? Kako sem se počutil v šoli doma? Bi kaj želel
predlagati? Kaj bi sporočil svoji učiteljici/učitelju in sošolcem? Po delu očisti svoje potrebščine
in jih pripravi za naslednji dan.
BRALNI TRENING VSAK DAN. BEREŠ LAHKO VSA BESEDILA ZA NAZAJ.
UREDIM ZVEZEK: PRI ZAPISU ŠTEVIL BODI POZOREN NA POTEZNOST, NE ZAPIŠI JIH PRESKUPAJ ALI PRENARAZEN.
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