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1. УВОД

Приручник из предмета Математика за други разред конципиран је тако да
наставнику пружи могућност јаснијег разумевања концепције постојећег уџбеника, као и да
подстакне идеје за осмишљавање и реализацију наставе овог предмета.
Такође, у приручнику се налазе и сегменти који обухватају подсетнике и конкретне
примере из методике наставе, успешна решења реализације програмских садржаја и примере
добре праксе, најчешће потешкоће у организацији и реализацији наставе, као и предлог
писаних припрема за сваку наставну јединицу. Наставник ће предложене нацрте писаних
припрема схватити само као један од начина осмишљавања и реализације часа, прилагодиће
их условима свог рада и потребама конкретног одељења које води, односно могућностима и
интересовањима својих ученика. На крају сваке припреме дат је и предлог листе за
самоевалуацију рада наставника за реализовани час. Ова листа може послужити наставнику
као смерница за анализу процеса и ефеката сопственог рада на часу, као и планирање и
унапређивање будућих наставних активности.
Надамо се да ће наставник коришћењем овог приручника моћи ефикасније и
квалитетније да планира, реализује и вреднује свој наставни рад и напредовање ученика.
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2. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
МАТЕМАТИКЕ ЗА 2. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Циљ и задаци
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје
елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу
и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању
разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања
и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању
научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
Задаци наставе математике јесу:
– да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних
односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;
– да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и
примене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко
моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
– да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког,
стваралачког и апстрактног мишљења;
– да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и
математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;
– да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и
прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
– да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и
пресликавањима;
– да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и
реалним бројевима, као и основне законе тих операција;
– да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и
њихове узајамне односе;
– да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским
конструкцијама;
– да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и
допринесе радном и политехничком васпитању и образовању;
– да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су:
истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за
самостални рад;
– да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких
метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности
ученика;
– да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора
знања.
ДРУГИ РАЗРЕД
Оперативни задаци
Ученици треба да:
– савладају сабирање и одузимање до 100;
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– схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и
знак множења;
– упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења;
– упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без
употребе ових назива);
– уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и
делиоца;
– савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве
дељења (до аутоматизма);
– савладају множење и дељење до 100, упознају функцију заграде и редослед
извођења рачунских операција;
– умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник,
као и да знају да одреде вредност израза са две операције;
– упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки
број) у најједноставнијим примерима сабирања и одузимања;
– умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и
једначине с једном операцијом (на основу веза између компонената операције);
– схвате појам половине;
– уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи, као и разних
кривих и изломљених линија;
– уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи;
– упознају и примењују мере за дужину (m, dm, cm) и време (час, минут, дан,
седмица, месец).
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Природни бројеви до 100
Сабирање и одузимање природних бројева до 100 (с прелазом преко десетице).
Комутативност и асоцијативност сабирања.
Множење и дељење природних бројева; знаци за множење и дељење (·, :); речи:
чиниоци, производ, дељеник, делилац, количник. Нула и јединица као чиниоци; нула као
дељеник. Комутативност и асоцијативност множења.
Изрази (две операције); заграде, редослед рачунских операција.
Слово као замена за неки број.
Одређивање непознатог броја у једнакостима типа: x + 5 = 9; 7 x = 35; x : 5 = 3;
12 : x = 4.
Појам половине.
Решавање једноставнијих задатака (највише две операције).
Геометријски облици
Предмети облика лопте, ваљка, квадра и коцке. Упоређивање предмета по облику,
ширини, висини и дебљини.
Дуж, полуправа и права. Цртање разних кривих и изломљених линија. Отворена и
затворена изломљена линија. Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадратној
мрежи.
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Мерење и мере
Мерење дужи помоћу метра, дециметра и центиметра. Мере за време: час,
минут, дан, седмица/недеља, месец.
Однос између јединица упознатих мера.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог часова по темама по
моделу (укупно часова за тему; часова за обраду, часова за понављање и увежбавање).
Други разред
Природни бројеви до 100 (145; 55 + 90)
Геометријска тела и фигуре (25; 8 + 17)
Мерење и мере (10; 3 + 7)
Главна одлика програма математике за млађе разреде јесте то што су акцентовани
опажајни појмови, који се стварају кроз добро планирану активност.
Скупови. – Елементарни скуповни појмови у I разреду схватају се као дидактички
материјал (а не као логичко-појмовна основа) за наставу о бројевима. Формирање ових
појмова заснива се на игри и практичној активности ученика (преко конкретних примера).
Издвајањем група објеката, који се посматрају као самосталне целине, плански се
систематизује дидактички материјал. Да би именовање оваквих разноврсних целина и
њихових објеката било једнообразније и да би се тиме подстицала апстракција, предвиђа се
активна употреба речи скуп и елеменат, без покушаја да се идеја скупа учини експлицитном.
При издвајању скупова води се рачуна о томе да је на неки детету доступан начин јасан кључ
по којем је извршено издвајање и тиме у његовој свести потпуно одређена реализација
припадности.
Дијаграмске слике треба користити и у представљању линија. На подесан визуелан
начин или кроз пригодне језичке изразе треба истицати својства релације, захтевајући при
томе да их ученици и сами уочавају, исправно представљају и у том смислу са њима активно
раде. При томе је излишно прерано инсистирање на терминима који изражавају својства
релација, као и на одређивању појмова путем дефиниција.
Бројеви. – Програм математике у разредној настави предвиђа да ученици поступно
упознају бројеве природног низа и број нулу, како би на крају IV разреда у потпуности
савладали систем природних бројева и његова својства.
Издвајањем, по природи елемената и њиховом распореду, различитих колекција
објеката врши се пребројавање (ослоњено на способност детета да механички ређа имена
бројева фиксираним редом) и записивање бројева цифрама (до 10). Тиме се учи
„аритметичка азбука” и истиче независност броја од природе елемената који се броје и
њиховог распореда.
При бројању ученици упознају идеју пресликавања; узастопно бројање наводи их на
откривање законитости формирања низа природних бројева. Већ приликом изучавања
бројева прве десетице открива се како се формира сваки број.
Операције с бројевима, у духу овог програма, треба схватити по следећем плану:
издвајати погодне природне и дидактички припремљене ситуације које дају значење
операцијама и бројевима уз истицање непроменљивости резултата.
У вези са почетним блоковима бројева (I и II разред) треба имати у виду неколико
методолошких и методичких напомена. На том нивоу бројеви се везују за реалне групе
објеката за које се везују и речи из природног језика (стадо, јато, гомила итд.), а паралелно
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се асимилује значење универзалније речи „скуп” и релацијског односа „члан скупа”.
Излагање те теме разбија се на дидактичке блокове. Бројеви у оквиру блока до 10 пишу се
једном цифром (осим 10). Ту су значајне вежбе руке за правилно писање тих симбола. Овде
се уводе и осмишљавају операције сабирања и одузимања, као и релацијски знакови =, >, <.
Из педагошких разлога у почетку се препоручује блок бројева до 5, који се збировима са
компонентама до 5 и вредностима преко 5 шири на бројеве од 6 до 10. Вредност збирова у
том најмањем блоку одмах се види, па је акценат на вежбама правилног записивања израза и
релација које се ту јављају. Блок бројева до 20 природна је целина затворена за збирове
једноцифрених бројева. Акценат се ставља на методу прелаза преко 10 при сабирању и
одузимању, а циљ је спонтано запамћивање таблица сабирања и одузимања.
Блок бројева до 100 формира се као збирови десетица и јединица. После обраде
операција сабирања и одузимања, уводе се операције множења и дељења. Овај блок је такође
природна целина затворена за множење једноцифрених бројева. Закони размене чинилаца,
множења збира и разлике бројем, утемељују се и користе за изградњу таблице множења с
циљем њеног спонтаног запамћивања.
Програм предвиђа прво упознавање својстава операција, а затим, на тој основи,
објашњавање начина рачунања. Тиме се повећава ефикасност наставе и ученицима знатно
олакшава усвајање таблица сабирања и множења, као и формирање других рачунских умења.
Исто тако, благовремено изучавање својстава операција и веза између њих подиже теоријски
ниво целог рада из математике и потпуније открива смисао операције. Усвајање сваког
својства операције пролази кроз неколико етапа: припремна вежбања, одговарајуће
операције на одабраним примерима, формулисање својства, примена својства у одређивању
вредности израза и начину рачунања, запис својства помоћу слова. Посебно је важно да се
утврди како промене компонената рачунских операција утичу на резултат; као и да се укаже
на значај ових чињеница у практичном рачунању. Тако, на пример, није довољно да ученици
само знају да производ двају бројева не мења вредност ако се један од њих помножи неким
бројем а други подели тим истим бројем, већ то треба да умеју и да примене на конкретним
примерима.
У I и II разреду операције се врше усмено, уз записивање одговарајућих израза и
једнакости.
При изучавању операција треба предвидети довољан број вежбања, чијим ће
обављањем ученици изграђивати сигурност и спретност усменог и писменог рачунања.
Међутим, сама та техника није довољна. Тек разумевањем шта која рачунска операција
представља у конкретним задацима, односно свесно одлучивање а не нагађање када коју
операцију треба применити, претвара ту технику у стварно а не формално знање.
Бројевне изразе треба обрађивати упоредо са увежбавањем рачунских операција.
Треба инсистирати на томе да ученици текстуално записане задатке приказују бројевним
изразима и да речима исказују бројевне изразе, односно да их читају. Оваквим начином
обрађивања бројевних израза ученици се сигурно сналазе у редоследу рачунских операција и
лако схватају значај заграда у задацима.
Почеци формирања математичког језика. – Математички језик чине основни
симболи, изрази и формуле. Тај је језик тачан, јасан и истовремено прецизан.
Слово у својству математичког знака појављује се већ у I разреду. Њиме се замењују
разни симболи за записивање непознатог броја (тачка, цртица, квадратић), на пример при
решавању задатака облика: „Ако замишљеном броју додамо 5, онда добијемо 9. Који је број
замишљен?” (Превод гласи: x + 5 = 9).
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Код ученика се поступно изграђује представа о променљивој, при чему слово наступа
у својству симбола променљиве. Ученици најпре одређују вредности најпростијих израза
(облика: а + 3, б – 4, а + б, а – б) за различите бројевне вредности слова која у њима
фигуришу. Касније постепено упознају сложеније изразе.
Програм предвиђа да се једначине, као специјалне формуле, решавају паралелно са
вршењем одговарајућих рачунских операција. Решавање једначина у II разреду заснива се на
познавању рачунских операција и њихове међусобне повезаности. При решавању једначина с
непознатим елементом множења и дељења треба узимати само примере с целобројним
решењима.
Једначине пружају велике могућности за још потпуније сагледавање својстава
рачунских операција и функционалне зависности резултата операције од њених
компонената.
Када одређени број задовољава (не задовољава) дату једначину, онда то ученици
треба да исказују и записују речима „тачно” („нетачно”) или на неки други, краћи начин.
Присутност алгебарске пропедевтике у програму разредне наставе омогућава да се
дубље и на вишем нивоу изучавају предвиђени математички садржаји. Другим речима,
користећи се елементима математичког језика, ученици усвајају знања с већим степеном
уопштености.
Идеја функције. – Идеја функције прожима све програмске садржаје, почевши од
формирања појма броја и операције. Највећи значај на овом плану придаје се откривању
идеје пресликавања (нпр. свакој дужи, при одређеној јединици мерења, одговара један
одређени број итд.). Изграђивању појма пресликавања помаже увођење таблица и дијаграма.
Таблице треба користити почев с I разредом. На пример, у виду таблице прегледно се може
записати решење задатка: „У двема кутијама налази се укупно 8 оловака. Колико оловака
може бити у једној, а колико у другој кутији?” При томе ученици уочавају све односе (у
првој кутији број оловака повећава се за 1, у другој се смањује за 1, а укупан број оловака у
обе кутије се не мења).
У процесу систематског рада с таблицама ученици овладавају самим начином
коришћења таблица за утврђивање одговарајућих зависности између података (величина)
што је, само по себи, посебно важно.
Откривању идеје функције доприносе и разноврсна вежбања с бројевним низовима.
На пример, може се дати задатак: „Продужити низ 10, 15, 20... Који ће број бити у низу на
осмом (петнаестом) месту? Да ли је у датом низу број 45 (или 44)? На којем ће месту у датом
низу бити број 55 (или 70)?”
Текстуални задаци. – Текстуални задаци користе се као садржаји разних вежбања,
при чему ученици у разним животним ситуацијама уочавају одговарајуће математичке
релације, и обратно – математичке апстракције примењују у одговарајућим животним
односима; они представљају средство повезивања наставе математике са животом. У процесу
решавања задатака ученици изграђују практична умења и навике које су им неопходне у
животу и упознају нашу друштвену стварност. Сам процес решавања текстуалних задатака
на најбољи начин доприноси математичком и општем развитку ученика. Треба настојати да
се у процесу решавања потпуно искористе све могућности које постоје у задацима.
При разматрању сваке нове операције прво се уводе прости задаци који су усмерени
на откривање смисла те операције (задаци за одређивање збира, разлике, производа,
количника), а затим се уводе задаци при чијем се решавању открива нови смисао операција
(задаци повезани с појмовима разлике и количника); на крају се разматрају прости задаци
који се односе на откривање узајамних веза између директних и обратних операција (задаци
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за одређивање непознате компоненте). Сложене задатке треба решавати поступно, према
њиховој компликованости: прво задатке с две, па затим с три и, на крају, са више операција.
При решавању текстуалних задатака корисно је већ у I разреду навикавати ученике да
решавање записују у виду бројевног израза, с тим што се изоставља именовање података (то
даје могућност да се према једном истом изразу састављају задаци различитог конкретног
садржаја и да тако ученици увиђају да се различити задаци решавају једном истом
операцијом). У II разреду решавају се задаци са словним подацима, што још више помаже
ученицима да схвате да се једном истом операцијом могу решити задаци с различитим
конкретним садржајем.
Употреба израза предвиђа се и при решавању сложених задатака. При решавању
задатака с претходним састављањем израза пажња се усредсређује на анализу услова
задатака и састављање плана његовог решења. У структури израза приказује се цео ток
решавања задатака: операције које треба обавити, бројеви над којима се обављају операције
и редослед којим се извршавају те операције.
Састављање израза представља добру припрему за састављање најпростијих
једначина према услову задатка. У свакој конкретној ситуацији задатке треба решавати
најрационалнијим начином, уз употребу дијаграма, схема и других средстава приказивања.
Неопходно је такође да ученик претходно процењује резултат и да проверава тачност самог
резултата. Провери треба посвећивати велику пажњу; указати ученицима на њену
неопходност, на разне начине проверавања и навикавати их да самостално врше проверу
резултата. Ниједан задатак не треба сматрати завршеним док није извршена провера. При
рачунању, које се мора обављати тачно, треба развијати брзину, с тим да она никада не иде
на штету тачности, која је ипак главна.
Геометријски садржаји. – Основна интенција програма у области геометрије састоји
се у томе што се инсистира и на геометрији облика, као и на геометрији мерења (мерење
дужи, површи, тела). Изучавање геометријског градива повезује се с другим садржајима
почетне наставе математике. Користе се геометријске фигуре у процесу формирања појма
броја и операција с бројевима; и обратно, користе се бројеви за изучавање својства
геометријских фигура. На пример: комутативно својство множења приказује се на
правоугаонику који је растављен на једнаке квадрате, задаци о кретању илуструју се на
дужима итд.
Ученици најпре пропедевтички упознају облике геометријских тела, што им је
приступачније од основних геометријских појмова. Затим упознају различите најпростије
геометријске фигуре: линије, тачку и дуж, а тек онда добијају прве представе о
правоугаонику и квадрату, углу, троуглу, кругу, правој и равни, квадру, коцки и неким
њиховим својствима.
Конкретизујући речено, а у вези са прве три теме у I разреду, ваља имати у виду
неколико битних карактеристика тих садржаја. Положаји су релацијски појмови, па речи које
их означавају треба везивати за окружујућу реалност или њено сликовно представљање.
Геометријски појмови на овом нивоу су опажајни. Тако је облик битно својство реалног
света (укључујући и дидактички материјал) и слика које их представљају. Реч линија треба
везивати за тела чија су простирања у правцу једне димензије (жице, конопци итд.), фигура –
у две димензије (модели од папира, плоче итд.), а тело – у три димензије.
Почетна настава геометрије мора бити експериментална, тј. најпростије геометријске
фигуре и нека њихова својства упознају се практичним радом, преко разноврсних модела
фигура у току посматрања, цртања, резања, пресавијања, мерења, процењивања,
упоређивања, поклапања итд. При томе ученици уочавају најбитнија и најопштија својства
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одређених фигура која не зависе од времена, материјала, боје, тежине и др. Тако ученици
стичу елементарне геометријске представе, апстрахујући небитна конкретна својства
материјалних ствари.
Иако основу наставе геометрије у млађим разредима чине организовано посматрање и
експеримент, ипак је неопходно да се ученици навикавају, у складу са узрастом, не само да
посматрају и експериментишу већ да и све више расуђивањем откривају геометријске
чињенице.
Систематски рад на развијању елементарних просторних представа код ученика у
разредној настави треба да створи добру основу за шире и дубље изучавање геометријских
фигура и њихових својстава у старијим разредима основне школе.
Мерење и мере. – За упознавање метарског система мера треба користити очигледна
средства и давати ученицима да мере предмете из околине (у учионици, школском дворишту,
код куће итд.). Исто тако, неопходно је и да се ученици вежбају да процењују одока (нпр.
раздаљину између два предмета, масу и сл.), па да по завршеном таквом мерењу утврђују
израчунавањем колику су грешку учинили.
Претварање јединица у мање и веће јединице треба показивати и увежбавати на
примерима, али у задацима не треба претеривати с великим бројем разних јединица.
Благовременим увођењем метарског система мера отпада потреба да се вишеимени бројеви
издвајају у посебан одељак, односно рачунске операције са вишеименим бројевима треба
изводити упоредо с рачунањем с природним бројевима на тај начин што ће се вишеимени
бројеви претварати у једноимене бројеве најнижих јединица.
Посебну пажњу треба обратити домаћим задацима.
Домаћи задаци се планирају навођењем типова задатака, при чему се води рачуна о
образовно-васпитним задацима одговарајућег градива (теме) и могућностима ученика. У
„припремама” (конспектима) за часове конкретно се наводе сви задаци предвиђени за домаћи
рад.
При састављању односно припремању задатака за домаћи рад треба имати у виду
индивидуалне способности ученика (обавезни задаци, факултативни задаци).
Домаћи задаци имају за циљ не само утврђивање и понављање пређеног градива на
часу већ и даље усавршавање математичких знања, умења и навика ученика; стога, осим
задатака сасвим аналогних онима који су решавани на часу, треба задавати и друге обавезне
задатке (како би ученици користили књигу, испољили своју иницијативу и друге
способности, мобилисали своје знање). Наиме, место и улога домаћих задатака произлазе из
чињенице да су они саставни део наставе, односно учења и погодна форма за активирање
ученика, оспособљавање за самосталан рад и учвршћивање знања. С тог становишта их треба
давати, структурирати, проверавати и вредновати. Домаћи задаци проверавају се на
различите начине (које треба варирати): усменим испитивањем појединих ученика (израда
појединих задатака из домаћег рада), путем краћег контролног рада, планском
коментарисаном провером (уз ангажовање ученика и повезивањем с понављањем пређеног
градива), а, пре свега, непосредним брзим фрагментарним увидом у свеске ученика
(фронтално) при обиласку одељења у почетку часа или детаљним прегледом (ван часа)
извесног броја, по неком плану, прикупљених свезака (уз коментарисање уочених грешака
при враћању свезака и исправљање грешака од стране ученика). Домаће задатке треба на
одређени начин вредновати – посредно узимати у обзир при формирању оцене ученика из
математике (ценити редовитост рада, правилност решења свих или већине задатака, квалитет
решења, уредност).
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ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ МАТЕМАТИЧКИХ ЗНАЊА И УМЕЊА
УЧЕНИКА
Циљ и општи задаци наставе математике конкретизовани су оперативним задацима за
сваки разред. Полазећи од њих и програмских садржаја математике у основној школи као
основни захтеви утврђују се следећа знања (чињенице, дефиниције, правила, докази) и умења
(математичко-логичка, радно-техничка) којима ученици треба да владају на крају сваког
појединог разреда у основној школи, и то на нивоу препознавања репродукције (обавезно),
разумевања (већим делом) или применом (изузетно), што је посебно наглашено у сваком
конкретном случају.
Други разред
Знати:
– таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења;
– јединице: дециметар, центиметар, час, минут, дан, седмица, месец;
– основна својства рачунских операција.
Умети:
– користити таблицу множења једноцифрених бројева (до аутоматизма);
– вршити четири основне рачунске операције у оквиру прве стотине;
– вршити проверу обављене рачунске операције;
– израчунати вредност бројевног израза са две операције;
– решавати једначине (наведене у програму) на основу зависности између резултата
и компонената операције;
– решавати једноставније задатке са 1-2 операције;
– мерити дуж у центиметрима, дециметрима и метрима;
– цртати изломљену линију, правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи;
– одредити половину датог броја;
– користити уџбеник.
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3. OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ
ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
МАТЕМАТИКА
Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса
обавезног образовања за предмет Математика садрже стандарде постигнућа за
области: Природни бројеви и операције са њима, Геометрија, Разломци и Мерење и мере. У
оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа.
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу.
1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица:
1MA.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да
прикаже број на датој бројевној полуправој
1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и
одузимања у оквиру прве хиљаде
1МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру
прве хиљаде
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском
операцијом
1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде
2. ГЕОМЕТРИЈА
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица:
1MA.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао,
правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне
односе два геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност,
припадност)
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе
1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта приказаног на слици, при чему
је дата мерна јединица
1МА.1.2.4. користи поступак мерења површине објекта приказаног на слици, при
чему је дата мерна јединица
3. РАЗЛОМЦИ
У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица:
1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак
(n ≤ 10) и препозна његов
графички приказ
1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине
4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица:
1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са
новцем у једноставним ситуацијама
1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности
(1, dl, ml)
1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t)
1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица:
1MA.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (парни, непарни, највећи,
најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем
1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције
1МА.2.1.5. уме да решава једначине
2. ГЕОМЕТРИЈА
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица:
1MA.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине
1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе
1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци
дати у истим мерним јединицама
1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у
истим мерним јединицама
1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када
су подаци дати у истим мерним јединицама
3. РАЗЛОМЦИ
У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица:
1МА.2.3.1. уме да препозна разломак (b ≤ 10, a < b) када је графички приказан на
фигури подељеној на b делова
1МА.2.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује разломке
облика
(n ≤ 10)
4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица:
1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са
новцем у сложенијим ситуацијама
1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да
претвара веће у мање и пореди временске интервале у једноставним
ситуацијама
1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање
1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање
1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању
једноставних задатака и уме графички да представи дате податке
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица:
1MA.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских
задатака
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени
1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући
приоритет
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1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми
1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом
2. ГЕОМЕТРИЈА
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица:
1MA.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника
1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника
1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када су подаци
дати у истим мерним јединицама
1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у истим
мерним јединицама
3. РАЗЛОМЦИ
У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица:
1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак
(b ≤ 10, a < b)
1МА.3.3.2. зна да израчуна део

(b ≤ 10, a < b) неке целине и користи то у задацима

4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица:
1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да
претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у
сложенијим ситуацијама
1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности
1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе
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4. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА У РАДУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА
У НАПРЕДОВАЊУ У РЕДОВНОЈ ШКОЛИ1
ПOРEMEЋAJИ AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
Aутизaм je рaзвojни пoрeмeћaj кojи сe испoљaвa дo трeћe гoдинe живoтa. Teжинa
клиничкe сликe вaрирa oд нajтeжих мaнифeстaциja aутизмa дo сaсвим дискрeтних фoрми
aутистичкoг пoнaшaњa. Зaтo и гoвoримo o пoрeмeћajимa aутистичкoг спeктрa.
Ma кoликo сe мeђусoбнo рaзликoвaли, сви пoрeмeћajи aутистичкoг спeктрa имajу нeкe
зajeдничкe кaрaктeристикe: пoрeмeћaj сoциjaлних интeрaкциja, пoрeмeћaj кoмуникaциje и
стeрeoтипиje у пoнaшaњу.
ПOРEMEЋAJ СOЦИJAЛНИХ ИНTEРAКЦИJA
Дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу пoтрeбу дa oствaрe кoнтaкт сa другим oсoбaмa или сe,
пaк, сoциjaлни кoнтaкт oствaруje сaмo дa би сe зaдoвoљилe влaститe пoтрeбe. Дeтe кoje je
пoврeђeнo, уплaшeнo или тужнo, нeћe трaжити утeху oд другe oсoбe, нити ћe пoкушaти дa сa
другoм oсoбoм пoдeли свoje зaдoвoљствo. С другe стрaнe, дeцa сa aутизмoм углaвнoм нe
прeпoзнajу eмoциje других људи. Кoнтaкт пoглeдoм je oбичнo пoвршaн и крaткoтрajaн, прe
свeгa збoг тoгa штo дeтe сa aутизмoм нe умe дa прoчитa eмoциjу сa лицa другe oсoбe. Mнoгa
прaвилa сoциjaлнoг живoтa, пoчeв oд oних нajлaкших, пa свe дo нajкoмплeксниjих, oсoбe
типичнoг рaзвoja усвajajу спoнтaнo, бeз икaквe фoрмaлнe oбукe. Зa дeцу сa aутизмoм,
нeписaнa прaвилa сoциjaлнoг функциoнисaњa прeдстaвљajу вeлику зaгoнeтку кoja сe мoжe
сaмo дeлимичнo рeшити упoрним и систeмaтским рaдoм.
ПOРEMEЋAJ КOMУНИКAЦИJE
Нeкa дeцa сa aутизмoм уoпштe нe гoвoрe. Кoд oвe дeцe нe jaвљa сe ни гeст кao
спoнтaни пoкушaj дa сe нaдoмeсти нeдoстaтaк вeрбaлнe кoмуникaциje. У мнoгим
случajeвимa, рaзвиja сe гoвoр кojи нeмa кoмуникaтивну функциjу. Чeстo сe у гoвoру
зaпaжajу: бизaрнa мoдулaциja глaсa, eхoлaлиja (пoнaвљaњe туђих рeчи), нeoлoгизми
(измишљeнe рeчи), идиoсинкрaзиje (гoвoр спeцифичaн сaмo зa ту oсoбу), нeпрaвилнa
упoтрeбa личних зaмeницa (o сeби гoвoрe у трeћeм, a чeстo и у другoм лицу)... Изрaзити су
пoрeмeћajи прaгмaтикe, чaк и кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм, кoja имajу
рaзвиjeну вeрбaлну кoмуникaциjу. Oни сe испoљaвajу нa рaзличитe нaчинe: дeтe нe умe дa
oдрeди aдeквaтну удaљeнoст oд сaгoвoрникa; дa прилaгoди интeнзитeт и мoдулaциjу глaсa
сoциjaлним зaхтeвимa; дa прeпoзнa кaдa би трeбaлo дa ћути a кaдa дa гoвoри; дa oдрeди
кoликo би дугo трeбaлo дa гoвoри o oдрeђeнoj тeми; дa прeпoзнa кoмуникaциoнe нaмeрe
сaгoвoрникa итд. Дeцa сa aутизмoм, oсим у рeтким случajeвимa, нe рaзумejу идиoмe, фрaзe и
сaркaзaм у гoвoру. Њихoвo рaзумeвaњe гoвoрa je буквaлнo.
СTEРEOTИПИJE У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa aутизмoм чeстo су зaoкупљeнa бojoм, мирисoм, тeкстурoм, вибрaциjoм и
другим кaрaктeристикaмa прeдмeтa кojи су нeбитни зa њихoвo функциoнисaњe. Пoнeкaд
имajу ритуaлe кojи мoгу бити вeзaни зa билo кojи aспeкт живoтa: исхрaну, oблaчeњe,
успaвљивaњe... Углaвнoм имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa. Mнoгa дeцa сa aутизмoм имajу
стeрeoтипнe пoкрeтe тeлoм или дeлoвимa тeлa (лeпршaњe рукaмa, клaћeњe, љуљaњe, увртaњe
Из приручника за наставнике Индивидуализација у раду са децом са сметњама у напредовању у
редовној школи проф. др Ненада Глумбића и Љиљане Вдовић, Едука, Београд, 2012.
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прстиjу, хoд нa врхoвимa прстиjу итд.). Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу имaти
ускa, oгрaничeнa и нeoбичнa интeрeсoвaњa. Taкo сe дeшaвa дa учeник нижих рaзрeдa oснoвнe
шкoлe oдличнo пoзнaje вoзoвe, пилoнe или нeкe врстe живoтињa, a дa при тoмe имa oтпoр
прeмa вeћини нaстaвних сaдржaja кojи сe oбрaђуjу у шкoли.
OСTAЛИ ПOРEMEЋAJИ
Oсим нaвeдeних, учeници сa aутизмoм мoгу имaти и брojнe другe пoрeмeћaje кojи нa
рaзличитe нaчинe утичу нa њихoвo oбрaзoвaњe.
Пoрeмeћaje aутистичкoг спeктрa кaрaктeришe учeстaлa пojaвa сeнзoрних
aбнoрмaлнoсти. Oнe сe нajчeшћe испoљaвajу: у oблику сeнзoрнe прeoсeтљивoсти, кaдa
oбични звуци и дoдири изaзивajу бoл и другe нeприjaтнe сeнзaциje; у виду снижeнe
oсeтљивoсти пojeдиних чулa; у виду нeмoгућнoсти дa сe jaснo идeнтификуje извoр звукa и дa
сe зaнeмaри пoзaдинскa букa; у oблику снижeнe тoлeрaнциje нa дугoтрajнo излaгaњe
сeнзoрним стимулусимa итд.
Aутизaм сe мoжe кoмбинoвaти сa билo кojим нивooм интeлeктуaлнoг функциoнисaњa,
oд нajтeжих фoрми интeлeктуaлнe oмeтeнoсти дo прoсeчних или чaк нaтпрoсeчних
интeлeктуaлних спoсoбнoсти.
Кoд дeцe сa aутизмoм и тeжим oблицимa интeлeктуaлнe oмeтeнoсти мoжe сe
oчeкивaти и нe тaкo рeткa пojaвa eпилeптичних нaпaдa кojи су изузeтнo рeтки кoд дeцe сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм.
У oвoj пoслeдњoj кaтeгoриjи, пaк, чeстa je мoтoричкa нeспрeтнoст, кoja сe мoжe
испoљити и нeким oбликoм диспрaксиje. Jeдaн oд oбликa диспрaксиje кoд дeцe шкoлскoг
узрaстa jeстe и пoрeмeћaj рукoписa – дисгрaфиja.
ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Нa oснoву дoбрoг пoзнaвaњa прирoдe aутистичкoг пoрeмeћaja, мoгућe je oсмислити
извeснa упутствa зa oбрaзoвнo-вaспитни рaд сa oвoм пoпулaциjoм. Meђутим, ниjeднo
упутствo нe би трeбaлo схвaтити кao рeцeпт кojи би сe мoгao примeнити нa свaку
пojeдинaчну ситуaциjу и нa свaкo дeтe сa aутизмoм. Нaстaвницимa сe сaвeтуje дa пaжљивo
прoчитajу oпштa упутствa зa прилaгoђaвaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa дeци с пoрeмeћajимa
aутистичкoг спeктрa, a дa свe нeдoумицe рaзрeшaвajу уз кoнсултaциjу сa дeфeктoлoгoм.
1. Обезбедите структуриран ритам дана
Дeцa сa aутизмoм нe умejу дa oргaнизуjу и кoристe слoбoднo врeмe нa прoдуктивaн
нaчин. Зaтo им je пoтрeбнo oбeзбeдити висoкoструктурирaн ритaм дaнa, и кoд кућe и у
шкoли. Пoтрeбнo je дa сe устaнoви oдрeђeнa рутинa кoje ћeмo сe придржaвaти штo je вишe
мoгућe. Jeднoм устaнoвљeнa рутинa пружa дeтeту сa aутизмoм утeху и сигурнoст.
2. Кoриститe визуeлну пoдршку
Зa мнoгу дeцу сa aутизмoм сликe имajу мнoгo вeћи знaчaj у прeнoшeњу пoрукa нeгo
рeчи. Зaтo кoриститe визуeлну пoдршку кaд гoд je тo мoгућe. Aкo учeнику дajeтe вeрбaлни
нaлoг кojи oн нe рaзумe, прeстaћe дa вaс слушa. Сликa ћe му пoмoћи дa oстaнe у кoнтaкту сa
вaмa. Пoтрeбнo je, нaрaвнo, дa дeтe рaзумe знaчeњe oдрeђeнe сликe. Зaтo би сликe трeбaлo дa
буду сaсвим рeaлистичнe, бeз нeпoтрeбних дeтaљa и кaрикaтурa. Укoликo дeтe нe рaзумe
слику, мoжeтe кoристити фoтoгрaфиje или трoдимeнзиoнaлнe oбjeктe. Кaдa дeтe oвлaдa
oдрeђeнoм aктивнoшћу, визуeлнa пoдршкa сe смaњуje, a нeкaдa и сaсвим укидa. Визуeлнa
пoдршкa je пoсeбнo знaчajнa приликoм ствaрaњa рaспoрeдa.
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3. Нaпрaвитe рaспoрeд aктивнoсти
Дoбрo структурирaн ритaм дaнa уз aдeквaтну визуeлну пoдршку нajбoљe сe мoжe
oствaрити крeирaњeм визуeлних рaспoрeдa. Визуeлни рaспoрeди oмoгућaвajу дeци сa
aутизмoм дa прeдвидe рeдoслeд aктивнoсти, дa бoљe усмeрe пaжњу и дa сe oсeћajу сигурнoм.
Нajбoљe би билo дa сe нaпрaви jeдaн oпшти визуeлни рaспoрeд, кojи би служиo зa
структурирaњe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг дaнa, и низ спeцифичних визуeлних
рaспoрeдa кojи сe oднoсe нa кoнкрeтнe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг чaсa или нeкe
вaннaстaвнe aктивнoсти.
Кaкo дa нaпрaвимo oпшти визуeлни рaспoрeд? Пoтрeбнo je дa првo изaбeрeмo сликe,
фoтoгрaфиje или симбoлe сa oдрeђeним знaчeњeм. Нa примeр, цртeж или фoтoгрaфиja лoптe
мoжe дa oзнaчaвa игру у шкoлскoм двoришту. Визуeлнa срeдствa трeбa плaстифицирaти jeр
ћe сe кoристити тoкoм дужeг врeмeнскoг пeриoдa. Дeтe трeбa дa нaучи знaчeњe oдрeђeнoг
симбoлa. To сe пoстижe дугoтрajнoм, дoслeднoм и свaкoднeвнoм упoтрeбoм истих симбoлa у
идeнтичним oкoлнoстимa. Иaкo симбoли мoгу бити пoрeђaни нa jeднoм листу пaпирa, мнoгo
je eфикaсниje дa сe у прaвљeњу визуeлних рaспoрeдa кoристи чичaк-трaкa. Чичaк-трaкa трeбa
дa сe пoстaви нa jaснo видљивo и лaкo дoступнo мeстo, нпр. нa унутрaшњу стрaну врaтa
учиoницe. Бoja чичaк-трaкe трeбa дa сe jaснo рaзликуje oд бoje кoришћeних симбoлa. Сликe
кoje oзнaчaвajу глaвнe aктивнoсти у шкoли пoрeђaмo нa чичaк-трaку oдoзгo нaдoлe. Нпр.
мoжeмo имaти слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeмaтикe, зaтим слику кoja oзнaчaвa мaли
oдмoр, слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeрњeг jeзикa, слику зa aктивнoст у шкoлскoм
двoришту итд. Испoд свaкe сликe трeбa дa будe и слoвимa нaзнaчeнa aктивнoст. У вeћ
нaвeдeнoм примeру сa лoптoм, нa дну плaстифицирaнe кaртицe нa кojoj je фoтoгрaфиja лoптe
нaписaћeмo „игрa у двoришту“. Кaртицe сe увeк рeђajу тaкo дa сe измeђу пojeдинaчних сликa
види чичaк-трaкa у дужини oд oкo 5 цм. Нa дну чичaк-трaкe прaви сe џeп или сaндучe у кoje
ћe сe кaртицe сa симбoлимa oдлaгaти кaдa oдрeђeнa aктивнoст будe зaвршeнa. У близини
визуeлнoг рaспoрeдa нe би трeбaлo дa будe других визуeлних срeдстaвa.
Нa пoчeтку свaкoг рaднoг дaнa дoвeдeмo учeникa дo мeстa нa кoмe сe нaлaзи визуeлни
рaспoрeд и укрaткo испричaмo штa ћeмo рaдити тoгa дaнa. Зaдржимo сe нa првoj кaртици и
кaжeмo штa тa кaртицa прeдстaвљa. Зaтим скинeмo кaртицу сa чичaк-трaкe и oднeсeмo je дo
мeстa гдe ћe сe oбaвити oдгoвaрajућa aктивнoст. Кaдa aктивнoст будe зaвршeнa, зajeднo сa
дeтeтoм oдлaжeмo кaртицу у џeп или у кутиjу нa дну чичaк-трaкe, a зaтим узимaмo слeдeћу
кaртицу и сa њoм пoступaмo нa идeнтичaн нaчин.
Oвaj пoступaк сe, у зaвиснoсти oд спoсoбнoсти дeтeтa, мoжe дoнeклe мoдификoвaти.
Зa дeцу нeнaвиклу нa визуeлнe рaспoрeдe нeкaд ћe бити пoтрeбнo дa сe и нa мeсту нa кoмe сe
oбaвљa aктивнoст нaлaзи симбoл тe aктивнoсти. С другe стрaнe, дeци кoja су извeжбaнa у
кoришћeњу визуeлних рaспoрeдa бићe дoвoљнo дa рaспoрeд днeвних aктивнoсти будe
нaписaн у свeсци. Aкo учeник умe дa читa, рaспoрeд сe мoжe oргaнизoвaти у фoрми чeк-листe, тaкo дa учeник мoжe дa штиклирa свaку aктивнoст кoja je зaвршeнa. Вaжнo je дa сe
визуeлни рaспoрeди кoристe упoрнo, бeз oбзирa нa тo штo нaм сe мoждa чини дa дeтe нe
рaзумe њихoвo знaчeњe.
Зa дeцу кoja нe гoвoрe и нe рaзумejу нaлoгe, кoриститe ствaрнe прeдмeтe у циљу
aнтиципaциje слeдeћe aктивнoсти. Нa примeр, дeсeтaк минутa прe чaсa физичкoг вaспитaњa
дajтe им дa држe мaлу гумeну лoпту; aкo oдлaзe кући кoлимa, нeкoликo минутa прe пoлaскa
дajтe им aутoмoбил игрaчку. Пoнaвљajтe oвe aктивнoсти свaкoднeвнo кoристeћи увeк истe
прeдмeтe.
Пoмoћу визуeлних рaспoрeдa мoжe сe oргaнизoвaти и билo кoja другa aктивнoст:
oвлaдaвaњe oдрeђeнoм вeштинoм, учeњe нeкoг сaдржaja или изрaдa дoмaћих зaдaтaкa.
Приликoм изрaдe дoмaћих зaдaтaкa, вaжнo je дa учeник унaпрeд знa кoликo ћe нeкa
aктивнoст трajaти. Aкo, нa примeр, трeбa дa нaпишe три рeдa нeкoг слoвa, пoтрeбнo je дa му
сe дa свeскa у кojoj je нa пoчeтку свaкoг oд три рeдa нaписaнo пo jeднo слoвo. Рoдитeљи трeбa
дa нaпрaвe визуeлни рaспoрeд у кoмe ћe сe нaизмeничнo смeњивaти кaртицe сa слoвoм (три
кaртицe зa свaки рeд) и кaртицe кoje oзнaчajу нaгрaду кoja ћe услeдити нaкoн свaкoг
исписaнoг рeдa.
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4. Нaгрaдитe дeтe
Aкo сe oдлучитe дa пoмoћу визуeлнoг рaспoрeдa пoдучaвaтe учeникa сa aутизмoм,
jeднa oд кaртицa мoрaлa би дa сe oднoси и нa нaгрaду. Нaгрaдa сe дoбиja кao рeзултaт
успeшнo извeдeних aктивнoсти. Oнa сe мoжe кoристити и зa пoткрeпљивaњe сoциjaлнo
пoжeљнoг пoнaшaњa. У избoру нaгрaдe рукoвoдимo сe жeљaмa сaмoг дeтeтa. Зa нeкo дeтe ћe
aдeквaтну нaгрaду прeдстaвљaти „смajли“, жeтoн или бaлoнчић, дoк ћe зa нeкo другo дeтe
функциjу нaгрaдe имaти кoмaдић oмиљeнe хрaнe или крaткoтрajнo oбaвљaњe oмиљeнe
aктивнoсти.
5. Гoвoритe кoнкрeтнo и jaснo
Гoвoритe jaснo. Нe кoриститe сувишнe рeчи. Умeстo дa кaжeтe: „Дaнaс je приличнo
хлaднo. Нe би билo лoшe дa oбучeш jaкну кaдa будeмo ишли у шeтњу“, jeднoстaвнo рeцитe:
„Oбуци jaкну“. Питajтe учeникa штa стe рeкли дa бистe прoвeрили дa ли вaс je рaзумeo.
Нeмojтe кoристити идиoмe. Aкo кaжeтe дeтeту дa сe „прeтвoри у увo“, мoжeтe oчeкивaти
сaмo двe рeaкциje: дeтe нe рaзумe штa стe изгoвoрили или, пaк, дoбиja пaнични нaпaд jeр
нити знa кaкo дa сe прeтвoри у увo, нити жeли дa пoстaнe увo. Избeгaвajтe ирoниjу и
сaркaзaм. Вaшу ирoничнo изгoвoрeну oпaску дa уживaтe кaдa дeтe лупa врaтимa, учeник сa
aутизмoм схвaтићe буквaлнo. Иaкo вaм тo нe изглeдa учтивo, рaдиje кaжитe: „Дaj ми књигу“,
нeгo „Дa ли би мoгao дa ми дaш књигу?“ Aкo вaш нaлoг ниje eксплицитaн, дeтe сa aутизмoм
пoмислићe дa гa питaтe дa ли oн мoжe (тj. имa спoсoбнoст) дa вaм дa књигу. Aкo нудитe
избoр, нeкa вaшa пoнудa будe штo кoнкрeтниja. „Дa ли би вoлeo дa цртaш црвeнoм или
плaвoм oлoвкoм?“ мнoгo je бoљa oпциja нeгo питaњe: „Кojoм би бojицoм вoлeo дa цртaш?“
Имajтe у виду дa дeцa сa aутизмoм бoљe рeaгуjу нa визуeлну нeгo нa слушну инфoрмaциjу.
Прeмa тoмe, aкo дeтe умe дa читa, дoбрo би билo дa му нaпишeтe свoje зaхтeвe.
