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Школа  ОШ“Мирко Јовановић“ 

Разред  Трећи  

Учитељица  Љиљана Павловић 

Наставни предмет Математика 

Наставна тема Блок бројева до 1000 

Наставна јединица Сабирање и одузимање 

Претходна наставна јединица  Сабирање и одузимање 

Наредна наставна јединица Сабирање и одузимање 

Тип часа утврђивање 

Облици рада фронтални, индивидуални, индивидуализовани  

Циљеви и задаци часа Проширивање стечених знања у вези са поступком 
сабирања и одузимања двоцифрених бројева од 
троцифрених. 

Наставне методе вербална, дијалошка, самосталан рад 

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  

Наставни листићи,  радна свеска, свеска за математику 

Активности ученика Рачуна, закључује, сарађује, саопштава, решава 
проблеме, упоређује, примењује, уочава и игра се. 

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

 
Ток часа: 

Уводни део часа – 
5 минута  

Обнављање редоследа рачунских опарација. 
Давање упутстава за индивидуализовани рад да задацима на три 
нивоа тежине. Повратна информација на наставном листићу – 
ЛАВИРИНТ, правилним решавањем задатака откриће како се на 
италијанском језику каже : Срећан Божић, срећно и звоно. 

Главни део часа – 
35 минута  

Задаци: 
1.ниво 
1.Израчунај: 
 

398-64=                  818+79= 
424-20=                  470+49= 
500-30=                  760+51= 
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2.Први сабирак је 562, а други сабирак је 56. Одреди збир. 
 
3.Умањеник је број 459, а умањилац је број 56. Одреди разлику. 

 
4..Милош је за свеску која кошта 64 динара продавцу дао новчаницу 
од 200 динара. Колико му је продавац вратио кусур? 
 
 
2.ниво 

1.Израчунај вредност израза: 
 
а) (684-21)+ (139-84)= 
б) 518-48+16-32=  
 
2,Марко је имао 51 динар, од маме је добио још 45 динара. Колико му 
још треба новца да купи лопту која кошта 375 динара? 
 
3. Ако је Ана купила  перницу која кошта 375 динара и остало јој је још 
82 динара, колико је новца имала пре куповине? 
 
4. Пиљарка је првог дана продала. 45кг  шљива, у другог 27кг, а 
трећег је продала 247 кг шљива. Колико је укупно продала шљива?  
 
3.ниво 

1.  Разлику  најмањег парног броја друге стотине и броја 80 
повећај  за  производа бројева 13 и 7. 

 
2. Ратар Жика је са једне њиве пожњео 1 тону пшенице, са друге 

која је била нешто мања пожњео је 91 килограм мање, а на 
трећој њиви је пожњео 45 кг мање него на другој. Колико је 
пшенице пожњео са треће њиве? 

 
3. Броју  368 додај најмањи број осме десетице који је умањен за 

производ бројева 9 и 8.  
 

4. Маја је скупила 146 салвету које чува у три кутије. У првој и 
другој кутији има 109 салвете, у другој и трећој кутији има 101 
салвета. Колико салвета има у свакој кутији? 
 

**За сваки тачно решен ниво ученик добија  
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Завршни део часа – 
5 минута  

Евалуација. 
Домаћи задатак – Радна свеска 

Прилози 
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Решење: 

 
 
1. НИВО - Buon Natale – Srećan Božić 
2. НИВО - Auguri – pozdrav, srećno 
3. НИВО - Campanelo  - Zvono 

 


