
Игра „МЕТА“ организована за сабирање и одузимање: На табли је нацртана мета и 
у њу уписани бројеви од 1-9.Поред мете сваки ученик уписује свој двоцифрени 
број. Ученик комадићем креде,са мале удаљености гађа у мету и добијени 
једноцифрени број одмах на таблисабира и одузима од свог двоцифреног броја. 
Остали ученици контролишу рад.
-решавање задатака
1.Израчунај:
15+8=                           79+6=               28+5=                           76+5=
39+4=                           54+7=                56+7=                            77+8=
 78+9=                          83+9=
27-8=                            43-4=                 52-7=                         71-5=
43-6=                             37-8=                96-8=                          33-9=
65+9=                            91-9=                 32-4=                        54-6=
22-7=                             24-6=                 27-9=                         33-5=
32-7=                             44-6=                  57-9=                         54-6=
2.У сваки  кружић упиши одговарајући знак >,< или =
19+2     16+9                        87+5     89+3                           27+4    72+4
35+7      46+6                       68+7      46+8                           85+6     58+6
3.Све цене су снижене  за 9 динара.Израчунај  у свесци нове цене.Прецртај старе 
цене и испод њих упиши нове. 

Припрема
за студијску посету

   Наставна јединица Сабирање и одузимање(26+9,32-6)

Тип часа вежбање

Облици рада Фронтални,индивидуални,у пару

Наставне методе Вербална,писаних радова,текстуална

Наставна средства Припремљени задаци

Циљеви часа Утврдити стечена знања о сабирању и одузимању овог

типа,решавање текстуалних задатака 

Стандарди Рачуна вредност израза са једном операцијом

Сабира и одузима вредност израза

Зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени



4.Од 32 ученика једног одељења у биоскоп није ишло 5 ученика.Колико је ученика 
ишло у биоскоп?
5.Доврши текст задатка и реши га.Умањеник је број 82.Умањилац је број 
9.Израчунај____________.
6. Доврши текст задатка и реши га.Саша има 41 сличицу,а његов друг за 8 
мање.Колико сличица има _______________________?
7.Прва зграда је висока 7метара и 2 дециметра.Друга зграда је за 4 дециметра 
нижа.Одреди висину друге зграде.
8.На једној полици има 45 тегли , а на другој за 6 више.Колико има тегли на другој 
полици?
9.Највећи паран једноцифрен број увећај за број који је већи од 42,а мањи од 
44.Израчунај.

10.Попуни  дати низ:

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
-Решавање задатака
1.Израчунај:                                                      2.Преброј и запиши колико има    
                                                                                  далматинаца?



        

3.Повежи мацу са корпом у којој ће спавати.     4.Сабери.

                           