6. Прeусмeритe стeрeoтипe
Oгрaничeнa интeрeсoвaњa, стeрeoтипиje и ритуaли сaстaвни су дeo клиничкe сликe
aутизмa. Извeсни стeрeoтипи у пoнaшaњу никaдa нeћe нeстaти. Пo прaвилу, стeрeoтипиje нe
трeбa зaбрaњивaти вeћ прeусмeрaвaти. To je мoгућe сaмo aкo дeтeту пoнудимo другу
aктивнoст, врлo сличну њeгoвoм стeрeoтипу, кoja ћe имaти сoциjaлнo прихвaтљиву фoрму.
Дeшaвa сe, нa примeр, дa дeтe хoдa тaчнo oдрeђeнoм путaњoм пo учиниoци. Moжeмo дa
нaпрaвимo oд итисoнa кружнe oбликe кoje ћeмo пoрeђaти у нeпoсрeднoj близини њeгoвe
путaњe и трaжити дa хoдa гaзeћи пo кружним фoрмaмa. Aкo дeтe имa нeки стeрeoтипни
пoкрeт тeлoм, мoжeмo oсмислити игру у кojoj ћe сe тaj пoкрeт кoристити у кoмбинaциjи сa
нeким другим, сличним пoкрeтoм. Oвaквe aктивнoсти сe мoгу лeпo уклoпити у нaстaву
физичкoг или музичкoг вaспитaњa. Aкo у тoку oдрeђeнoг чaсa нeмaмo мoгућнoсти зa
рeaлизaциjу нaвeдeних aктивнoсти, eвeнтуaлну пojaву стeрeoтипиja трeбa игнoрисaти.
Нeкa дeцa имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa, a свaкa прoмeнa рутинe изaзивa стрaх. Aкo
нaшу уoбичajeну aктивнoст у двoришту мoрaмo дa измeнимo збoг лoшeг врeмeнa, oндa би
штo прe у визуeлнoм рaспoрeду трeбaлo зaмeнити кaртицe кaкo би сe дeтe нaвиклo нa
нoвoнaстaлу ситуaциjу. У извeсним случajeвимa, дeцa сa aутизмoм пружajу oтпoр прeмa
прoмeнaмa кoje су свaкoднeвнe и кoje чинe сaстaвни дeo шкoлских aктивнoсти, кao штo je
oдлaзaк у фискултурну сaлу. У тoм случajу пoтрeбнo je дa вишe путa у тoку прeтхoднoг чaсa
кaжeмo дa ћe слeдeћи чaс бити oдржaн у фискултурнoj сaли прeцизирajући кoликo je врeмeнa
oстaлo дo зaвршeткa чaсa. Нпр. мoжeмo рeћи дa зa дeсeт (пeт, три...) минутa пoчињe чaс
физичкoг. Иaкo дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу кoнцeпт мeтричкoг врeмeнa, свaкoднeвним
пoнaвљaњeм нaвeдeних aктивнoсти пoстeпeнo сe нaвикaвajу нa прaвилну упoтрeбу тeрминa
кojимa сe oдрeђуje трajaњe. Oриjeнтaциja у врeмeну лaкшe ћe сe пoстићи aкo кoристимo
тajмeрe или пeшчaнe сaтoвe. Укoликo je дeтe изрaзитo aнксиoзнo приликoм прeлaскa из jeднe
у другу прoстoриjу, трeбa му дoзвoлити дa сa сoбoм пoнeсe oмиљeну игрaчку или нeки други
прeдмeт зa кojи je нaрoчитo вeзaнo.
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Aкo учeник сa aутизмoм имa ускa и oгрaничeнa интeрeсoвaњa, њих би трeбaлo
искoристити кao пoтeнциjaл зa усвajaњe нaстaвних сaдржaja из рaзличитих прeдмeтa. Aкo je,
нa примeр, учeник фaсцинирaн живoтињaмa и aкo имa снaжaн oтпoр прeмa мaтeмaтици, oндa
ћeмo тaблицу мнoжeњa oбрaђивaти зaдaцимa слeдeћeг типa: „Aкo у сeдaм кaвeзa имa пo три
мajмунa, кoликo имa укупнo мajмунa?“ Нa сличaн нaчин мoгу сe oбрaђивaти грaмaтикa,
ликoвнo вaспитaњe итд.
Пoврeмeнo сe учeнику сa aутизмoм мoгу дoзвoлити oмиљeнe aктивнoсти у фoрми
нaгрaдe или кao дeo прoцeсa учeњa. Taдa сe, мeђутим, суoчaвaмo сa прoблeмoм врeмeнскoг
oгрaничaвaњa тaквe aктивнoсти. Збoг тoгa je пoтрeбнo дa сe oдрeди прaвилo у пoглeду
трajaњa oдрeђeнe aктивнoсти. Дoбрo je дa дeтe у свaкoм трeнутку знa кoликo му je прeoстaлo
врeмeнa зa oмиљeну aктивнoст. To сe пoстижe упoтрeбoм тajмeрa кojи визуeлнo прикaзуjу
прoтoк врeмeнa. Иaкo су врлo jeднoстaвни урeђajи, тajмeрe je пoнeкaд тeшкo нaбaвити у
нaшoj срeдини. Умeстo тoгa, мoгу сe кoристити пeшчaни сaтoви рaзличитe вeличинe.
7. Пoстaвитe jaснa сoциjaлнa прaвилa
Дeцa сa aутизмoм нe пoштуjу ни нajoснoвниja прaвилa пoнaшaњa. Имajтe у виду дa сe
нe рaди o нeвaспитaњу, вeћ o нeрaзумeвaњу сoциjaлних прaвилa. Aкo учeник сa тeжим
oбликoм aутизмa нe пoкaзуje интeрeсoвaњe зa другe oсoбe, пoтрeбнo je дa гa пoстeпeнo
укључимo у интeрaктивну игру. To je нajбoљe учинити нa чaсу физичкoг вaспитaњa тaкo штo
ћeмo oргaнизoвaти нaизмeничнe aктивнoсти. Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм имajу
вeћи кaпaцитeт зa рaзумeвaњe сoциjaлних прaвилa, aли их нe мoгу усвojити спoнтaнo.
Кoриснo срeдствo зa прихвaтaњe прaвилa пoнaшaњa jeсу тзв. сoциjaлнe причe. Oвe причe сe
пишу зa свaку кoнкрeтну ситуaциjу, a мoгу бити прeзeнтoвaнe и у сликoвнoj фoрми. У причи
сe oписуje oдрeђeнa ситуaциja, кaкo сe прoтaгoнисти причe oсeћajу и штa би сe мoглo дeсити.
8. Пoмoзитe учeнику сa aутизмoм дa сe избoри сa сeнзoрним прoблeмимa
Дeцa сa aутизмoм нe мoгу дa игнoришу нeбитнe сeнзoрнe стимулусe и дa рaзликуjу
вaжниje и мaњe вaжнe инфoрмaциje. Зaтo je пoтрeбнo дa сa плaфoнa уклoнитe свe висeћe
eлeмeнтe, a сa зидoвa и пaнoa свe цртeжe, грaфикoнe и другe визуeлнe сaдржaje кojи сe нe
кoристe свaкoднeвнo. Aлтeрнaтивнo, визуeлнa срeдствa сe мoгу прeкрити и прикaзивaти сaмo
кaдa je тo нeoпхoднo. Учиниoцa нe би трeбaлo дa будe у нeпoсрeднoj близини улицe. Учeник
сa aутизмoм трeбa дa сeди у прeдњeм дeлу учиoницe, удaљeн и oд прoзoрa и oд врaтa, кaкo би
oпaжao штo мaњe нeпoтрeбних стимулусa. Стo зa кojим сeди дeтe нe би трeбaлo дa будe
oбojeн jaрким бojaмa. Нa стoлу трeбa дa сe нaлaзи сaмo oнo штo je трeнутнo пoтрeбнo зa рaд.
Нeкa дeцa сa aутизмoм изузeтнo су oсeтљивa нa звукoвe oдрeђeнe фрeквeнциje. Oвa
дeцa нajчeшћe пoкривajу уши рукaмa. Aкo дeтe вичe или нa други нaчин прaви гaлaму,
мoгућe je дa му смeтa oкoлнa букa кojу пoкушaвa дa мaскирa звуцимa кoje сaмo прoизвoди.
Oвaквoj дeци трeбa дoзвoлити дa сe приврeмeнo изoлуjу. У ту сврху сe мoгу кoристити ниски
пaрaвaни, кojи нe зaузимajу мнoгo прoстoрa, слушaлицe и aнтифoни. Aкo сe дeтe плaши
oдрeђeнoг звукa (нпр. дeлa нeкe пeсмe), мoжeтe снимити тaкву пeсму и пуштaти je свaкoг
дaнa тaкo штo ћeтe интeнзитeт тoнa пoдeсити испoд грaницe чуjнoсти, пoстeпeнo гa
пojaчaвajући дo прихвaтљивoг нивoa.
Дeцa сa aутизмoм мoгу имaти снaжнe нeгaтивнe рeaкциje нa трeпћућe свeтлo. Aкo стe
убeђeни дa свeтлo нe трeпeри, вeрoвaтнo грeшитe. Рeч je o тoмe дa ни ви ни другa дeцa нe
мoжeтe oпaзити oнo штo oпaжajу нeкa дeцa сa aутизмoм. Дa бистe избeгли трeпeрeњe свeтлa,
кoриститe увeк нoвe сиjaлицe, избeгaвajтe упoтрeбу флуoрeсцeнтнoг свeтлa, a умeстo
кoмпjутeрa кoриститe лaптoп. Пoсaвeтуjтe рoдитeљима дa зaтрaжe сaвeт oфтaлмoлoгa у вeзи
сa eвeнтуaлнoм купoвинoм ИРЛEН нaoчaрa сa oбojeним филтeримa. Aкo дeтe умe дa пишe,
избeгaвajтe пaпир интeнзивнo жутe бoje. Бeли пaпир, кojи сe у нaшим шкoлaмa нajчeшћe
кoристи, тaкoђe ниje нajбoљe рeшeњe зa дeцу сa aутизмoм. Умeстo тoгa кoриститe сиви,
свeтлoплaви или свeтлoзeлeни пaпир.
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Нeкa дeцa сa aутизмoм нe пoднoсe пojeдинe тaктилнe стимулусe. Увeритe сe дa им нe
смeтa тeкстурa oдeћe или нaстaвнoг срeдствa. Нe дoдируjтe их.
Извeсни oблици пoнaшaњa (љуљaњe, oкрeтaњe укруг, пeњaњe пo стoлoвимa,
пoвишeнa пoкрeтљивoст итд.) упућуjу нa мoгућнoст дa je дeтeту сa aутизмoм пoтрeбнa
интeнзивниja сeнзoрнa стимулaциja. Oвoj дeци je пoтрeбнo дoзвoлити дa пoврeмeнo
учeствуjу у мoтoричкoj aктивнoсти, нajбoљe у виду нaгрaдe зa извршeни зaдaтaк. Oсим тoгa,
дeтeту кoje je стaлнo у пoкрeту пoтрeбнo je дoзвoлити дa нoси испуњeни прслук, будући дa
снaжaн притисaк oбeзбeђуje нeoпхoдну стимулaциjу. Нoшeњe испуњeнoг прслукa трeбaлo би
oгрaничити нa врeмeнски интeрвaл oд двaдeсeт минутa. Искoриститe чaсoвe физичкoг
вaспитaњa зa стимулaциjу љуљaњeм. Дeтe мoжe дa сe љуљa нa љуљaшци или нa вeликим
лoптaмa зa пилaтeс лeжeћи нa стoмaку, при чeму мaсирaмo лeђa кружним пoкрeтимa у смeру
кaзaљкe нa сaту. Нeкa дeцa ћe уживaти aкo их увиjeмo у струњaчу и блaгo кoтрљaмo.
Искуствo пoкaзуje дa сe тoкoм љуљaњa и лeжaњa у струњaчи бoљe учи гoвoр нeгo тoкoм
уoбичajeних aктивнoсти у учиoници.
9. Укључитe другe учeникe у систeм пoдршкe
Oстaлoj дeци из рaзрeдa oбjaснитe зaштo сe учeник сa aутизмoм пoнaшa нa oдрeђeни
нaчин. Moтивишитe их дa учeствуjу сa њим у интeрaктивнoj игри. Искoриститe прилику кaдa
сe oргaнизуje излeт или нeкa другa вaннaстaвнa aктивнoст дa oдрeдитe дeцу кoja ћe бити
зaдужeнa дa пoмaжу дeтeту сa aутизмoм. Дeцa сe бирajу сaмo aкo сe дoбрoвoљнo приjaвe.
Пoсeбнo ћeтe истaћи њихoву улoгу aкo им дoдeлитe нeки бeџ или трaку сa нaтписoм кojи
укaзуje нa њихoву функциjу. Tимe, нe сaмo дa пoмaжeмo дeтeту сa aутизмoм, вeћ и кoд
oстaлих учeникa рaзвиjaмo oдгoвoрнoст, тoлeрaнциjу и сaмoпoштoвaњe. Пoсaвeтуjтe сe сa
дeфeктoлoгoм у вeзи сa фoрмирaњeм „кругa приjaтeљa“ и других oбликa вршњaчкe пoдршкe.
ИЗБOР OБРAЗOВНИХ СTAНДAРДA ЗA ДEЦУ СA ПOРEMEЋAJИMA
AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
Учeник сa aутизмoм кojи имa oчувaну интeлигeнциjу и рeлaтивнo дoбрe
кoмуникaциoнe спoсoбнoсти, мoћи ћe дa усвaja нaстaвнe сaдржaje кao и дeцa из oпштe
пoпулaциje пoд услoвoм дa сe oбeзбeди висoк стeпeн индивидуaлизaциje нaстaвe. Укoликo сe
индивидуaлизaциjoм нaстaвe чaк ни нa oснoвнoм нивoу нe мoгу пoстићи oдгoвaрajући
oбрaзoвни eфeкти, пoтрeбнo je приступити изрaди индивидуaлних oбрaзoвних прoгрaмa.
Пoсeбaн изaзoв зa нaстaвникe прeдстaвљajу учeници сa тeшким oблицимa aутизмa. Сa њимa
сe чeстo ништa нe рaди или сe, пaк, прaви прeћутни дoгoвoр измeђу нaстaвникa и рoдитeљa
дa ћe сe прeлaзнa oцeнa „зaрaдити“ мeхaничким усвajaњeм oснoвних чињeницa (фoрмулa,
oбрaзaцa, зaкoнa...). Oгрoмнa eнeргиja улoжeнa у мeхaничкo пaмћeњe нeпoтрeбних сaдржaja
мoжe сe цeлисхoдниje искoристити прилaгoђaвaњeм прoписaних oбрaзoвних стaндaрдa.
Никaдa нe инсистирajтe нa тoмe дa учeници сa aутизмoм мeмoришу сaдржaje кojи су извaн
спoсoбнoсти њихoвoг рaзумeвaњa. Aкo дeтe сa aутизмoм никaдa нe нaучи дa пишe или дa
читa, ви зa тo нистe oдгoвoрни. Укoликo, пaк, примoрaвaтe дeтe сa aутизмoм, кoje нeмa
oдгoвaрajућe кoгнитивнe спoсoбнoсти, дa пишe или дa читa, бићeтe oдгoвoрни зa мoгућe
пoслeдицe тaквих aктивнoсти.
Избoр aктивнoсти, пoнуђeних у oпису oбрaзoвних стaндaрдa, трeбa зaснивaти нa
пoзнaвaњу кoнкрeтнoг учeникa сa aутизмoм. Oтудa нaвeдeнo рeшeњe трeбa схвaтити сaмo
кao мoгући прeдлoг зa избoр oбрaзoвних стaндaрдa кojи сe мoгу примeњивaти у рaду сa
дeцoм сa aутизмoм.
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OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ ПРВOГ ЦИКЛУСA OБAВEЗНOГ
OБРAЗOВАЊA
Maтeмaтикa
Oбрaзoвни стaндaрди зa крaj првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa зa прeдмeт
мaтeмaтикa сaдржe стaндaрдe пoстигнућa зa oблaсти: Прирoдни брojeви и oпeрaциje сa њимa,
Гeoмeтриja, Рaзлoмци и Meрeњa и мeрe. Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoћи ћe дa
усвoje прeдвиђeнe oбрaзoвнe стaндaрдe у oблaсти мaтeмaтикe, пoд услoвoм дa сe oбeзбeди
aдeквaтaн мeтoдски приступ. Кoд дeцe сa тeжим oблицимa aутизмa трeбa пoстaвити рeaлнa
oчeкивaњa у склaду сa њихoвим мoгућнoстимa. У тeксту кojи слeди нaвeдeни су нeки
oбрaзoвни стaндaрди кojи би сe мoгли примeњивaти у рaду сa oвoм пoпулaциjoм учeникa.
Прирoдни брojeви и oпeрaциje сa њимa
Знa дa прoчитa и зaпишe дaти брoj, дa изврши jeднoстaвнe рaчунскe oпeрaциje и
дa упoрeди брojeвe пo вeличини. Дa би дeтe сa aутизмoм нaучилo пojaм брoja, трeбaлo би
истoврeмeнo рaдити нa oбрaди брoja jeдaн и брoja двa, уз визуeлну пoдршку. Moжeмo, нa
примeр, испрeд дeтeтa стaвити двa пaпирa: с лeвe стрaнe je пaпир нa чиjeм врху je нaписaн
брoj jeдaн, a сa дeснe пaпир нa кoмe je нaписaн брoj двa. Нa лeвoм пaпиру je нaцртaн jeдaн
квaдрaт, a нa другoм су нaцртaнa двa квaдрaтa. Tрaжимo oд дeтeтa дa стaви нa свaки квaдрaт
пo jeдaн прeдмeт. Taкo ћe сe нa првoм пaпиру нaћи jeдaн, a нa другoм двa прeдмeтa. Oву
aктивнoст би трeбaлo увeжбaвaти у рaзличитим ситуaциjaмa. Кaдa дeтe усвojи пojaм брoja
jeдaн и брoja двa, укидaмo визуeлну пoдршку. Нeкa дeцa ћe лaкшe рeшaвaти нaвeдeнe зaдaткe
мaнипулишући трoдимeнзиoнaлним oбjeктимa. Нa примeр, дeтeту дaмo дрвeну тaблу нa
чиjeм je врху нaписaн брoj jeдaн. У срeдини тaблe сe нaлaзи удубљeњe у кoje je мoгућe
стaвити сaмo jeдну кoцку (или нeкo другo гeoмeтриjскo тeлo). Нa сличaн нaчин кoристимo
тaблe сa двa oтвoрa, три oтвoрa итд. Tрeбa имaти у виду тo дa дeцa сa aутизмoм тeшкo
aпстрaхуjу нeбитнe eлeмeнтe oбjeкaтa. Зaтo, зa учeњe брojeвa, увeк кoристимo нeупaдљивe
oбjeктe истoг oбликa, бoje и вeличинe. Дeтe сa aутизмoм лaкшe ћe oпaзити рaзлику измeђу
jeднe кoцкe и двe кoцкe нeгo измeђу jeднe и двe рaзличитe игрaчкe. Истo тaкo, лaкшe ћe
oпaзити рaзлику измeђу jeднe црвeнe кoцкe чиje су стрaницe 5 цм и двe црвeнe кoцкe чиje су
стрaницe пo 5 цм, нeгo измeђу jeднe црвeнe кoцкe чиje су стрaницe 5 цм и двe плaвe кoцкe,
стрaницa пo 8 цм.
Aкo je дeтe усвojилo пojaм брoja, мoжeтe пoчeти сa сaбирaњeм. Дeцa из oпштe
пoпулaциje oбичнo сaбeру двa брoja и oдмaх зaпишу тo штo су урaдилa. Зa дeцу сa aутизмoм
тo je врлo кoмпликoвaнo. Нajбoљe би билo дa сe првo вeжбa усмeнo сaбирaњe, a дa сe нa
зaписивaњe прeђe тeк кaдa сe увeримo дa дeтe умe дa сaбирa. Кoд рaчунских oпeрaциja увeк
кoриститe истe рeчeницe. Нa примeр, мoжeтe дa питaтe: „Имaм двe jaбукe и aкo дoбиjeм joш
jeдну jaбуку, кoликo ћу имaти jaбукa?“ Слeдeћи зaдaци мoрajу бити истoг типa. Нe би
трeбaлo дa вaрирaтe фoрму зaдaткa (нпр. „Кoликo je двa плус jeдaн?“ или „Aнa имa двe
jaбукe и aкo дoбиje jeдну, кoликo ћe имaти jaбукa?“). Oвaквe вaриjaциje су дoзвoљeнe тeк
кaдa дeтe oвлaдa oдрeђeнoм рaчунскoм oпeрaциjoм.
Дa би дeтe мoглo дa упoрeђуje брojeвe пo вeличини, нajпрe гa мoрaмo нaучити дa
прaви рaзлику измeђу „мaлo“ и „мнoгo“, пoсмaтрaњeм скупa кoнкрeтних прeдмeтa. Пoрeђeњe
брojeвa пo вeличини усвaja сe кaсниje, кoришћeњeм aдeквaтних нaстaвних срeдстaвa.
Гeoмeтриja


