
Ученици рецитују песму ,,Седам готована“
Да ли је добро не радити као у песми?
Зато ми вредно радимо да  што више научимо.Ми смо више као вредни патуљци.

Хоћемо да израчунамо колико ће тањира Снежана морати да опере на крају 
дана,ако претпоставимо да патуљци једу три пута,како ћемо то записати?

    3*7=21
Израчунаћемо помоћу рачунске операције-МНОЖЕЊЕ
Број три је-први чинилац      Број седам-други чинилац,а 21 је производ бројева.
Данас ћемо научити да множимо бројем 7
1 · 7 = 7                                   2 · 7 = 14                             
3 · 7 = 21                                 4 · 7 = 28    

Припрема
за студијску посету

   Наставна јединица Множење бројем 7

Тип часа обрада

Облици рада Фронтални,индивидуални

Наставне методе Вербална,демонстративна,графичких радова

Наставна средства Уџбеник стр55 ,припремљени примери,радни лист 63

Циљеви часа схватање термина: множење, чиниоци, производ

приказати, показати и објаснити да ученици схвате множење бројем 7

Стандарди Препознаје знак пута-операцију множење

Зна да запише математичким ознакама-2 пута7

У изразу уочава први чинилац,други чинилац и производ



5 · 7 = 35                                 6 · 7 = 42
7 · 7 = 49                                 8 · 7 = 56              
9 · 7 = 63                                 10 · 7 = 70
-решавање задатака –Рад у пару
Сваки пар добија другачији задатак,преписује га и радии прослеђује задатак 
следећем пару.
1.

2.Израчунај производ броја 7 и следбеника броја 8.

3. Колико дана имају 4 седмице?

4.Који је број 7 пута већи од најмањег парног броја?

5. Који је број 7 пута већи од броја 3?

6. Разлику бројева 22 и 16 увећај 7 пута.

7. Једно двориште има дужину 8 метара, а ширину 7 пута дужу. Колико је широко 
ово двориште?

 8. Алекса има 7 новчаница по 10 динара. Може ли да  купи 5 кликера од по 6 
динара?

9. У парку је засађено 6 бреза и 7 пута више борова.Колико је укупно стабала 
засађено?

10. Ивана је имала 100 динара. Купила је 4 лизалице по 7 динара. Колико јој је 
динара остало?

Повратна информација

Читањем задатка проверавамо коначна решења



Индивидуализован рад 
-Циљ часа: -Сабирање и одузимање бројева у оквиру прве десетице 
-читање записа,бројева,представљање дидактичким материјалом,додавање 
одређеног броја,поновно пребројавање
 
ТОК ЧАСА
1.Нацртај седам јабука за седам патуљака.

      
Прву,трећу,пету и седму  јабуку обој црвеном бојом,а другу,четврту и шесту 
зеленом бојом.
2.Колико је патуљака на слици?

.
3.Колико је укупно.Колико још недостаје  да би било за све патуљке?

                    



4.Израчунај:

5.Израчунај:




