
 

Игра асоцијације-понављање појмова:први сабирак,други сабирак,збир 

            Марко је имао 30 динара.Од маме је добио још 27.Колико 
динара сада има Марко?                                                                     

                                                        
 
 
 

    
 
 
 
 
  
 
 
 
                  3д   +  2д 7ј   =  5д 7ј   
 
            30  +   27   =  ( 30  +   20 )  +  7  = 50  +  7 =  57  
                                                                            
                                                 27  = 20 + 7    

Рачунамо: 
 

  23  +  60  =  ( 20  +   3 )  +  60   =  ( 20  + 60 ) + 3    =  80  +  3  =  83 
 
   

 

Припрема 
за студијску посету 

 
   Наставна јединица Сабирање бројева (32+20) 

Тип часа Обрада 

Облици рада Фронтални ,индивидуални 

Наставне методе Демонстративна,дијалошка,илустративна 

Наставна средства Рачунаљка,предмети из окружења,уџбеник,слике 

Циљеви часа Схватање појма сабирања  бројева типа 32+20 

Решавање текстуалних задатака са сабирањем овог типа 



36  +  40  =  30  +  6  +  40   =   70  +  6  = 76 
 
53  +  30  =   80  +  3  =  83 
 
Прва група: 
1.Израчунај: 
25+40        68+20         72+10    
2.Збиру бројева 20и7 додај 50. 

3.Марко је имао 36 кликера.Од Петра је добио још 20.Колико има сада кликера? 

 

Друга група: 

1.Израчунај: 

42+30     61+30       36+50 

2.Збиру бројева 40 и 6 додај 20. 

3.Зоран је имао 48 сличица,па  му је дека купио још 50.Колико сличица сада иам 

Зоран? 

 

Трећа група: 

1.Израчунај: 

22+40     58+20    43+40 

2.Збиру бројева 50 и 8 додај 30. 

3.Весна је убрала 53 љубичице и 20 лала.Колико је цветова укупно убрала Весна? 

Додатни задатак 

 

4.У једној школи има три одељења првог разреда.У првом одељењу има 19 ученика 

,у другом  20 ученика, а у трећем за 10 више него у другом одељењу.Колико је 

укупно ученика у првом разреду те школе? 

 

-решавање задатака у уџбенику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Индивидуализован рад  

-Циљ часа:Утврђивање знања ,појма броја  

Тачно представљање броја,графички и помоћу дидактичких средстава 

Појам сабирања  бројева до 10 

-пребројавање поља на укрштеници 

-решавање задатака 

1.Преброј колико је укупно тачака на                    2.Преброј колико је укупно. 

доминама.                   

  
3.Преброј колико је укупно:                              4. Преброј и запиши. 

                        
 