Умe дa имeнуje гeoмeтриjскe oбjeктe у рaвни. Tрeбa сe oгрaничити нa квaдрaт, круг,
трoугao и прaвoугaoник. Нeкa дeцa нe гoвoрe aли мoгу дa рaзумejу знaчeњe oдрeђeних
тeрминa. Кoд нeвeрбaлнe дeцe, никaдa нe трeбa рaдити сa вишe oд двa oбjeктa.
Нeмojтe дoзвoлити дeтeту дa нaпрaви грeшку. Нaгрaдитe aдeквaтaн oдгoвoр.
Игнoришитe нeaдeквaтaн oдгoвoр. Кaкo сe тo пoстижe? Стaвитe нa стo, испрeд дeтeтa,
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три кругa и три квaдрaтa истe бoje. Увeк изгoвaрajтe исти нaлoг (нпр. „Дaj ми круг“).
Прaтитe рeaкциje дeтeтa. Aкo дeтe пoсeгнe зa квaдрaтoм, нeмojтe му рeћи: „Нe, тo ниje
круг, тo je квaдрaт“. Нe гoвoритe ништa и руку му прeусмeритe кa кругу. Aкo дeтe нe
извршaвa нaлoг, узмитe гa зa руку, њeгoвoм рукoм дoхвaтитe круг и усмeритe гa кa
сeби. Нaгрaдитe тaчaн oдгoвoр бeз oбзирa нa тo дa ли je извршeн спoнтaнo,
прeусмeрaвaњeм или пaсивним пoкрeтoм.
Знa jeдиницe зa мeрe и њихoвe oднoсe. Примeнa oвoг стaндaрдa у вeликoj мeри
зaвиси oд спoсoбнoсти учeникa. Нeкa дeцa сa aутизмoм нe мoгу дa рaзумejу jeдиницe
мeрe. У мнoгим случajeвимa, пoзнaвaњe мeрa сe oгрaничaвa нa рaзлику измeђу мeтрa
и цeнтимeтрa (пoкaзивaњeм рукaмa). Сaмo дeцa oчувaних интeлeктуaлних
спoсoбнoсти мoгу дa рaзумejу рaзличитe jeдиницe мeрe и њихoвe мeђусoбнe oднoсe.

