
Поновити основне појмове рачунских операција
-први сабирак,други сабирак,плус,збир
-умањеник,умањилац,минус,разлика
1. Израчунај:
(24+13)-2=
(45+28)-24=
34+(18-6)=
 25+(27-9)=
(84-66)+12=
(61-15)+19=
45+(12-6)=
91-(34-5)=
82-(41-7)=
61+(15+6)=
Одаберите и упишите на листи шест бројева са овог списка.
Играмо лото-извлачимо задатке,решавамо и заокружујемо резултат на лото 
листићу.

1) Александра је имала 100 динара. Купила је сок за 37 динара и грисине за 28 
динара. Колико јој је динара остало?

2) Никола је сакупио 57 сличица. Купио је још 30. Колико је  сличица остало 
незалепљено ако је у албум залепио 41 сличице?

Припрема
за студијску посету

13.10.2011.
   Наставна јединица Задаци са две операције( + и-)

Тип часа утврђивање

Облици рада Фронтални,индивидуални,групни

Наставне методе Вербална,писаних радова,текстуална

Наставна средства припремљени задаци

Циљеви часа Утврдити правилан поступак при решавању текстуалних

задатака са две рачунске операције +и-

Рачуна вредност израза са две операције

Сабира и одузима вредност израза

Зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени



 3) У три одељења има 95 ученика. У првом има 23 ученика, а  у другом 25. Колико 
ученика има у трећем одељењу?

 4) Брат има 22 године, сестра 7 година мање, а мама 34 година  више него сестра. 
Колико година има мама?

5) У једној корпи  је 19 јабука, у другој за 6 више, а у трећој за 4 мање него у другој 
корпи. Колико је јабука у све три корпе?
6). Од збира бројева 46 и 49 одузми 33.

7) Душан је имао 95 динара. Купио је књигу за 37 динара и свеску за 28 динара. 
Колико је новца остало Душану?

8) Од збира бројева 47 и 49 одузми збир бројева 24 и 19.

9) На летовању је било 100 ученика.  Вратило се 56, а дошло нових 38 ученика. 
Колико је сада ученика у летовалишту?

10)Горан је имао 96 динара.Купио је лопту за 17 и књигу за 31 динар.Колико му је 
динара остало?
-Извлачимо срећног добитника-додела награда

Индивидуализован рад 
-Циљ часа: -Сабирање бројева у оквиру прве десетице 
-читање записа,бројева,представљање дидактичким материјалом,додавање 
одређеног броја,поновно пребројавање(сада збира два броја)
ТОК ЧАСА
Учествује помажући да се понове основни појмови рачунских операција
Израчунава на табли:
1. 2+2=             3+4=               5+1=           2+1=
Добија инструкцију да запише још два броја  до 10 .
Играмо игру ,,ЛОТО“
Извлачимо задатке и на Лото листићу заокружујемо тачно решање као добитни 
број

Задаци:

1.Упиши број који недостаје:
1,2,3,4,5, __,7,8,9,10.

2.Израчунај: 1+6=

3.Имаш 2 јабуке и ја ти дам још 2.Колико јабука имаш?



4.Доцртај кружића колико треба да би био тачан запис.
      5  ооо___
5.Преброј колико је укупно.
      ООО + ООООО=

6.Имаш једну бомбону и ја ти дам још две.Колико ћеш бомбона имати?

7.На грани је било 5 птица па је долетело још 4.Колико их је сада?


