
Игра  ,,математикка кошарка“
-ученици су подељени у групе- погађају малом лоптом у поређане пластичне 
чаше.У свакој чаши је задатак.Сваки ред чаша носи одређен број поена ,кое добија 
група ако тачно реши задатак.

Задаци:
1.Израчунај:
(20+15)+23=
(40+17)+32=
(20+24)+35=
(36+10)+23=
(21+20)+38=
(24+30)+32=
(54+20)+24=
(21+30)+48=

2.Од збира бројева 45 и 32 одузми 7.
Разлици бројева 80 и 20 додај збир бројева 12 и  17.
Збир бројева 54 и 25 умањи за 9.
Збир бројева 60 и 5 повећај за број 34.
Први сабирак је збир бројева 21 и 36 а други сабира број22.Израчунај збир.
Збир бројева 60 и 5 повећај за број 23.
Разлици бројева 70 и 40 додај збир бријева 32 и 26.
Разлици бројева 90 и 60 додај збир бројева 21 и 44.

3.Урош је у корпу ставио 25 кајсија и, а Бојана 14.Увече су из корпе узели 7 
кајсија.Колико је кајсија остало у корпи?

Припрема
за студијску посету

   Наставна јединица Сабирање бројева прве стотине

Тип часа Утврђивање

Облици рада Фронтални ,индивидуални

Наставне методе Демонстративна,дијалошка,илустративна

Наставна средства Рачунаљка,предмети из окружења,уџбеник,слике

Циљеви часа Утврђивање сабирања  бројева до 100

Решавање текстуалних задатака са сабирањем до 100



 У башти је било 88 главица купуса.Деда  је пре подне исекао 5 главица 
купуса.Колико је главица купуса остало у башти?

У школском врту се расцветало 35 ружа и 44лале.Колико је остало цветова ,ако је 7 
откинуло једно безобзирно дете?

На језеру плива 36 патака. Долетеле су 3 патке, а одлетело је 5.Колико сада 
има патака на језеру ?

Маја  има 50 динара. Сестри је дала  10  динара, а од брата је 
добила 25 динара. Колико новца сада има Маја?

Продавац је имао 46 килограма јагода. Набрао  је још  23 килограма. Колико 

килограма јагодаима за продају?

На једној полици има  22 чаше , а на другој  14  чаша  више него 

 на првој.  Колико има чаша на обе полице?

Напиши текстуални задатак према изразу:  24 + 6 - 10.

Веверица има 21 орах, 15 лешника и 33  жира.Колико укупно плодова има 
веверица.



Весна има 28 ораха, Маја за 2 више, а Ана за 7 ораха мање од Весне.
Колико имају заједно?

_Ученици тачно урађен задатак исписују на већем папиру и каче на таблу ,када 
добијају одређен број бодова.Победникје екипа која има највише освојених поена.



Индивидуализован рад 
-Циљ часа:Утврђивање знања ,појма броја 
Тачно представљање броја,графички и помоћу дидактичких средстава
Појам сабирања

1.Преброј  и запиши колико елемената видиш на слици

2.Упиши бројеве пратећи низ



3.Преброј тачкице на леђима бубамаре и запиши

4.Преброј колико укупно има елемената