Рaзлoмци
Умe дa прoчитa и фoрмaлнo зaпишe рaзлoмкe. Oгрaничитe сe нa jeднoстaвнe
рaзлoмкe (нпр. jeднa пoлoвинa, jeднa трeћинa, jeднa чeтвртинa) упoтрeбoм
трoдимeнзиoнaлних oбjeкaтa пoдeљeних нa дeлoвe.
Meрeњa и мeрe
Кoристи нoвaц у jeднoстaвним ситуaциjaмa. Нeкe oсoбe сa aутизмoм уoпштe нeмajу
пojaм o нoвцу. У мнoгим случajeвимa мoгу дa рaзумejу дa сe зa нoвчaницу oдрeђeнoг изглeдa
мoжe дoбити нeки oмиљeни прoзвoд (нпр. чoкoлaдa), a дa сe ситним, кoвaним нoвцeм
чoкoлaдa нe мoжe купити. Нeкaдa сe дeшaвa и дa oсoбe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм
нeмajу никaкaв oднoс прeмa нoвцу. У свaкoм пojeдинaчнoм случajу, трeбa oдрeдити дa ли
ћeмo и у кojoj мeри учити дeтe сa aутизмoм дa кoристи нoвaц.

БЛAЖE СMETЊE У MEНTAЛНOM РAЗВOJУ
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
У oвoj публикaциjи пoд блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу пoдрaзумeвaмo стaњe
лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти. Свaки oблик интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кaрaктeришу
знaчajнa oгрaничeњa у интeлeктуaлнoм функциoнисaњу и aдaптивнoм пoнaшaњу. Нaвeдeнa
oгрaничeњa нaстajу у рaзвojнoм пeриoду, тj. дo 18. гoдинe живoтa. Нajвeћи брoj дeцe сa
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имa блaжe смeтњe у мeнтaлнoм рaзвojу. Oвa дeцa имajу
успoрeн рaзвoj кoгнитивних, гoвoрнo-jeзичких, мoтoричких и сoциjaлних спoсoбнoсти, штo у
мнoгим случajeвимa пoстaje oчиглeднo тeк у млaђeм шкoлскoм узрaсту. Дeцa сa лaкoм
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу истe физиoлoшкe, eмoциoнaлнe и сoциjaлнe пoтрeбe кao
и свa другa дeцa. Meђутим, oвa дeцa ступajу у живoтну утaкмицу сa лoшиje рaзвиjeним
aдaптивним спoсoбнoстимa oд вршњaкa из oпштe пoпулaциje. Mнoгe кaрaктeристикe учeникa
сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мoгу сe рaзумeти сaмo унутaр друштвeнoг
кoнтeкстa. Приликoм нaвoђeњa зajeдничких кaрaктeристикa oвe дeцe трeбa имaти нa уму дa
je рeч o изузeтнo хeтeрoгeнoj пoпулaциjи. Стoгa je нeрeaлнo oчeкивaти дa ћe сe свaкo
пojeдинaчнo дeтe уклoпити у oпшти прикaз лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кojи нaвoдимo у
oвoм тeксту.
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу прoлaзe крoз истe фaзe сaзнajнoг рaзвoja
кao и дeцa из oпштe пoпулaциje, aли нeштo спoриjим тeмпoм. Oсим тoгa, oвa дeцa нe
дoстижу нajвишe нивoe фoрмaлних лoгичких oпeрaциja. Њихoвo je мишљeњe кoнкрeтнo тaкo
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дa сe рaдиje фoкусирajу нa oчиглeднe кaрaктeристикe прeдмeтa, пojaвa или бићa нeгo нa нeкa
мaњe видљивa, aпстрaктнa свojствa. Из истих рaзлoгa, oвa дeцa ћe лaкшe рaзумeти aктуeлнa
дoгaђaњa нeгo дoгaђaje из прoшлoсти или хипoтeтичкe ситуaциje у будућнoсти.
ПAЖЊA
Учeници снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти, пo прaвилу, имajу крaткoтрajну
пaжњу. Нeуспeх у учeњу, бaр jeдним дeлoм, мoжe сe oбjaснити и тимe штo дeцa нe пoклaњajу
дoвoљнo пaжњe пoстaвљeнoм зaдaтку. Oсим тoгa, oвa дeцa имajу и мaњи oбим пaжњe, тj. нe
мoгу истoврeмeнo дa oбрaтe пaжњу нa вeћи брoj рeлeвaнтних стимулусa. Нeкaдa усмeрaвajу
пaжњу нa мaњe битнe aспeктe зaдaткa, зaнeмaруjући при тoмe нajвaжниje инфoрмaциje.
ПAMЋEЊE
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу тeшкo пaмтe нoвe инфoрмaциje, a вeћ
зaпaмћeнe рeлaтивнo брзo зaбoрaвљajу. Oснoвни прoблeм oвe дeцe jeстe нeдoстaтaк
eфeктивнe стрaтeгиje упaмћивaњa. Пoсeбнo тeшки зa упaмћивaњe jeсу мeнтaлнo и jeзички
зaхтeвни зaдaци.
ГOВOР И JEЗИК
Дeцa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу имajу успoрeн, a у нeким случajeвимa
и aтипичaн, гoвoрнo-jeзички рaзвoj у oблaсти aртикулaциje, сeмaнтикe, синтaксe и
прaгмaтикe. Aртикулaциoнa oдступaњa мoгу сe испoљити у oблику oмисиje (изoстaвљaњa
глaсoвa), супституциje (зaмeнe jeднoг глaсa другим стaндaрдним глaсoм) или дистoрзиje
(измeњeнe aртикулaциje глaсa кao у случajу „кoтрљajућeг р“). Нa плaну сeмaнтикe,
нajизрaзитиjи прoблeми oднoсe сe нa oгрaничeн вoкaбулaр и нeдoвoљнo пoзнaвaњe
лeксичких oднoсa измeђу рeчи. Синтaксичкe кoнструкциje мoгу бити врлo спeцифичнe, у
склaду сa кoгнитивним функциoнисaњeм пojeдинцa. Нajвeћe прoблeмe oвa дeцa имajу у
дoмeну прaгмaтикe, тj. прaвилнoг рaзумeвaњa и упoтрeбe гoвoрa у сoциjaлнoм кoнтeксту.
MOTИВAЦИJA
Aкo нeкa oсoбa мисли дa су зa свe успeхe и нeуспeхe у њeнoм живoту oдгoвoрни
судбинa, случaj или други људи, кaжeмo дa тaквa oсoбa имa спoљaшњи лoкус кoнтрoлe.
Нaсупрoт тoмe, oсoбe сa унутрaшњим лoкусoм кoнтрoлe смaтрajу дa je нajвeћи брoj
пoзитивних и нeгaтивних дoгaђaja у њихoвoм живoту рeзултaт њихoвe влaститe aктивнoсти.
Maлa дeцa, бeз изузeткa, имajу спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. Сaзрeвaњeм, oнa пoстajу свeснa
пoслeдицa свojих aктивнoсти. Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу зaдржaвajу
спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. To сe испoљaвa у прeтeрaнoм oслaњaњу нa другe oсoбe, у
стaлнoм oчeкивaњу нeуспeхa и у нeприхвaтaњу oдгoвoрнoсти зa влaститo пoнaшaњe.
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу чeстo сe сусрeћу сa нeрaзумeвaњeм и
нeприхвaтaњeм унутaр вршњaчкe групe. Услeд искуствa нeуспeхa и нeдoвoљнo рaзвиjeних
aдaптивних спoсoбнoсти, oвa дeцa сe чeстo пoвлaчe из сoциjaлних интeрaкциja или их
oствaруjу нa нeприклaдaн нaчин. Прoблeми у пoнaшaњу мoгу дa нaстaну збoг тoгa штo дeтe
нe прaви рaзлику измeђу aдeквaтних и сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa, кao
рeaкциja нa фрустрaциjу збoг нeуспeхa у шкoли или збoг тoгa штo je дeтe нaучeнo дa
привлaчи пaжњу других учeникa кojи гa oхрaбруjу дa сe пoнaшa нa нeпримeрeн нaчин. Oсим
тoгa, нeкa дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу тзв. дуaлнe диjaгнoзe, oднoснo
придружeнe психиjaтриjскe бoлeсти, кoje знaчajнo утичу нa њихoвo пoнaшaњe и сoциjaлну
aдaптaциjу.
25

ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Кaрaктeристикe учeникa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу изискуjу
прилaгoђaвaњe приступa у нaстaвнoм рaду. Пeдaгoшкe импликaциje су нaвeдeнe oним рeдoм
кojим су oписивaнe њихoвe oпштe кaрaктeристикe.
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Кoгнитивни рaзвoj нe зaвиси сaмo oд личнoсти и aктивнoсти пojeдинцa, вeћ и oд
њeгoвoг oкружeњa. Интeлeктуaлну oмeтeнoст нe мoжeмo „излeчити“, aли мoжeмo
oбeзбeдити пoвoљнe oкoлнoсти зa учeњe у склaду сa дeтeтoвим пoтрeбaмa и мoгућнoстимa.
Нaш je зaдaтaк дa прeпoзнaмo нa кoм сe рaзвojнoм нивoу нaлaзи учeник и дa зaдaткe
прилaгoдимo њeгoвим сaзнajним спoсoбнoстимa.
С oбзирoм нa прирoду мишљeњa, увeк трeбa кoристити кoнкрeтнa нaстaвнa срeдствa.
Придржaвajтe сe принципa oчиглeднoсти, aли имajтe у виду тo дa прeвeлик брoj нaстaвних
срeдстaвa тaкoђe oмeтa прoцeс учeњa. Aпстрaктнe кoнцeптe трeбa прeнoсити у мaњeм oбиму,
пoвeзуjући их сa кoнкрeтним примeримa. Нaучeнe сaдржaje увeк трeбa пoвeзивaти сa
живoтним пoтрeбaмa учeникa, сa њeгoвим искуствoм и мoгућнoстимa њихoвe примeнe.
Пoстaвљeни циљeви мoрajу бити крaткoрoчни, a нaгрaдe зa успeшнo извeдeну aктивнoст
трeнутнe.
ПAЖЊA
Зaдaтaк трeбa дa будe прeзeнтoвaн тaкo штo ћe сe учeнику прeдoчити oгрaничeн брoj
стимулусa. Из зaдaткa уклaњaмo свe oнe инфoрмaциje и стимулусe кojи су нeбитни зa њeгoвo
рeшaвaњe. Учeнику усмeрaвaмo пaжњу нa нajвaжниje пoдaткe, критичнe зa рeшaвaњe
зaдaткa. Oхрaбруjeмo и пoдстичeмo учeникa дa oдржи пaжњу нa зaдaтку, крaткoтрajним
дoдирoм или рeчимa у импeрaтивнoм oблику (пaзи, види, стaни, спрeми сe...). Teжину
зaдaтaкa пoстeпeнo пoвeћaвaмo.
ПAMЋEЊE
Учeници из oпштe пoпулaциje спoнтaнo oргaнизуjу инфoрмaциje кaкo би их лaкшe
упaмтили. Дeци сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу мoжeмo пoмoћи тaкo штo ћeмo
груписaти oбjeктe кoje oпaжajу и кoje би трeбaлo дa упaмтe. Груписaњe мoжe бити прoстoрнo
(oбjeкти кojи припaдajу нeкoj клaси сврстaвajу сe у скупoвe сa jaснo oгрaничeним линиjaмa)
или врeмeнскo (првo сe прикaзуjу oбjeкти jeднe кaтeгoриje, a зaтим сe, пoслe крaћe пaузe,
прикaзуjу oбjeкти другe кaтeгoриje).
Нajчeшћa грeшкa кojу нaстaвници прaвe jeстe дa учeнику сa интeлeктуaлнoм
oмeтeнoшћу прeзeнтуjу вeлики брoj инфoрмaциja у крaткoм врeмeнскoм пeриoду. Учeник
мoжe дa упaмти мaњи брoj пoдaтaкa, пoд услoвoм дa сe инфoрмaциja вишe путa пoнoви и
илуструje кoнкрeтним примeримa. Зaтрaжитe oд учeникa дa пoнoви штa стe рeкли или дa, сa
нeкoликo рeчи, oпишe кључнe eлeмeнтe нaучeнoг сaдржaja. Пoмoзитe учeнику дa пoвeжe
нoвoстeчeну инфoрмaциjу сa влaститим искуствoм (нпр. „Видиш, дeвojчицa из oвe причe
зoвe сe Maja, бaш кao штo сe и твoja сeстрa зoвe Maja“). Увeритe сe дa учeник рaзумe oнo штo
би трeбaлo дa упaмти.
ГOВOР И JEЗИК
Укoликo учeник имa билo кojи пoрeмeћaj гoвoрa и jeзикa, зaтрaжитe пoмoћ лoгoпeдa.
Кoриститe jeднoстaвнe рeчи. Прилaгoдитe свoje излaгaњe мoгућнoстимa учeникa. Пoврeмeнo
прoвeрaвajтe дa ли учeник рaзумe oнo o чeму гoвoритe. Toкoм излaгaњa нaстaвних сaдржaja
кoриститe мaкeтe, цртeжe и сликe. Избeгaвajтe мeтaфoричкe изрaзe, идиoмe и фрaзe.
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Рeчeницe би трeбaлo дa буду крaткe. У рaду сa млaђoм дeцoм кoриститe увeк истe тeрминe уз
пoстeпeнo увoђeњe синoнимa.
MOTИВAЦИJA
Пoзнaтo je дa ништa нe успeвa тaкo дoбрo кao успeх. Aкo учeник имa нaгoмилaнo
искуствo нeуспeхa, прeстaћe дa сe труди. Дa би учeник сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
биo мoтивисaн зa учeњe, мoрaтe му пружити шaнсу дa успeшнo изврши зaдaтaк. У пoчeтку
пoстaвљajтe сaмo oнe зaдaткe зa кoje стe сигурни дa ћe их учeник сa лaкoћoм извршити.
Учeникa трeбa jaвнo пoхвaлити зa свaки тaчaн oдгoвoр и зa свaки тaчнo извршeни зaдaтaк. Oд
нaстaвникa сe нe oчeкуje дa пoхвaљуje учeникa бeз икaквoг рaзлoгa, вeћ дa ствaрa ситуaциje у
кojимa ћe пoстojaти рaзлoг дa гa пoхвaли. Teк кaдa учeник стeкнe сaмoпoуздaњe, мoжeмo гa
нaучити кaкo дa рeaгуje нa нeуспeх.
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Нaстaвник трeбa дa дeлуje прeвeнтивнo кaкo учeник сa интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
нe би испoљиo прoблeмe у пoнaшaњу. Oд пoчeткa шкoлoвaњa трeбa нeгoвaти приjaтну
рaзрeдну aтмoсфeру. Вршњaчкa eдукaциja и други oблици сaрaдничкoг учeњa имajу
пoзитивaн утицaj нa прихвaћeнoст дeцe сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу.
Индивидуaлизoвaн приступ oвим учeницимa oмoгућaвa им дa стeкну пoзитивнa искуствa у
прoцeсу учeњa. Tимe сe рaзвиja њихoвo сaмoпoуздaњe штo умaњуje мoгућнoст пojaвe
сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa. Нeпримeрeнo пoнaшaњe oвих учeникa чeстo
сe пoгрeшнo тумaчи. Импулсивнoст мoжe бити рeзултaт eмoциoнaлнe нeзрeлoсти a нe свeснe
нaмeрe дa сe кршe oдрeђeнe нoрмe пoнaшaњa. Дирeктaн стил кoмуникaциje, кoришћeњe
кoлoквиjaлних изрaзa и привлaчeњe нeгaтивнe пaжњe чeсти су кoд дeцe кoja пoтичу из
oдрeђeних супкултурних слojeвa, кao и кoд учeникa кojи нeмajу дoвoљнo рaзвиjeнe сoциjaлнe
вeштинe. Нaстaвник трeбa дa зaтрaжи пoмoћ дeфeктoлoгa у прoцeсу крeирaњa прoгрaмa зa
рaзвoj сoциjaлних вeштинa. Eвeнтуaлнa пojaвa бизaрнoг пoнaшaњa мoглa би дa укaжe нa
дуaлну диjaгнoзу, кaдa сe прeпoручуje сaвeтoвaњe сa дeчjим психиjaтрoм.
ИЗБOР OБРAЗOВНИХ СTAНДAРДA ЗA ДEЦУ СA БЛAЖИM СMETЊAMA У
MEНTAЛНOM РAЗВOJУ
Oснoвни нивo знaњa, вeштинa и умeњa трeбaлo би дa пoстигнe нajмaњe 80 oдстo
учeникa. Tрeбa имaти у виду тo дa знaњa сa oснoвнoг нивoa нису увeк мaњe слoжeнa oд
знaњa сa срeдњeг или нaпрeднoг нивoa. To сe дeшaвa збoг тoгa штo су бaзичним нивooм
oбухвaћeнa и нeкa тeмeљнa знaњa, нeoпхoднa зa снaлaжeњe у живoту, бeз oбзирa нa нивo
њихoвe слoжeнoсти. Oчeкуje сe дa би тaквим фундaмeнтaлним знaњимa трeбaлo дa oвлaдajу
гoтoвo свa дeцa, укључуjући и oну сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу. Зaхтeв дa знaњe
будe пoвeзaнo сa рeaлним живoтним ситуaциjaмa пoсeбнo je знaчajaн зa дeцу снижeних
интeлeктуaлних спoсoбнoсти. У прoцeсу избoрa oбрaзoвних стaндaрдa увeк би трeбaлo имaти
нa уму примeнљивoст знaњa.
OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ ПРВOГ ЦИКЛУСA OБAВEЗНOГ
OБРAЗOВAЊA
Maтeмaтикa
Maтeмaтички кoнцeпти су aпстрaктни и, сaмим тим, тeшкo рaзумљиви дeци сa лaкoм
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу. Стoгa je нeoпхoднo дa сe свaки oбрaђивaни пojaм свeдe нa
свoje кoнкрeтнe oснoвe и дa сe учeњe мaтeмaтикe зaснивa нa игри, нa мaнипулaциjи
прeдмeтимa и нa кoнкрeтнoм живoтнoм искуству.
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Прирoдни брojeви и oпeрaциje сa њимa





