
 

 

MAT 

PREVERIMO ZNANJE: 

- ŠTEVILA DO 10 
- SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE DO 10, VKLJUČNO S ŠTEVILOM 0 

Navodilo za starše: 

Čas je, da preverimo, kako uspešni so učenci pri poznavanju števil do 10 in v računanju v tem 

obsegu. Odločila sem se, da preko posnetka preverite znanje. Priznam, zelo nenavadno, ker 

ni povratne informacije. Zato vam svetujem, da ste pri reševanju nalog z otrokom. V kolikor 

bo posnetek prehitro tekel, lahko ustavite in tempo prilagodite otroku. Videli boste, kje so 

vrzeli v znanju (npr. obračanje in zamenjava številk, težave pri štetju, težave pri reševanju 

računov…) in usmerili otroka, da snov z dodatnimi vajami utrdi. 

Na koncu posnetka sem vam predstavila še dostop do povezave , kjer so vaje za utrjevanje 

števil do 10 ter računanje v tem obsegu. Fantastična stran, otrok lahko rešuje sam, takoj je 

podana tudi povratna informacija o pravilnosti rešene naloge.  

 

Dostop do mojega filma za preverjanje znanja: 

https://drive.google.com/open?id=1oajxgznOIGOckKqeBLfbPPtCeef8Kxqq 

 

Dostop do dodatne povezave do nalog za utrjevanje snovi: 

https://kveez.com/si/matematika/1-razred/racunanje-do-10/ 

 

 

 

 

Po končanem preverjanju nadaljujete z obravnavo odštevanja z dvema 

odštevancema 

 
V prejšnji uri smo seštevali. Števila, ki jih seštevamo, smo poimenovali seštevanci.  

 

Števila v računih tudi odštevamo. (Kako bi poimenoval-a števila, ki jih odštevamo?) To so 

ODŠTEVANCI. V nadaljevanju bomo pogledali račune, v katerih bomo odštevali dva 

odštevanca. 

 

1. D (7. 4. 2020) 
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KONKRETNO DELO: 

 

Pripravite si 8 lego kock (ali karkoli drugega). 

 

Najprej jih odvzemite 4, nato še 3.  

 

Povzamemo: »Koliko lego kock je bilo na mizi? Koliko smo jih odvzeli najprej, koliko 

potem? Koliko lego kock je ostalo?« 

 

Kako bi to povedali z računom?  

8 – 4 – 3 = 1 (preberemo: osem minus štiri minus tri je enako ena) 

 

        

 

 

 

 

 

ZAPIS RAČUNA:   8  -  4  -  3  = 1 
 

 

 

Naredite še nekaj podobnih primerov. Oblikujte račun in ga izračunajte. (ustno) 

 

1. UTRDITEV SNOVI 

 

- DELO DZ, 3. del, str. 9 

 

Oglejte si sličice. Ustno sestavite račune in jih izračunajte.  

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1SDZMAT3&pages=8-9 

 

- DELO V ZVEZKU 

 

Zapišite naslov ODŠTEVAMO Z DVEMA ŠTEVILOMA 

Prerišite slikovni prikaz (primer z lego kockami). Pod njim prepišite račune iz prvega stolpca 

DZ, str. 9 in jih izračunajte. 

 

 

 

VIRI: 

Digitalni vir, spletna povezava https://kveez.com/si/matematika/1-razred/racunanje-do-10/ 
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