
TOREK, 5.5.2020 

ANGLEŠČINA - 2 uri 

Učno gradivo imate na spletni strani šole. 

MAT - 2 uri 

➢ Števila do 20 

• Štetje, urejanje števil 
- Števila na številskem traku  

 
Berejo števila od 1 do 20 in od 20 do 1. 

Na številskem traku pokažejo, npr. število 9 in število 19;  število, ki je pred številom 12;  

število, ki je za številom 16;  števila, ki so med številoma 11 in 14 … 

 

- Števila na kartončkih 
S kartončki nastavijo števila od 1 do 20. 

Berejo števila od 1 do 20 in od 20 do 1. 

S kartončki nastavijo, npr. število 7 in število 17; število, ki je pred številom 16; število, ki 

je za številom 12 … 

Po velikosti urejajo števila na kartončkih, npr. vzamejo kartončke s števili 6, 16, 4, 14, 5, 

17. Uredijo jih od najmanjšega do največjega; in od največjega do najmanjšega. 

 

• Lili in Bine 3. del str. 28. – štejejo in zapišejo manjkajoča števila. 
 

• Lili in Bine 3. del str. 29.  – rešijo naloge. 
 

➢ Predhodnik, naslednik, števila do 20 
 

• Štetje do 20 naprej in nazaj 
Igra: Bum 
Otrok si na mizo postavi kartončke s številkami od 1 do 20. S pomočjo prsta bo kazal na 
števila in štel na glas do 20. Dogovorimo se, da bo štel po vrsti (začel pri 1), namesto 
vsakega petega prebranega števila reče besedo BUM (1, 2, 3, 4, BUM, 6…). Na enak način 
lahko delamo korake po 2, 3 …   



ZVEZEK 
Zapis števil po nareku (čez dve vrstici, med števili dela kvadratek presledka) 

- Po nareku zapiše števila: 17, 12, 19, 11, 14, 16, 20, 13, 15, 18, 10, 9 , 2, 7, 5 , 1, 0, 4, 
8, 3, 6 => lahko jih izberete sami  

 Vstavi znak <, >, =  ( otroci zapišejo števila v dva stolpca, med števili vstavijo znak <, >, =. 
Zapišejo ga z rdečo barvico. 

13 < 18                    12    20 

20    20                    8       6 

17    12                   18    16 

16   19                    15    15 

14    11                   7      17 

 

Urejanje števil po velikosti (od najmanjšega do največjega   in od največjega do 
najmanjšega               ) 

14  19  12               ___________________ 

20  17  18                __________________ 
 
Lili in Bine 3. del str. 30.  
Naloga na modrem polju 
V igri Bum smo uporabili zaporedje števil.  
Pravilo zaporedja določa, za koliko je naslednje število večje/manjše od prejšnjega. 
Ustno nadaljujejo zaporedje, npr. 3, 6, 9 … 
Preberemo zapis na modrem polju. 
 
Prva, druga naloga 
Beremo navodila, učenci rešijo nalogo. 

 

• Predhodnik, naslednik 
Pripravijo številske trakove do 20. Povemo število. Otroci ga poiščejo na številskem traku 
in mu določijo predhodnik in naslednik. 
Povejo, da je predhodnik število, ki je za eno manjše od danega števila in naslednik za eno 
večje  število od danega števila. 
 

• Lili in Bine 3. del str. 31  - preberemo navodilo in samostojno rešijo naloge 
 