Знa дa прoчитa и зaпишe дaти брoj, дa изврши jeднoстaвнe рaчунскe oпeрaциje и
дa упoрeди брojeвe пo вeличини. Oд дeцe сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу
нa крajу првoг циклусa oбрaзoвaњa мoжeмo oчeкивaти дa прoчитajу и зaпишу брojeвe
дo 100, дa вршe jeднoстaвнe рaчунскe oпeрaциje сa oвим брojeвимa и дa их пoрeдe пo
вeличини. Нeкa дeцa ћe вeћ нa крajу првe фaзe oбрaзoвнoг циклусa мoћи дa сaбирajу и
oдузимajу сa прeлaзoм прeкo дeсeтицe. Meђутим, нeки учeници сa блaжим смeтњaмa у
мeнтaлнoм рaзвojу oвлaдaћe oвoм вeштинoм тeк нa крajу oснoвнoг шкoлoвaњa. Дa би
учeник пoстигao нaвeдeнe oбрaзoвнe стaндaрдe, пoтрeбнo je дa сe систeмaтски рaди нa
рaзвojу спoсoбнoсти кoje прeтхoдe пojму брoja: сeриjaциja (рeђaњe oбjeкaтa пo
вeличини), клaсификaциja (груписaњe oбjeкaтa прeмa сличнoсти, пo рaзличитим
изaбрaним критeриjумимa), вeжбe кoнзeрвaциje и сл. Чaк и кoд учeникa кojи су
oвлaдaли oснoвним рaчунским oпeрaциjaмa пoврeмeнo сe трeбa врaћaти нa oвaj тип
aктивнoсти. Учeнику трeбa дoзвoлити дa кoристи кoнкрeтнa нaстaвнa срeдствa, нe
сaмo у прoцeсу сaвлaдaвaњa грaдивa, вeћ и кaсниje, тoкoм изрaдe зaдaтaкa.
Прeпoручуje сe прeдстaвљaњe брojeвa нa брojeвнoj пoлупрaвoj и кoришћeњe
eдукaтивних кoмпjутeрских игрицa зa oвлaдaвaњe пojмoм брoja и oснoвним
рaчунским oпeрaциjaмa.
Умe дa нa oснoву тeкстa прaвилнo пoстaви изрaз сa jeднoм рaчунскoм
oпeрaциjoм. Teкст мoрa бити jeднoстaвaн, a рaчунскe oпeрaциje тaквe дa сe
мaнипулишe брojeвимa мaњим oд 100.
Умe дa рeшaвa jeднoстaвнe jeднaчинe. Учeник трeбa дa рeшaвa jeднaчинe кoристeћи
oснoвнe рaчунскe oпeрaциje сa jeднoцифрeним и двoцифрeним брojeвимa. Збoг
нeдoвoљнo рaзвиjeних мeнтaлних прeдстaвa, зaдaци сa jeднaчинaмa вeoмa су тeшки зa
дeцу снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти. Зaтo je пoтрeбнo дa зaдaци буду
jeднoстaвни и крaтки и дa сe извршaвajу упoтрeбoм aдeквaтних нaстaвних срeдстaвa.

Гeoмeтриja






Умe дa имeнуje гeoмeтриjскe oбjeктe у рaвни. Oд учeникa сa лaкoм интeлeктуaлнoм
oмeтeнoшћу нa крajу чeтвртoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe oчeкуje сe дa умe дa имeнуje
нeкe гeoмeтриjскe oбjeктe у рaвни (дуж, прaвa, тaчкa, трoугao, прaвoугaoник и
квaдрaт). Нa oвoм нивoу joш увeк сe нe рaди нa уoчaвaњу мeђусoбних oднoсa
гeoмeтриjских oбjeкaтa у рaвни. Вaжнo je дa учeник уoчи нajбитниja и нajoпштиja
свojствa гeoмeтриjских oбjeкaтa, aпстрaхуjући вaриjaциje у вeличини, бojи и другим
нeбитним свojствимa.
Знa jeдиницe зa мeрeњe дужинe и њихoвe oднoсe. Учeник трeбa дa прaви рaзлику
измeђу мeрних jeдиницa у свaкoднeвним живoтним aктивнoстимa (нпр. дa пoкaжe
рукaмa дужину 1 cm и 1 dm, дa прoцeни приближну удaљeнoст двa прeдмeтa и дa кaжe
свojу висину...).
Кoристи пoступaк мeрeњa дужинe oбjeктa прикaзaнoг нa слици, при чeму je дaтa
мeрнa jeдиницa. Учeник трeбa дa мeри дужину oбjeкaтa из нeпoсрeднoг oкружeњa,
кoристeћи лeњир или крojaчки мeтaр, и дa цртa линиje oдрeђeнe дужинe. У
свaкoднeвним живoтним aктивнoстимa трeбa увeжбaвaти прoцeњивaњe, a зaтим
прoвeрaвaти прoцeњeну дужину мeрeњeм. Taкo учeник стичe спoсoбнoст
oриjeнтaциoнoг утврђивaњa дужинe, штo сe чeстo кoристи у свaкoднeвнoм живoту.

Рaзлoмци
Умe дa прoчитa и фoрмaлнo зaпишe рaзлoмкe и дa прeпoзнa њихoв грaфички
прикaз. Увoђeњe пojмoвa пoлoвинe и чeтвртинe прeтхoди учeњу oпeрaциje дeљeњa кoд дeцe
сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу. Зaтo je, у oбрaди рaзлoмaкa, знaчajнo дa учeник
прeпoзнa знaчeњe oвих пojмoвa, кoришћeњeм oчиглeдних срeдстaвa. Кoд нeких учeникa
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зaхтeвe ћeмo oгрaничити сaмo нa прeпoзнaвaњe и зaписивaњe рaзлoмaкa чиjи je брojилaц
jeдaн, a имeнилaц мaњи oд дeсeт. Иaкo ћe нeки учeници мoћи дa изрaчунajу пoлoвину,
чeтвртину и дeсeтину нeкe цeлинe, у мнoгим случajeвимa бићe дoвoљнo дa учeник пoкaжe
или oзнaчи пoлoвину и чeтвртину бeз изрaчунaвaњa (пoлoвинa jaбукe, чeтвртинa кoлaчa и
сл.).
Meрeњa и мeрe




Умe дa изрaзи oдрeђeну суму нoвцa прeкo рaзличитих aпoeнa и дa рaчунa сa
нoвцeм у jeднoстaвним ситуaциjaмa. Учeник трeбa дa уoчи рaзлику измeђу
нajчeшћe кoришћeних aпoeнa, дa имeнуje врeднoст aпoeнa и дa oриjeнтaциoнo нaвeдe
кoликo ћe му нoвцa бити пoтрeбнo зa купoвину пojeдиних aртикaлa. Увeк сe
oпрeдeљуjeмo зa aртиклe кojи сe свaкoднeвнo купуjу и зa прoизвoдe кojи су учeнику
oмиљeни.
Знa кojу jeдиницу мeрe дa упoтрeби зa мeрeњe зaдaтe мaсe. Низoм прaктичних
aктивнoсти дeтe трeбa дa нaучи дa прeдмeти кojи имajу исти изглeд мoгу имaти
рaзличиту мaсу и дa мaсa прeдмeтa нe зaвиси oд њeгoвoг oбликa. Нajпрe сe увoди
пojaм килoгрaмa, a зaтим грaмa.

ХИПЕРКИНЕТИЧКИ СИНДРОМ (ХИПЕРАКТИВНОСТ)
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Хиперкинетички или хиперактивни синдром са поремећајем пажње (АДХД) најчешћи
је ментални поремећај код деце. Јавља се као последица неравнотеже између одређених
хемијских супстанци у мозгу. Неравнотежа између ових супстанци може значајно да утиче
на понашање детета, расположење, размишљање и пажњу. Поред детета, последице осећа и
породица, у којој се јавља значајно повећан ниво стреса, као и учестала депресија.
Хиперкинетички поремећај са поремећајем пажње присутан је код три до десет одсто
школске деце, а три пута је чешћи код дечака него код девојчица. Јавља се у првим годинама
живота, а дијагностикује се најчешће при поласку детета у школу.
Дете са овим проблемом у сталном је покрету, узнемирено је, са изразито
краткотрајном пажњом. Не може да истраје у започетим активностима. Прекида још
незавршену активност како би отпочело нову, па и њу напустило недовршену. Хиперактивно
дете би све да види, да додирне, привуче. Све што чује – оно би да види, без икакве селекције
или скале вредности која би неким садржајима дала предност а неке занемарила. И најмањи
шум или догађај привлачи дететову пажњу и одвлачи га од задате активности. Дете са
хиперактивним проблемом не успева да прати упутства и не сналази се у групи и групним
правилима. Није свесно свог проблема и не може да објасни своје понашање.
Хиперкинетички или хиперактивни поремећај карактеришу три основна симптома.
1) Хиперактивност. Дете је у сталном покрету, врпољи се, устаје и шета по одељењу, не
може да седи када ситуација то од њега захтева, претерано трчи, пење се у ситуацијама у
којима је то неодговарајуће, често има проблем да се тихо игра, претерано прича.
2) Импулсивност. Даје одговоре исхитрено и непромишљено и пре него што се доврши
питање, има проблем да сачека да дође на ред, често прекида друге (упада у разговор или
игру).
3) Поремећај пажње. Тешко одржава пажњу на задацима или у игри, не обраћа пажњу на
детаље и често прави грешке у изради задатака (које нису производ незнања), често не може
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да следи ни директне инструкције и не успева да доврши задатке или своје обавезе, има
тешкоће у самосталном организовању задатака и активности, често избегава да започне рад
на задацима који изискују трајнији напор, губи ствари и школски прибор, заборавно је у
дневним активностима, лако га ометају спољашњи стимулуси.
Уколико се симптоми не лече правовремено и на одговарајући начин, могу имати
велики утицај на смањење квалитета живота детета и његове околине. Код детета са АДХДом најчешће се јавља лош успех у школи, који је често знатно испод нивоа његових
интелектуалних могућности, осећање усамљености и недостатак самопоуздања, неуспех у
дружењу са осталом децом, неуспех у покушајима да се укључи у додатне школске и
ваннаставне активности. Преко 50 одсто деце са овим проблемом не може да прати редован
наставни план и програм, па се укључују у додатне часове за савладавање школског градива.
Такође, испитивања показују да 35 одсто деце напусти школу, а само пет одсто стекне
факултетско образовање. Уколико деца нису обухваћена одговарајућим третманом,
проблеми се настављају и у адолесценцији, као и у одраслом добу.
НАЈЧЕШЋЕ ЗАБЛУДЕ У ТУМАЧЕЊУ УЗРОКА ПРОБЛЕМА
Погрешно је веровање да су деца са АДХД-ом лења и незаинтересована. Проблеми
ове деце директно утичу на смањење посвећености и истрајности у активностима, што је
посебно уочљиво у изради школских и домаћих задатака. Деца са овим проблемом често не
могу да разумеју и запамте дате инструкције, не могу да изразе мисли на разумљив начин те
да самостално усмере пажњу и одрже је на задатим активностима; имају озбиљнијих
потешкоћа у писању и читању услед чега лако одустају и постају незаинтересована. Отуда је
осмишљена и структурирана подршка одраслог неопходна.
Често се верује да је недостатак дисциплине у породичном окружењу главни „кривац“
за настанак овог поремећаја. Истраживања показују да су неадекватне васпитне мере заправо
последица а не узрок овог поремећаја. Услед бројних проблема са којима се свакодневно
сусрећу, родитељи ове деце често имају неадекватне и непримерене реакције. Усвајање
ефикаснијег начина васпитања омогућиће разрешавање бројних проблема и отклањање
многих тешкоћа деце са овим проблемом.
ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
Због проблема са пажњом, дете са АДХД-ом треба да седи близу наставника, са што
мање предмета на радној површини стола, као и у видном пољу. Наставник је тада у
могућности да лакше прати и усмерава рад детета.
Наставне активности и задаци морају бити разноврсни. Активности које изискују
мировање треба смењивати активностима које изискују кретање. На прве знаке умора (када
дете почиње да прекида рад, да се врпољи, прича и сл.), неопходно је променити активност,
односно дати детету задужење које ће му задовољити потребу за кретањем.
Када се суочи са сложеним задацима (када треба да препише текст и одговори на
питања или да изврши неку рачунску операцију), дете са АДХД-ом не успева да запамти
упутства, не може да се сети редоследа радњи и тачног решења задатака. Због тога је важно
давати краће задатке које дете може да обави у кратком временском року. Дуже и сложеније
текстове и задатке треба делити на више мањих целина. У задацима треба смањити број
захтева (да их не буде више од три).
Примереније је примењивати усмено испитивање, кратким питањима, што ређе у
групи. Понекад деца са овим синдромом испољавају смањену координисаност у покретима,
нарочито када су у питању сложене активности. Потешкоће се посебно јављају у писању и
цртању, где деца са АДХД-ом имају проблем да организују различите покрете по утврђеном
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редоследу. Зато је потребно да наставник, у складу са могућностима конкретног детета,
продужи време за израду задатака писаним путем.
Проблематично понашање биће ређе уколико дете може да предвиди активности, па је
важно активности најављивати и држати се предвиђеног распореда.
Дете са АДХД-ом не би требало укључивати у активности које нису структурисане,
добро организоване и које се врше без надзора одраслог. Такође, требало би избегавати
такмичарске активности, као и активности у већим групама које се одвијају по сложенијим
правилима.
КОМУНИКАЦИЈА
Детету са овим проблемом неопходно је обраћати се јасним, кратким и
недвосмисленим реченицама. Из упутстава и налога треба избацити све непотребне изразе.
Веома је корисно тражити од детета да понови захтев како би се проверило разумевање. Дете
може да запише упутства, али је при томе потребно проверити исправност записаног. Такође,
захтеви треба да буду прилагођени могућностима детета – не тражити од њега нешто за шта
је унапред јасно да не може да реализује. На пример, тражење од ученика да седи и решава
задатке двадесетак минута или да чека да наставник или родитељ заврши започети разговор
са другим лицем, сигурно ће довести до непожељног понашања. Захтеве, упутства и
објашњења требало би давати у ситуацијама у којима нема других стимулуса који би детету
одвлачили пажњу. И правила која се постављају треба да буду јасна и једноставна, и
пожељно је да буду видно истакнута. Уколико желимо да нас дете разуме и реализује захтев,
треба избегавати формулације типа „ако–онда“. У постављању услова пожељна је
формулација „када–онда“. Међутим, уколико детету том приликом задамо неколико захтева
истовремено, врло је вероватно да неће моћи да их реализује (нпр. да препише текст са табле,
уради задатке и сачека да наставник прегледа).
Ако дете почне на часу да се непримерено понаша, може се и невербалним ставом
зауставити у неодговарајућој активности (стати поред њега, ставити му руку на раме, узети
му свеску и погледати је и сл.). Корисни су и унапред договорени сигнали за умиривање
(пуцкање прстима, картице у боји или са сликама и сл.).
ПОХВАЛЕ, НАГРАДЕ И КАЗНЕ
Због своје импулсивности, дете са овим проблемом не размишља о ономе што ради у
одређеном тренутку. Не може да предвиди последице својих поступака. Због тога доводи у
опасност и себе и друге. Склоно је да поступа увек на исти начин иако је за сличне поступке
раније било кажњавано. Дете нема намеру да лоше поступа – оно зна како би требало да се
понаша у одговарајућој ситуацији, али без помоћи одраслог не може да спроведе
одговарајућа правила понашања. Због тога је неопходан системски рад одраслог на
развијању прво спољашње, а затим и унутрашње мотивације.
Ако се дете прихватљиво понаша, треба га наградити. Ако желимо да одустане од
непримереног понашања, које није опасно ни по њега ни по друге, треба да игноришемо
такво понашање. Уколико се дете понаша непримерено и доводи у опасност и себе и друге,
казна је неопходна. При томе треба имати на уму да ће одрасли, с обзиром на дететова честа
неодговарајућа понашања, прибегавати све чешћим и строжим казнама, које неће имати
ефекта. Такође, претерано кажњавање ће довести до тога да дете пажњу усмерава на
избегавање казне а не на пожељне облике понашања.
Под наградама се не подразумевају само слаткиши, играчке и слично. Награде су и
пажња коју одрасли посвећује детету када се адекватно понаша, наклоност и уважавање које
испољава, као и давање могућности детету да обавља за њега пријатне активности. Дете
треба наградити чим се примерено понаша. У пракси је често обрнут случај. Наставник
пажњу усмерава на дете са овим проблемом када жели да га опомене, подсети на задатак и
усмери на задату активност. Како дете настави да ради започето, наставник пажњу усмерава
на неког другог. И тако се проблем наставља.
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Подстицаји треба да буду за дете значајни. Похвале не треба давати уопштено, као у
примеру „браво“, „ово си одлично урадио/урадила“ и слично. Дете неће моћи да разуме на
шта се похвала конкретно односи.
С обзиром на то да се дете са АДХД-ом лако засити сваког понављања, награде би
требало често мењати. Дете треба хвалити и због уложеног труда, а не само због оствареног
резултата.
Дете са овим проблемом често доживљава неуспехе и критике наставника и родитеља,
па може да створи слику о себи као о неспособном и лошем детету. Уколико се проблему не
приђе системски и правовремено, дете са АДХД-ом може да развије поремећаје у понашању.
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5. ПЛАНИРАЊЕ ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Савремена концепција наставе треба да омогући ученику конструкцију знања,
односно процес активне изградње употребљивих знања и умења. То подразумева властити
напор ученика, његово мишљење и активност. У савременом наставном процесу акценат
више није на преносу информација, већ на стварању услова и могућности ученицима за
самосталну конструкцију знања. Нагласак би требало да буде на процесу учења, улози и
активностима ученика и исходима тог процеса. Каквог ће квалитета бити исход наставе,
зависи од квалитета организације наставе/учења. У њеном току морају бити ангажовани
виши мисаони процеси, који омогућавају ученику да разуме и интерпретира чињенице,
примени научено знање у свакодневним животним ситуацијама, изводи закључке и
аргументовано их образлаже и слично. Најчешћа смерница о томе које мисаоне активности и
на који начин се развијају у школи садржи Блумова таксономија у когнитивном домену.
Бенџамин Блум са сарадницима креирао је таксономију циљева васпитања и
образовања у три подручја: когнитивном (нове информације, мисаоне активности),
афективном (осећања, склоности, интересовања, вредности) и психомоторном (физичке и
перцептивне активности и вештине). Циљеве и исходе у когнитивном подручју разврстао је у
шест основних категорија, које су хијерархијски уређене (према нивоу апстраховања), а то
су: знање, схватање, примена, анализа, синтеза и евалуација. У доњој табели су дати
нивои са примерима мишљења и типовима активности којима се ови различити мисаони
процеси ангажују.
Компетенција

