
Понављање појмова сабирци,збир
1.Израчунај:
24+6=
37+2=
40+6=
27+30=
Подела ученика у групе(ученик који ради индивидуано разбраја по 4)
-решавање задатака-коцкарењм вршити избор задатка који ће група радити

1.1. Број 31 увећај за  збир бројева 33 и 7.
2.1.Највећи број пете десетице увећај највећим  једноцифреним бројем. 
3.1.У једном одељењу другог разреда има 23 ученика а у другом за 7 више.колико 
је ученика у оба одељења другог разреда?
4.1..Кристина је сакупила 21 стикер,Соња 9 више од ње, а Дуња за 12 више од 
Соње.Колико стикера су скупиле заједно?
5.1.У првом вагону има 48 путника, у другом 6 путника мање, а у трећем вагону 10 
путника више него у другом вагону. Колико је путника у другом, а колико у трећем 
вагону?
6.1.Страхиња има 7 година, а његов тата 32 године више.Страхињина мама је млађа 
од тате 4 године.Колико  година има Страхињин тата ,а колико мама?

1.2.Број  45 увећај за збир бројева 26 и4.
2.2. Највећи број шесте десетице увећај највећим  једноцифреним бројем.
3.2. У једном одељењу другог разреда има 21 ученика а у другом за 9 више.колико 
је ученика у оба одељења другог разреда?
4.2.Кристина је сакупила 31 стикер,Соња 9 више од ње, а Дуња за 15 више од 
Соње.Колико стикера су скупиле заједно?

Припрема
за студијску посету

   Наставна јединица Сабирање бројева

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



5.2. У првом вагону има 36 путника, у другом 4 путника мање, а у трећем вагону 10 
путника више него у другом вагону. Колико је путника у другом, а колико у трећем 
вагону?
6.2. Страхиња има 5 година, а његов тата 33 године више.Страхињина мама је 
млађа од тате 2 године.Колико  година има Страхињин тата ,а колико мама?

1.3. Број  38 увећај за збир бројева 27 и3.
2.3. Највећи број треће десетице увећај највећим  једноцифреним бројем.
3.3. У једном одељењу другог разреда има 25 ученика а у другом за 5 више.колико 
је ученика у оба одељења другог разреда?
4.3. Кристина је сакупила 52 стикер,Соња 8 више од ње, а Дуња за 12 више од 
Соње.Колико стикера су скупиле заједно?
5.3. У првом вагону има 69 путника, у другом 7 путника мање, а у трећем вагону 10 
путника више него у другом вагону. Колико је путника у другом, а колико у трећем 
вагону?
6.3. Страхиња има 9 година, а његов тата 30 године више.Страхињина мама је 
млађа од тате 6 година.Колико  година има Страхињин тата ,а колико мама?

1.4. Број  62 увећај за збир бројева 23 и7.
2.4. Највећи број осме десетице увећај највећим  једноцифреним бројем
3.4. У једном одељењу другог разреда има 22 ученика а у другом за 8 више.колико 
је ученика у оба одељења другог разреда?
4.4. Кристина је сакупила 43 стикер,Соња 7 више од ње, а Дуња за 16 више од 
Соње.Колико стикера су скупиле заједно?
5.4. У првом вагону има 57 путника, у другом 4 путника мање, а у трећем вагону 10 
путника више него у другом вагону. Колико је путника у другом, а колико у трећем 
вагону?
6.4. Страхиња има 6 година, а његов тата 33 године више.Страхињина мама је 
млађа од тате 7 година.Колико  година има Страхињин тата ,а колико мама?

Домаћи задатак:
1. Који је број за 5 већи од броја 75?
2. Број 59 умањи за 6.
3. Разлику бројева 68 и 7 увећај за 7.
4. У аутобусу је било 37 путника. На првој станици је изашло 4, а ушло 
5 путника. Колико путника је наставило вожњу?

5.Чоколадна бананица кошта 9 динара. Бане у касици има једну новчаницу од 50 и 
једну од 20 динара, један новчић од 5 и два од по 2 динара. Колико новца ће му 
остати после куповине?



Индивидуализован рад 
-Циљ часа:Утврђивање знања ,појма броја 
Тачно представљање броја,графички и помоћу дидактичких средстава
Појам сабирања  бројева до 10
ТОК ЧАСА
-пребројавање перли:5 црвених,7 плавих ,3 жуте
1.Преброј елементе                                             2.Колико је укупно ванцемаљаца?

 



3.Преброј колико је паса на свакој слици.           4.Преброј и запиши колико их 

 


