
ODŠTEVAMO DESETICE

Poišči si 10 predmetov, s katerimi boš ponazoril-a desetice D (zobotrebce, palčke, barvice…) in 10 manjših 
predmetov za enice E (kamenčke, gumbe, perlice, kocke…)
Npr. 

To so 4 D in 3 E, torej število 43 (triinštirideset).

Danes bomo desetice odštevali na enak način, kot smo jih prištevali.

Če odvzamemo 2 D, nam ostanejo 2 D in 3 E, torej 23 (triindvajset).



V zvezek bi to narisali in napisali takole:

4D 3E – 2D 0E = 2D 3E

43 – 20 = 23

Tega ti ni potrebno prepisovati.



Nastavi 6 desetic in 5 enic. (6D 5E) Nato odvzemi 3 desetice. (3D 0E)

Vse to nariši in zapiši v karo zvezek:

ZDAJ PA POSKUSI ŠE TI

Ostanejo ti 3 desetice in 5 enic . (3D 5E)

6D 5E  - 3D 0E   =   3D 5E

65 - 30 = 35

ODŠTEVAMO DESETICE
Ne pozabi prepisati naslova.



Zdaj pa nastavi takole: 4 desetice odvzemi:

V zvezek nariši s črticami in pikicami ter dodaj račun:

Koliko ti ostane?



5D 2E  - 4D 0E   =   1D 2E

52 - 40 = 12

Ti je uspelo?

Poglej, če imaš prav:



Preriši slike in k slikam dodaj račune. Glej primer:

56 - 30 = 26

Zdaj pa še ti:



Ti je uspelo?

Preveri, če imaš prav:

44 – 10 = 34

82 – 50 = 32

93 – 60 = 33



In kako si pri računanju pomagaš s stotičnim kvadratom?

Preprosto.

Izračunaj račun 56 – 30 =

1. Na stotičnem kvadratu poišči število 56.

2. Ker boš odšteval-a, se pomikaš po vrsticah navzgor.

3. Ker boš odštel-a 30, torej 3 D, se pomakneš 3 vrstice navzgor in prideš do rezultata.

Torej: 56 – 30 = 26



Dovolj za danes.
Jutri pa računi v LB, str. 104.

Če še nisi prepričan-a, da znaš, si poglej še videoposnetek z razlago snovi: 
https://www.youtube.com/watch?v=vS_s_mBGEw8

https://www.youtube.com/watch?v=vS_s_mBGEw8