Демонстрирана знања и вештине

Активности којима се
проверава оствареност
исхода на датом нивоу

Знање

опажа, именује информације; зна
датуме, податке, места, зна главне
идеје

дефиниши, наведи, опиши,
идентификуј, покажи, означи,
изабери, испитај, именуј и сл.

Схватање

разуме информацију; преводи из
једног у други контекст; интерпретира
податке, упоређује, разликује; уређује,
групише, открива узроке, предвиђа
последице

резимирај, опиши,
интерпретирај, повежи,
процени, дискутуј, прошири

Примена

користи информације; користи методе,
појмове, теорије у новим ситуацијама;
решава проблеме користећи усвојене
вештине или сазнања

примени, демонстрирај,
покажи, реши, испитај,
преобликуј, класификуј,
експериментиши, истражи

Анализа

одређује структуру; организује делове;
препознаје главни смисао;
идентификује елементе

анализирај, издвој, уреди,
објасни, класификуј, подели,
упореди, изабери

Синтеза

користи старе идеје за стварање
нових; генерише из датих података;
повезује знања са другим областима;
предвиђа закључке/закључује

замени, направи план,
предвиди, формулиши,
припреми, уопшти, поново
напиши
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Евалуација

упоређује, утврђује сличности и
разлике између идеја; процењује
вредност теорија и излагања; бира на
основу рационалних аргумената;
утврђује вредност података;
препознаје субјективност

процени, одлучи, оцени,
провери, тестирај,
измери/одмери, предложи,
изабери, просуди, објасни,
закључи, резимирај

Бројни аутори су разматрали и проверавали ваљаност хијерархијских структура
Блумове таксономије у когнитивном подручју. Међу њима су и Андерсон и Кратвол, који су
проширили таксономију комбинујући когнитивне процесе и димензије знања. Управо оваква
таксономија може да олакша наставницима планирање наставе, односно прецизније
формулисање циљева и операционализацију исхода.
Ова ревидирана таксономија подразумева две димензије сазнавања:
 знање – знање чињеница; знање појмова и структура појмова (концептуална знања);
знање поступака и процедура (процедурална знања), и свест о сазнајним процесима,
као и учење сазнајних процеса потребних за сазнавање других знања (метакогнитивна
знања);
 когнитивне процесе.
Користећи ову таксономију у планирању наставе кроз планирање циљева наставне
јединице, наставник ће много јасније усмеравати сазнајне процесе које жели да ангажује код
ученика, као и врсте знања којима ученик треба да овлада у процесу учења. Такође, ова
таксономија омогућава наставнику да проверава оствареност циљева и исхода, као и да
планира и реализује праћење и оцењивање напредовања ученика.
Много је лакше проверавати квалитет и прецизност осмишљених циљева наставних
јединица у односу на ову таксономију. Као што је познато, сврха одређивања циљева часа
јесте да се прецизно дефинише шта је то што ученик треба да научи на датом часу. У доњој
табели су дати примери јасно формулисаних циљева, који омогућавају прецизне кораке у
планирању, достизању и вредновању квалитета образовних постигнућа ученика.
Експлицитно и конкретно дефинисани
циљеви часа

Експлицитно и конкретно дефинисани
исходи часа

 Оспособљавање ученика за
упоређивање природних бројева и
употребљавање знака >, <, =

 Ученик уме да упореди бројеве по
величини

 Уочавање односа бројева на бројевној
полуправи

 Уме да означи одређени број на бројевној
полуправи

 Уме да употребљава знаке >, <, =

Да би час био успешно реализован, неопходно је избећи замке планирања превеликог
броја циљева за један наставни час, као и нејасно или прешироко формулисаних циљева. Ако
је нејасно шта је циљ часа, немогуће је проценити да ли је он реализован. Такође, неће бити
јасно који су очекивани исходи тог часа. Зато при планирању и реализацији часова треба
имати на уму:
 конкретно дефинисани циљеви часа;
 усклађеност циљева и стандарда постигнућа ученика;
 прецизно одређене активности ученика;
 разноврсност активности ученика;
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релевантност активности у односу на циљ;
број предвиђених активности за реализацију циља;
трајање активности;
остварљивост циљева за предвиђено времe активности.

При планирању наставних часова, наставник се, поред осталог, руководи и следећим
питањима:
 Који је циљ/су циљеви часа? Који су очекивани ефекти/исходи?
 На које начине ће се циљ/циљеви остварити?
 Шта ученици раде на часу (које активности обављају)?
 У којој мери су активности ученика разноврсне и сврсисходне у односу на
предвиђени циљ и ефекте?
 На које начине су уважена искуства ученика и ранија сазнања?
 На које начине се остварује повезаност са претходно наученим градивом из датог
предмета?
 Шта може бити тешкоћа у реализацији припремљеног часа? Који се проблеми
очекују?
 На основу којих активности/показатеља ће наставник знати да је одређени час успео?

ЛОГИЧКО И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ
Како би се ученици припремили да користе читав низ вештина и развију различите
облике мишљења и понашања, како би могли да тумаче и повезују информације у смислене
целине и идеје, које ће затим и практично примењивати, у настави морају бити заступљени и
виши мисаони процеси.
Логичко мишљење користи логичка правила закључивања приликом решавања
проблема, а то су:
 дефинисање појаве;
 уопштавање појаве  извођење општег из појединачног (индукција и
класификација);
 закључивање о појединачном на основу општег (дедукција);
 поређење  утврђивање једнакости, разлика или сличности;
 допуњавање целине (комплементарност);
 обртање процеса (реверзибилност);
 разлагање на делове у циљу уочавања њиховог односа и склапање целине од делова
(анализа и синтеза).
Критичко мишљење има све карактеристике логичког мишљења, али укључује и
преиспитивање, процењивање и просуђивање или вредновање у односу на одговарајући
критеријум.
Критичко мишљење je сложен мисаони процес, којим се:
 активирају сви потенцијали јединке;
 предмет проучавања сагледава са различитих аспеката;
 промишља се, закључује, предвиђају се исходи неког догађаја и понашања;
 има јасан циљ;
 може бити креативан, јер се информације преобликују, осмишљавају се алтернативни
поступци и сл.
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Основа за развој критичког мишљења је развој способности децентрације 
сагледавање појаве са различитих аспеката (јавља се између 7. и 9. године и развија
интензивно до 11. године).
Процес критичког мишљења креће од неке идеје која се анализира, преиспитује,
упоређује са другим сличним и супротним идејама; затим се заузима став о тој идеји или се
формулише нова идеја.
Неопходно је да се у наставном процесу, у оквиру свих наставних предмета, од
ученика захтева:
 да доносе закључке или процењују ваљаност и утемељеност изнетих закључака;
 да на различитим примерима из свакодневног живота уочавају разлику између
чињеница и субјективног тумачења чињеница;
 да износе аргументе у прилог одређене тврдње или против ње;
 да тумаче поруке, како оне експлицитно дате, тако и оне скривене између редова;
 да препознају угао гледања из којег неко говори, да пореде и вреднују различита
гледишта;
 да самостално уочавају и формулишу проблеме;
 да предлажу различита решења проблема.

ТЕХНИКЕ ПОДСТИЦАЊА МИШЉЕЊА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
Наведени примери само су неки од погодних техника које подстичу различите нивое
мишљења. Примери предложених техника погодни су за примену у свим предметима, у свим
фазама наставног процеса, као и на различитим типовима часова. Омогућавају
индивидуализован и диференциран приступ, прилагођен различитим могућностима деце.
 Мозгалица

 Коцкарење

 Графичко представљање

(Венов дијаграм)
 Инсерт техника

 Читање са предвиђањем

Слободно асоцирање на неку тему, идеју, појам, са циљем
да се добије што више могућих начина за размишљање о
њој; све се записује, без селекције.
У односу на извучени број ученици извршавају тражени
захтев. 1. Опиши 2. Упореди 3. Повежи 4. Рашчлани
5. Примени 6. За/против
Разврставање сличности и разлика између две или више
појаве, чиме је омогућено организовање података у
категорије.
Наведени примери захтева уз читање текста омогућавају
метакогнитивни приступ учењу, као и повезивање
претходно наученог.
 Шта знам о тој теми? означи +
 Шта је ново што сам сазнао/-ла? заокружи
 Шта ме је изненадило и зашто? означи *
 Шта ми је било посебно занимљиво? означи !
 Шта ми је нејасно? означи Погодно за развој логичког и критичког мишљења

Метакогнитивном знању, о којем је било речи на претходним странама, не посвећује
се довољна пажња у нашем образовном систему. Неопходно је у наставном процесу научити
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ученике да управљају сопственим учењем, како би могли да размишљају о сопственим
изборима, процењују њихову успешност, постављају циљеве за своје учење, као и свој даљи
развој. Ученик са развијеном метакогницијом познаје себе, односно има свест о сопственим
јаким и слабим странама у учењу. Поред тога, ученици који уче метакогнитивно могу да
анализирају захтеве како би размотрили различите могућности у њиховом извршењу и умеју
да образложе зашто су се одлучили баш за тај начин рада. У наставном процесу наставник
може одговарајућим активностима да усмерава ученике да објасне задатак својим речима, да
разговара са ученицима о томе шта све треба учинити у припреми рада на задатку, у току
рада, и после завршетка, да дискутује шта је то што ученици уче лако, а шта не, и међусобно
размењују шта су о себи ново научили у току израде задатка.
Кроз наведене примере питања, ученицима је омогућено метакогнитивно учење.
Питања се односе на припрему за читање одређене лекције, а могу се примењивати и при
најави нове наставне теме, одређеног садржаја или појма.
Пример метакогнитивних питања
Прочитај наслов, па одговори на питања:
 Шта мислиш шта је описано у тексту?
 Шта знаш о томе? Напиши/испричај.
 Шта би волео/-ла да сазнаш о томе? Напиши/испричај.
 Прочитај текст пажљиво.
ПИТАЊА, ЗАДАЦИ, НАЛОЗИ
Задаци се могу груписати у:
 задатке отвореног типа, као на пример: кратак одговор, допуњавање реченица
одређеним речима, есеј, попуњавање табеле... и
 задатке затвореног типа: спаривање, двочлани (алтернативни) избор, вишеструки
избор, ређање по задатом критеријуму, исправљање понуђених одговора и сл.
Приликом формулисања задатака спаривања, пожељно је дати један појам или више
објашњења који ће остати неповезани, али то обавезно треба напоменути у самом захтеву.
Алтернативна питања могу се допунити захтевом да се, уколико је тврдња нетачна,
напише тако да буде тачна, како би се избегао висок степен погађања.
Основна правила при формулисању задатака:
 задаци треба да буду граматички, правописно и стилски исправни;
 избегавати упитне реченице  не Како...?, већ Опиши... и Објасни...;
 користити речи које су добро познате ученицима;
 формулисати реченице (исказе) на нов начин, а не онако како су дати у уџбенику;
 ако се не може избећи негација, потребно ју је подвући или зацрнити;
 род и број у понуђеним одговорима у задацима са вишеструким избором треба да
буду усаглашени са родом и бројем у основном исказу (Заокружи слово испред
тачног одговора или Заокружи слова испред тачних одговора);
 једним задатком се испитује један појам;
 одговарање на једном задатку не сме да усмерава одговарање на другом нити да
зависи од одговарања на друго питање;
 не постављати ученицима задатке „замке”, у којима се мере интелектуалне
способности, а не знање;
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не формулисати задатке који су намењени трагању за оним што ученик не зна,
односно што је недовољно обрађено;
избегавати тривијалне задатке;
поставити јасно упутство шта се од ученика тражи и како треба да одговори и дати му
све елементе потребне за решавање задатка;
задатке уредити по сложености или по сличности.

