
 

ИЗОКРЕНУТА УЧИОНИЦА- ПРИМЕНА ЗНАЊА СА СЕМИНАРА У БЕРЛИНУ 

Редни број часа: 25. 

Наставна тема: Сабирање и одузимање до 1 000 – први део 

Наставна јединица: Сабирање троцифреног и једноцифреног броја 

Тип часа: обрада  

Циљ часа: усвојити поступак усменог сабирања троцифреног и једноцифреног броја; 

усвајање математичког језика и оспособљавање за математичко резоновање 

Операционализовани исходи учења  

Ученик ће бити у стању да: 

- усмено сабере тоцифрени и једноцифрени броја без прелаза преко десетице; 

- усмено сабере тоцифрени и једноцифрени броја с прелазом преко десетице и стотине; 

-  одреди десетице и стотине најближе датом броју; 

- примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, 

следећи број) и разуме декадни бројни систем; 

- реши проблемски задатак користећи бројевни израз. 

Облици рада: фронтални, индивидуални 

Наставне методе: дијалошка, монолошка, демонстративна метода, метода писаних 

радова, метода рада на тексту 

Наставна средства: припремљени задаци, уџбеник, дигитални уџбеник 

Међупредметна повезаност: српски језик 

Активности учитеља: показује, демонстрира, подстиче и усмерава активност ученика, 

прати и сагледава постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености 

исхода  

Активности ученика: повезује, запажа, уочава, закључује, размишља, записује рачуна, 

користи уџбеник и друге изворе знања, процењује сопствени напредак у учењу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИПРЕМНИ ДЕО: Ученици добијају задатак да одгледају видео на линку 

https://www.youtube.com/watch?v=zxnsJLtIce4 са задатком да уоче правило усменог 

сабирања троцифреног броја и једноцифреног броја и у свесци запишу примере. 

 

 

УВОДНИ ДЕО ЧАСА 

Разговарам са ученицима о одгледаном видео материјалу и коментаришем одговоре 

ученика. Обнављамо поступак сабирања троцифреног и једноцифреног броја  и називе 

елемената  сабирања (први сабирак, други сабирак и збир). 

Једна ученица на табли демонстрира сабирање троцифреног и једноцифреног броја, а 

затим још неколико ученика ради примере из наставног листића. 

Најава наставне јединице 

Најавити наставну јединицу Сабирање троцифреног и једноцифреног броја.   

Записати наслов на табли, а ученици у својим свескама.  

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА 

Фронтално са ученицима увежбавамо припремљене задатке на табли са акцентом на 

сабирање  троцифреног и једноцифреног броја с прелазом преко стотине 

Сабирати уз помоћ бројевне праве. 

198 + 5 = 198 + (2 + 3) = (598 + 2) + 3 = 600 + 3 = 603 

Приказати сабирање на бројевној прави. 

 

 

 

Вођено вежбање 

Ученици раде следеће примере 

1. Израчунај и представи на бројевној правој: 

596+9=      ,295+7=         , 

2. Попуни табеле  

а 300 370 372 378 

а + 6     

 

c 407 477 489 497 

C + 8     

3. Упиши број тако да једнакост буде тачна 

456+_____=464        758+______=764        ______+8=305,       895+_____=904 

739+_____=745        _____+7=803              ______+5=551       897+_____=905 

198 199 200 201 202 197 203 204 

https://www.youtube.com/watch?v=zxnsJLtIce4


 

4. Уочи правило и упиши бројеве: 

а)300,305,310,315,____,____,____. 

Б)430, 432,434, 434,______,_____,_____. 

В)751, 758, 785,_____,______,______,_____. 

5. Ања је сколчила у даљ 137 цм а Ива 8цм више од ње. Колико је скочила Ива? 

___________________________________________  

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА 

Систематизација 

Повратна информација – праћење ученичких постигнућа и провера остварености исхода. 
Кроз Кахут квиз на https://create.kahoot.it/details/d8a06b3c-542e-44a2-bcd0-fdf828377634. 

 

Домаћи задатак: Уџбеник, 29. стр. 

https://create.kahoot.it/details/d8a06b3c-542e-44a2-bcd0-fdf828377634

