
Поделити ученицима по два папирића различите боје са бројевима од 1-10.То ће 
бити чиниоци које треба брзо да помноже тачно.поновити :први чиниоц,други 
чиниоц,производ.
Гађањем у мету бирамо редни број задатка који ћемо радити(рад у пару) 
1.Израчунај:
 

                           

Припрема
за студијску посету

   Наставна јединица Таблица множења

Тип часа утврђивање

Облици рада Фронтални,индивидуални,у пару

Наставне методе Вербална,демонстративна,графичких радова

Наставна средства припремљени примери,

Циљеви часа Утврђивање множења бројевима 1-10

Решавање задатака са употребом таблице множења

Стандарди Препознаје знак пута-операцију множење

Зна да запише математичким ознакама-2 пута7

У изразу уочава први чинилац,други чинилац и производ



2.Израчунај вредност израза:
6*8+24=
7*8-32=
100-(9*9)=
3.Ученик за сат времена прочита 8 страна књиге.Колико страна прочита за 7 сати?

4.У учионици има 10 столова и за сваким столом по две столице.Колико ученика 
има у учионици ако за два стола  нико не седи? 

5.У расторану за прославу је постављено 8 столова са по 4 места за седење.Колико 
гостију је дошло на прославу ,ако је 6 столица остало слободно?

6.У дворишту  чика Милета  има 6 патака,4 пута више кокошака и 8 пилића.Колико 
живине има у његовом дворишту?

7.У једном насељу изграђене су зграде .У првој згради има 4 спрата по 5 станова,у 
другој10 станова више него у првој,а у трећој 5 спратова са по 6 станова.Колико 
породица може да се усели ,ако рачунамо свакој по стан?

8.Маја и Милош сакупљају сличице.Милош је сакупио  9 кесица сапо 10 
сличица.Маји је поклонио 5 кесица. Колико сличица сада има Милош?

9.Љиља ,Мира и Јасна сакупљају салвете.Љиља има  15 салвета,Мира 3 пута више 
од Љиље,а Јасна 2 пута више од Љиље.Колико савета имају све три заједно?

10.Љубиша,Срђан и Аца пребројавају кликере.Љубиша има 9 кликера,Срђан 4 пута 
више од Љубише,а Аца има колико прва двојица заједно.Колико кликера имају сва 
три другара?

Пар који први заврши задатке ради додатни задатак:



Индивидуализован рад 
-Циљ часа: -Сабирање и одузимање бројева у оквиру прве десетице 
-читање записа,бројева,представљање дидактичким материјалом,додавање 
одређеног броја,поновно пребројавање,графичко представљање одузимања

ТОК ЧАСА
Ученик на почетку часа пребројава тачно урађене примере другова по редовима и 
утврђује који ред је победио на основу упеређивања броја бодова.
1.Израчунај:



2.Обележи колико је  чега на слици:



3. Израчунај па обој слику.


