
23.3.2020 MAT Prva ura matematike na daljavo 

PREDHODNIK, NASLEDNIK 

 Štetje do 10 
Iz lego kock sestavimo stolpiče od ena do deset.  

K vsakemu stolpiču položimo kartonček z ustrezno številko. 

Prebere števila od 1 do 10 in od 10 do 1.  

 Število, predhodnik, naslednik 

- Otrok  naj pokaže stolpič s petimi kockami. Vprašamo: Koliko kock ima stolpič, ki je tik 

pred njim? Ugotovi, da ima eno kocko manj. 
Pogledamo vrsto s števili in število 4 poimenujemo predhodnik števila 5. 

Z otrokom Izvedemo nekaj podobnih primerov. 

- Vprašamo: Katero število sledi številu 5? Stolpič, ki sledi stolpiču s 5 kockami, ima  

6 kock, za eno več.  
Pogledamo vrsto s števili in število 6 poimenujemo naslednik števila 5. 

Izvedemo nekaj podobnih primerov. 

 SDZ 2, str. 55 
Naloga na rumenem polju 

Prebere naslov. 

Ogleda si sliko. 

Poišče stolpiče iz kock, ki  jih je pred tem nastavljal in prebere besedilo v oblačkih (starši 

pomagate prebrati vsa navodila) 

Na številskem traku pod kockami prebere obarvana števila – levo od števila preberemo 

predhodnik, desno od števila preberemo naslednik. 

       Po navodilih opravijo naloge. 

1.,2. naloga 

Preberemo navodilo in se pogovorimo o reševanju naloge – število, predhodnik in naslednik bomo 

lahko poiskali na številskem traku pri zgornji nalogi; levo od števila v preglednici napišemo 

predhodnik, desno od števila pišemo naslednik. 

Rešijo nalogi.  

Preverimo rešitve. 

 SDZ 2, str. 56 
 Učenec pripravi številski trak.  



3. naloga 

Preberemo navodilo. 

1. preglednica 

Ogledamo si preglednico. Povemo, da je število v srednjem stolpcu, predhodnik v levem in 

naslednik v desnem stolpcu. 

Prvi primer naredimo skupaj. Številu poiščejo predhodnik in naslednik. Povemo, da števila beremo 

v vrsti od leve proti desni. 

Samostojno nadaljuje. 

Preverimo tako, da prebere števila v vsaki vrsti. 

2. preglednica 

Ogledamo si preglednico.  

Pogovorimo se o načinu reševanja – kako poiščemo število, če je znan predhodnik/naslednik.  

Reši nalogo ob številskem traku. 

Preverimo tako, da prebere  števila v vsaki vrsti. 

3. preglednica 

Pogovorimo se o reševanju naloge. Ugotovijo, da bomo predhodnik, število in naslednik pisali v 

stolpcu – od zgoraj navzdol. 

Samostojno reši nalogo. 

Pri delu si pomaga s številskim trakom.  

Preverimo tako, da prebere števila v vsakem stolpcu. 

 

  Ponovim 

Ponovijo seštevanje in odštevanje. 

Ponovijo geometrijska telesa. 

 

Lep pozdrav, učiteljici Nataša in Mirjana 

 

 


