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Ljudje znajo !teti in ra"unati, a se 
lahko zmotijo.

Ali ve!, da smo ra"unalniki izvr-
stni v matematiki? Kot bi mignil, lah-
ko izra"unam najte#je matemati"ne 
naloge in se nikoli ne zmotim. To na-
redi moj procesor. Vsak ukaz, "rke ali 
risbo, ki jo vnese! vame, spremeni v 
!tevilke.

Uredim lahko tudi zelo veliko 
razli"nih podatkov, ki jih med seboj 
primerjam in razporedim v razli"ne 
skupine. Podatke, ki jih vnese!, lah-
ko uredim po velikosti, te#i, barvi ali 
jih zdru#im v poljubno obliko – v vr-
ste, kroge ali kako druga"e.

Tvoj prijatelj sem, s katerim se 
lahko igra!. Lahko pa ti tudi poma-
gam pri u"enju in poskrbim, da tvoji 
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sanke kolo smu!i drsalke bob

gusar kavboj !arovnica knjiga princeska

zapestnica budilka son!na ura stenska ura koledar

lipa jelka smreka bor macesen

januar junij jesen marec december

knjiga !asopis revija zvezek svin!nik

zima poletje jesen september pomlad

olje gozd drva plin sekanec

radiator pe! lon!ena pe! lu! infra pe!

Pre!rtaj besedo, ki ne spada k drugim. !

Vpra!anja k zgodbi »Doma!a naloga«
Nakri"aj da ali ne! ! da ne

Jana sedi na postelji.

Na mizi le#i zvezek.

Jana mora pisati.

Jana iztrga list iz zvezka.

Iz lista zgiba zmaja.

Jana spusti letalo skozi okno.

Letalo leti proti nebu.

O!e zakli!e: »Jana pridi, gremo se smu!at!«

Jana hitro za!ne ra!unati.

Dopolni povedi in vstavi glagole! !

Zna$ tudi ti zgibati 
iz lista letalo?

Zgibaj ga, napi$i nanj 
svoje ime in pozdrav!

Spusti letalo skozi 
okno!

Jana _____________ pri mizi.

Na mizi _____________ zvezek.

Jana mora _____________ .

Iz zvezka  _____________  list.

Iz lista _____________ letalo.

Letalo _____________ skozi okno.

Mama _____________ vrata in _____________ .

Jana hitro za!ne _____________ .

mo#gani ne zaspijo. Ne igraj pa se z 
menoj predolgo, ker to lahko !koduje 
zdravju.

Nekaj igric prihrani !e za druge 
dni.

Moj zaslon je tak kot televizijski, 
ampak od televizije se po!teno raz-
likujem. Ko sede! predme, mi mora! 
povedati, kaj naj storim. Na ra"unal-
niku lahko igra! mnogo igric. Dosti 
enostavnih programov je, ki jih ra-
zumejo tudi otroci.

$e si !e majhen, se lahko u"i! ri-
sati, napisati svoje ime in mnogo 
drugih besed. Ko si kon"al, lahko iz-
tisne! list in ga poka#e! prijateljem. 
Izdela! in napi!e! lahko tudi vabila 
za rojstni dan ali vo!"ilnice.

Mladi rod jan-feb.indd   12 22.12.2008   13:12:58 Uhr


