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Школа  ОШ“Мирко Јовановић“ 

Разред  Трећи  

Учитељица  Љиљана Павловић 

Наставни предмет Математика 

Наставна тема Бројеви  до 1000 

Наставна јединица Одузимање једноцифреног броја од троцифреног 

Тип часа утврђивање 

Облици рада фронтални, индивидуални 

Циљеви и задаци часа Употпуњивање и проширивање знања у вези са одузимањем 

стотина и једноцифрених бројева.  

Наставне методе вербална, текстуална, самостални рад, графичка 

Стандарди 1МА.2.1.3. Уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду 
најближем датом броју 
1МА.2.1.2. Сабира, одузима, рачуна вредност израза 

Наставна средства и 

потребан материјал  

свеска за математику, наставни листићи, изрезана слагалица, 

картице са бројевима, папир вличине блока број 5, фломастер 

маркер 

Активности ученика Рачуна, закључује, саопштава, решава проблеме, упоређује, 

примењује,  сарађује, уочава и игра се. 

Активности наставника Планира, објашњава, мотивише, контролише, , упућује, 
усмерава, сарађује, саветује, помаже и процењује. 

Ток часа: 

Уводни део часа 

– 5 минута  

Ученике поделити у групе пре почетка часа. Уводна игра: Сваком 

ученику из групе дати по једну карицу на којој је написан једноцифрен 

број, папир из блока број 5 и  фломастер. Учитељица каже један 

троцифрени број, затим ученици напишу тај број на листу блока и 

један по један лепе своје картице и рачунају, међусобно се 

контролишу. Уколико је број ученика по групама изједначен онда све 

групе треба да добију исти број и то ће бити повратна информација 

(учитељ у групе које имају мање чланова може дати картицу – две 

више), важно је да све групе на крају добију исти резултат. 

Главни део часа 

– 35 минута  

Затим учитељ даје групам упутства за рад. Сваки ученик у групи добија 
задатке на листићу. Ученици  решавају задатке самостално.  Када 
реше задатак зајднички провере решење и један ученик одлази  до 
катедре где су поређани и измешани исечени делови слагалица и 
узима део на коме пише решење које су добили. Учитељ је исецкао 
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ПРИЛОГ: 

Картице за игру: 

+5 - 9 - 8 

+9 - 3 - 7 
 

 

онолико слагалица колико има група. Када група ученика реши све 
задатке и прикупи све делове слагалице, сложе слику и залепе је на 
лист од блока, сви чланови групе се потпишу и слагалица се лепи на 
видно место у учионици. 
Задаци: 
 

1. Израчунај: 
 

403-8=                   720-6= 
602-5=                   850-9= 
433-3=                   311-1= 
 

2. За колико је разлика бројева 455 и 7 већа од броја 2? 
 

3. Од разлике бројева 900 и 7 одузми број 4. 
 

4. Maра  је купила жваку  која кошта 9 динара. Продавцу је дала 
новчаницу од 500 динара. Колико износи њен кусур? 

 
5. Aна , Нена и Слађана су сакупљалe сличице. Ана  је имала 726 

сличица, а Нена 7 мање од Ане. Слађана  је имала за 9 мање од 
Нене. Колико је сличица је сакупила Невена, а колико Слађана? 

 

Завршни део 

часа – 5 минута 

Евалуација  - процена успешности 

Домаћи задатак – радна свеска, страна 39. 
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