
Ученицима поделити папириће са бројевима од 1 до 10.На табли је нацртана мета  
на којој су исписани бројеви којима смо учили да множимо(2,3,4,5,6,7, 10).
Сваки ученик излази гађа мету ,множи погодак са бројем који је добио.Ако тачно 
израчуна осваја бод за свој ред.Сви  ученици учествују.
Гађањем у мету бирамо редослед задатака:
1.Израчунај изразе:
17+3*5=                                      28+7*5=                            60-7*4=
58-6*8=                                       37+4*9=                             82-6*4=
7*9-42=                                       7*10-43=                           3*8-19=
2.Састави израз и израчунај:
А) Први сабирак је 49 ,а други је производ бројева 6 и8 .
Б)Умањеник  је 87 , а умањилац је производ бројева 7 и 8.

3.Из вагона једног воза је изашло 7 путника, а  остало је 9 пута више путника него 
што је изашло.колико је путника било у возу?

4.У аутобусу је 6 места за децу, а за одрасле  7 пута више места  него за децу у 
аутобусу?

5.У продавници је било 6 паковања по 6 килограма кромпира и 7 паковања по 8 
килограма.Продавац је продао 50 килограма кромпира.Колико је кромпира остало у 
радњи?

Припрема
за студијску посету

   Наставна јединица Множење бројева 6 и 7

Тип часа утврђивање

Облици рада Фронтални,индивидуални

Наставне методе Вербална,демонстративна,графичких радова

Наставна средства припремљени примери

Циљеви часа Утврђивање множења бројевима 6 и 7 кроз израду 

задатака

Стандарди Препознаје знак пута-операцију множење

Зна да запише математичким ознакама-2 пута7

У изразу уочава први чинилац,други чинилац и производ



6.У продавницу је стигло 6 гајби јабука,8 гајби шљива и 7 гајби крушака.Једна 
гајба јабука је тешка 3 килограма,шљива 4 кг а галба крушака  5 килограма.Колико 
је килограма воћа донето?

7.Немања има 9 бојица,Стефан 4 пута више од Немање , а Душан има бојица 
колико Немања и Стефан заједно.Колико бојица имају сва тројица?

8.У башти има у 6 редова по 5 љубичица,у 7 редова по 4 беле рада и још 9 
јагорчевина.Колико цветова има у башти?

         9.За један сат Јана јпрочита 8 страна књиге,а Невена за исто време 2 стране мање.
         Ако су обе читале по 5 сати,ко је прочитао више и за колико?
    
        10.Број који је за 6 већи од 7 увећај за производ бројева 6 и 7.

         - ко заврши први све задатке добија следећи задатак
.

                                     

4-Zuto 10-crveno 18-plavo

24-zeleno 36-Narandzasto



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

Стефан добија три папира  различитих боја на којима треба да нацрта онолико 
кружића колико  је ученик освојио бодова. Пребројавамо по десет.Другови помажу 
да се преброје бодови по редовима.

Рад на задацима:
1.Колико је укупно кучића на слици?      2. Преброј и упиши где има више:



3.Колико је укупно туфни?               4. Ком пннгвину припада које јаје?

5.Спој тачке по реду и обој  добијену слику.


