6. razred

NAVODILA ZA DELO
MATEMATIKA IN GOSPODINJSTVO
V zvezek zapiši za gospodinjstvo naslov: TOALETNA TORBICA
V zvezek prepiši razlago in odgovore na vprašanja:
Razmisli in odgovori zakaj potrebujemo toaletno torbico?
Kaj shranjujemo v toaletni torbici?
V zvezek prepiši:
Toaletna torbico uporabljamo za shranjevanje pripomočkov za osebno higieno (šampon,
kreme, zobna pasta, glavnik,…) ter za shranjevanje pripomočkov za ličenje (laki,pudri,
čopiči,…)
Toaletne torbice so lahko različnih oblik in velikosti.
Oglej si spodaj nekaj primerov:

NALOGA: V zvezek nariši svojo toaletno torbico. Zraven nariši kaj bi shranjevala v njej.
Spodaj imaš nekaj idej za izdelavo.

Pripomočke za higieno je potrebno kupiti. Predstavljaj si, da greš v trgovino DM
in si želiš kupiti zobno krtačko, zobno pasto in glavnik. V denarnici imaš 10
evrov. Ko kupuješ omenjene izdelke, moraš seštevat cene, da vidiš, če boš imel
dosti denarja. Če ti kateri izdelek ni všeč, ga odneseš nazaj na polico in vzameš
drugega. Takrat moraš ceno starega izdelka odšteti in prišteti ceno novega. To
lahko storiš samo, če znaš dobro računati!
Odpri zvezek za matematiko in prični z delom. Napiši naslov: ŠTEVILSKI IZRAZI

Pozdravljeni, dragi učenci.
Sedaj pa vas že zelo pogrešam.
Pri matematiki se bomo v tem tednu
naučili računati
številske izraze.

Prepiši spodnje račune in besedilo v zvezek. Uporabi barve.

5 + 7 + 3 = 12 + 3 = 15

3+4–2=7–2=5

Ko v izrazu nastopa seštevanje in
odštevanje, računam po vrsti,
od leve proti desni.

15 – 2 + 6 = 13 + 6 = 19

Sedaj pa sam reši spodnje primere. V oblačku se skrivajo rešitve.
Pomagaj si z zapisom števil v stolpec.
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89 + 105 – 23 =

8+6+4=

49
9 + 11 – 3 =

36 + 42 – 18 =

30 – 5 + 40 =

67 – 13 – 5 =

Odpri še delovni zvezek in reši 3. nalogo na strani 124.

Primer:

5 + 2 + 2 = __9___
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