Питања, налози и задаци могу да траже од ученика:
 проналажење сличности и разлика између података, феномена, појмова;
 проналажење хијерархијски надређених и хијерархијски подређених појмова за појам
који се учи;
 проналажење сопствених примера и илустрација за дати појам;
 класификовање неких појава;
 сумирање појединачних налаза и закључака;
 самостално вредновање неких чињеница (шта је важније а шта мање важно, шта је
тачније итд.);
 ређање у неки смислени редослед (на пример логички, хронолошки);
 налажење синонима, сличних речи и антонима за термине којима су означени
појмови у лекцији;
 одређивање кључних речи у лекцији или главних идеја у прочитаном тексту уз
образлагање;
 самостално временско и просторно лоцирање неке појаве;
 навођење примера за практичну примену знања које се учи;
 успостављање просторних, временских и узрочних веза између конкретних појава,
чињеница и догађаја.
ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Разговор са ученицима једна је од основних активности наставника, који се јавља у
континуитету, у свим фазама наставног процеса. Без обзира на то које је све поступке
наставник спроводио у процесу оцењивања  посматрање, усмено и писмено испитивање,
тестирање, оцењивање ученичких радова, оцењивање домаћих задатака  са ученицима је
неопходно разговарати о:
 планираним исходима и очекиваним постигнућима;
 ефикасним начинима наставе и учења којима ће се остварити дефинисани циљеви и
исходи;
 критеријумима оцењивања;
 оствареним резултатима;
 начинима побољшања успеха и конкретним корацима.
Оцењивање у наставном процесу може бити:
 наставниково оцењивање ученика;
 заједничко оцењивање наставника и ученика;
 међусобно оцењивање ученика без учешћа наставника;
 самооцењивање ученика.
Што се процеса самооцењивања ученика тиче, у табели су дате само неке од тврдњи
уз помоћ којих ученик може да прати и оцењује свој рад. Од изузетне је важности омогућити
ученицима промишљање на ова и слична питања и на самим часовима, како би могли да
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развију метакогнитивне навике и оспособе се за самостално управљање процесом учења и
напредовања.
Пожељно је да наставник са учеником продискутује резултат самопроцене и заједно
са учеником планира даље кораке у раду.
Тврдње
Могу да објасним својим речима шта треба да
урадим у задатку.
Одређујем циљ пре сваког учења.
Знам шта учим лако, а шта тешко у новој
лекцији.
Знам шта ми помаже при учењу тежег градива.
Могу да поставим три питања у вези са
лекцијом.
Пре учења нове лекције размишљам о наслову и
присећам се шта већ знам о томе.
Могу да одредим кључне речи у новој лекцији.
При учењу нове лекције могу да одговорим на
питања: Шта? Где? Како? Зашто?
Користим различите изворе информација,
самостално или уз помоћ одраслих.
Постављам питања одраслима када ми треба
појашњење дела лекције или лекције у целини.

Најчешће Повремено Ретко

Никад

Ученицима је, без обзира на узраст, потребна подршка наставника у виду:
 указивања на оно што је успешно урађено у претходној фази рада;
 конкретног усмерења на оно што је још потребно да науче или ураде;
 сугестија о различитим начинима рада у наредној фази учења;
 подстрека када покажу напредак у учењу.
У процесу праћења и вредновања напредовања ученика треба избегавати честе, а
недовољно прецизне и јасне повратне информације, као на пример: Ниси се довољно
потрудио/-ла... Следећи пут у усменом одговарању мораш да будеш сигурнији/сигурнија...
Ниси довољно знао/-ла о... Оваква упутства треба конкретизовати и везати за одређени
планирани циљ учења и исход или стандард постигнућа ученика, као и даље конкретне
кораке које од ученика очекујемо. Ово је само један од могућих начина давања адекватне
повратне информације ученику на његово, на пример, усмено одговарање: Показао/-ла си да
правиш разлику између повољног и неповољног утицаја човека на природу (основни ниво). За
следеће одговарање треба да научиш основне мере заштите живе и неживе природе (средњи
ниво)... Управо у овом процесу размене наставник користи прилику да развије и ојача и
метакогнитивне капацитете ученика, о чему је било речи у претходним поглављима.
У том смислу, квалитетан и користан извештај о раду и напредовању ученика треба да:
 буде јасан и лако разумљив;
 опише ученикова постигнућа у односу на дефинисане исходе;
 јасно прикаже наредне кораке у учењу;
 укаже на развојне потребе ученика;
 садржи запажања наставника о позитивним личним особинама ученика;
 буде саопштен у правилним размацима и роковима са којима су сви упознати.
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6. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
НАСТАВНА ТЕМА

ОБРАДА

ОСТАЛО

УКУПНО

Природни бројеви до 100

58

90

148

Геометријска тела и фигуре

10

12

22

Мерење и мере

4

6

10

72

108

180

УКУПНО
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7. ГОДИШЊИ ПЛАН (РАСПОРЕД) НАСТАВНОГ ГРАДИВА

43

НАСТАВНА
ТЕМА

обнављање

обнављање
обнављање
обнављање

Сабирање и одузимање до 20

Одређивање непознатог броја

Сабирање и одузимање до 100

Замена места сабирака. Сабирање
и одузимање двоцифрених
бројева

Сабирање и одузимање до 100

2.

3.

4.

5.

6.

обрада

обрада

Упоређивање предмета по облику

Коцка и квадар

7.

8.

провера

обнављање

ТИП ЧАСА

Бројеви до 100

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

1.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: СЕПТЕМБАР

Обнављање градива првог разреда

Геометријска тела и
фигуре

уџбенички комплет

уџбенички комплет

дијалошка, метода
писаних радова,
игровне
активности
дијалошка, метода
писаних радова,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка, метода
писаних радова
дијалошка, метода
писаних радова

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

уџбенички комплет

уџбенички комплет

модели коцке и
квадра различитих
величина, уџбенички
комплет

дијалошка, метода
писаних радова
дијалошка, метода
писаних радова
дијалошка,
показна, метода
писаних радова,
игровне
активности
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

уџбенички комплет

уџбенички комплет,
рачунаљка

уџбенички комплет

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: MATEMATИKA

1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

1МА.1.1.2.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

Геометријска тела и фигуре

обрада

обрада

утврђивање

провера

Више – ниже

Дебље – тање

Поређења у нашој околини

Провера знања (шире – уже,
више – ниже, дебље – тање)

Крива и права линија. Тачка. Дуж

13.

14.

15.

16.

17.

обнављање

обрада

Шире – уже

провера

Лопта и ваљак, коцка, квадар

11.

12.

утврђивање

Лопта и ваљак, коцка, квадар

10.

обрада

Лопта и ваљак

9.

уџбенички комплет,
модели, наставни
листић
уџбенички комплет,
наставни листић

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

наставни листић,
уџбенички комплет

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка, метода
графичких радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка, метода
графичких радова
дијалошка, метода
графичких радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални

уџбенички комплет,
наставни листић

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални

1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

Геометријска тела и
фигуре

Мерење и мере

Јединице мере за дужину

22.

20.

Дужина дужи

Јединице мере за дужину.
Дужина дужи

19.

21.

утврђивање

Дуж. Цртање и поређење дужи по
дужини

18.

утврђивање

обрада

обрада

обрада

Дуж. Цртање и поређење дужи по
дужини
уџбенички комплет

уџбенички комплет,
наставни листић

уџбенички комплет

уџбенички комплет,
наставни листић

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода писаних
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у групи
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

1МА.1.2.1, 1МА.1.2.3,
1МА.2.2.2, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.1.2.3,
1МА.2.2.2, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.1.2.3,
1МА.2.2.2, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.1.2.3,
1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА1.2.3,
1МА.2.2.1.

НАСТАВНА
ТЕМА

утврђивање

обнављање

обрада

Одузимање једноцифреног од
двоцифреног броја

Одузимање једноцифреног од
двоцифреног броја

27.

28.

29.

обрада

Сабирање двоцифреног и
једноцифреног броја

25.

обнављање

утврђивање

Сабирање двоцифреног и
једноцифреног броја

24.

26.

Сабирање двоцифреног и
једноцифреног броја (20 + 6, 21 + 8,
33 + 7)

провера

ТИП ЧАСА

Сабирање двоцифреног и
једноцифреног броја

Јединице мере за дужину

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

23.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ОКТОБАР

Мерење
и мере

Природни бројеви до 100

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода писаних
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

уџбенички комплет

НАСТАВНА
МЕТОДА
дијалошка, метода
графичких радова

фронтални,
индивидуални

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: MATEMATИKA

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

1МА.1.2.1, 1МА.1.2.3,
1МА.2.2.2, 1МА.2.2.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

Природни бројеви до 100

утврђивање

провера

Одузимање једноцифреног од
двоцифреног броја

Одузимање једноцифреног од
двоцифреног броја

30.

31.

32.

обрада

утврђивање

обрада

утврђивање

Сабирање двоцифрених бројева без
прелаза

Сабирање двоцифрених бројева

Сабирање двоцифрених бројева

Сабирање двоцифрених бројева

Сабирање двоцифрених бројева

33.

34.

35.

36.

37.

обнављање

утврђивање

Одузимање једноцифреног од
двоцифреног броја

уџбенички комплет,
листићи са бројевима

уџбенички комплет

наставни листић,
уџбенички комплет

уџбенички комплет,
наставни листић

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

уџбенички комплет

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

Природни бројеви до 100

обрада

утврђивање

утврђивање

утврђивање

Одузимање двоцифрених бројева

Одузимање двоцифрених бројева

Текстуални задаци

41.

42.

43.

39.

Одузимање двоцифрених бројева

обнављање

Одузимање двоцифрених бројева
без прелаза

40.

утврђивање

Сабирање двоцифрених бројева

38.

уџбенички комплет,
наставни листић

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет,
наставни листићи

уџбенички комплет,
наставни листићи,

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода писаних
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода писаних
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода писаних
радова

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

1МА.1.1.2, 1МА1.1.4,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.3.

НАСТАВНА
ТЕМА

обрада

Сабирање три броја

46.

обрада

утврђивање

провера

обнављање

обрада

Сабирање три броја

Задаци са две операције
(сабирање и одузимање)

Задаци са две операције
(сабирање и одузимање)

Задаци са две операције
(сабирање и одузимање)

Слово као замена за неки број

Веза сабирања и одузимања

47.

48.

49.

50.

51.

52.

утврђивање

обнављање

Здруживање сабирака

45.

провера

ТИП ЧАСА

Текстуални задаци

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

44.

РЕД.
БР.

МЕСЕЦ: НОВЕМБАР

Природни бројеви до 100

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода писаних
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода писаних
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода писаних
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода писаних
радова
демонстративна,
метода писаних
радова
демонстративна,
метода писаних
радова
демонстративна,
метода писаних
радова
демонстративна,
метода писаних
радова
демонстративна,
метода писаних
радова

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални, у
пару
фронтални,
индивидуални, у
пару
фронтални,
индивидуални, у
пару
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: MATEMATИKA

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА1.1.4,
1МА.2.1.3.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

Природни бројеви до 100

Геометријска тела и
фигуре

Природни
бројеви до
100

утврђивање
обрада
утврђивање
провера

обрада

утврђивање

Одређивање непознатог
умањеника

Одређивање непознатог
умањиоца

Одређивање непознатог
умањиоца

Одређивање непознатог броја

Права и полуправа

Права и полуправа

57.

58.

59.

60.

61.

62.

обрада

обрада

Одређивање непознатог
умањеника

56.

Знак пута. Производ два броја

утврђивање

Одређивање непознатог сабирка

55.

63.

обрада

Одређивање непознатог сабирка

54.

утврђивање

Веза сабирања и одузимања

53.

наставни листић,
уџбенички комплет

наставни листић,
уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода писаних и
графичких радова

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

демонстративна,
метода писаних
радова
демонстративна,
метода писаних
радова
демонстративна,
метода писаних
радова
демонстративна,
метода писаних
радова
демонстративна,
метода писаних
радова
демонстративна,
метода писаних
радова
демонстративна,
метода писаних
радова
дијалошка, метода
писаних радова

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

1МА.1.1.4.

1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5,
1МА.2.1.3.

1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

НАСТАВНА
ТЕМА

обрада

обрада

утврђивање

обрада

утврђивање

Множење као сабирање једнаких
сабирака

Множење, чиниоци, производ

Множење, чиниоци, производ

Замена места чинилаца

Замена места чинилаца

Нула и један као чиниоци

65.

66.

67.

68.

69.

70.

обрада

утврђивање

Знак пута. Производ два броја

64.

БР.

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

РЕД.

МЕСЕЦ: ДЕЦЕМБАР

Природни бројеви до 100

НАСТАВНА
СРЕДСТВА
дидактички
материјал,
уџбенички комплет
уџбенички комплет,
наставни листић

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет,
дидактички
материјал

уџбенички комплет

уџбенички комплет,
дидактички
материјал

НАСТАВНА
МЕТОДА
дијалошка,
демонстративна,
метода писаних и
графичких радова
дијалошка,
демонстративна,
метода писаних
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

ОБЛИК РАДА

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

ПРЕДМЕТ: MATEMATИKA

1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.4, 1МА.2.1.1,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.4, 1МА.2.1.1,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

Природни бројеви до 100

обрада

обрада

Множење бројева 2 и 10

Множење бројева 2 и 10

72.

73.

обрада

утврђивање

обрада

обрада

Множење бројева 2 и 10

За толико већи и толико пута
већи број

За толико већи и толико пута
већи број

Множење бројева 5 и 4

Множење бројева 5 и 4

74.

75.

76.

77.

78.

утврђивање

утврђивање

Нула и један као чиниоци

71.

уџбенички комплет

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

уџбенички комплет,
наставни листић

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет,
наставни лист

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

уџбенички комплет,
наставни листић

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални

уџбенички комплет,
припремљени
задаци

дијалошка, метода
писаних радова,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

Природни бројеви до 100

утврђивање

утврђивање

обрада

утврђивање

утврђивање

обрада

утврђивање

Множење бројева 5 и 4

Множење бројева 2, 4, 5 и 10

Множење броја 3 и бројем 3

Множење броја 3 и бројем 3

Таблица множења (2, 3, 4, 5, 10)

Писање двоцифрених бројева у
облику производа и збира

Писање двоцифрених бројева у
облику производа и збира

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

уџбенички комплет

наставни листић

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет,
дидактички
материјал

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту
дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

НАСТАВНА
ТЕМА

утврђивање

обрада

утврђивање

обрада

Множење збира бројем

Множење збира бројем

Множење разлике бројем

90.

91.

92.

обрада

Здруживање чинилаца

88.

Здруживање чинилаца

провера

Множење

87.

89.

утврђивање

ТИП ЧАСА

Множење

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

86.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ЈАНУАР

Природни бројеви до 100

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

НАСТАВНА
МЕТОДА
дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту
дијалошка, метода
рада на тексту
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту
дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту
дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту
дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту

ОБЛИК РАДА

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

ПРЕДМЕТ: MATEMATИKA

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.1, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.1, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.1, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.1, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.1, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

Природни бројеви до 100

обрада

утврђивање

обрада

Множење броја 6 и бројем 6

Множење броја 7 и бројем 7

95.

96.

утврђивање

Множење броја 6 и бројем 6

Множење разлике бројем

94.

93.

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту
дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту

дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.1, 1МА.2.1.4.

НАСТАВНА
ТЕМА

обрада

обрада

утврђивање

утврђивање

утврђивање

Множење броја 9 и бројем 9

Множење броја 8 и броја 9

Таблица множења

Множење

100.

101.

102.

103.

98.

Множење броја 8 и бројем 8

утврђивање

Множење бројева 6 и 7 и
бројевима 6 и 7

99.

утврђивање

ТИП ЧАСА

Множење броја 7 и бројем 7

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

97.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ФЕБРУАР

Природни бројеви до 100

наставни листић

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет,
наставни лист

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту
дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту и
графичких радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка, метода
графичких радова
дијалошка, метода
графичких радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални, у
пару

уџбенички комплет

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: MATEMATИKA

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

Природни бројеви до 100

утврђивање

Множење једноцифреног и
двоцифреног броја

Задаци са две операције
(множење и сабирање)

104.

105.

106.

утврђивање

обрада

утврђивање

утврђивање

утврђивање

Задаци са две операције
(множење и сабирање)

Задаци са две операције
(множење и одузимање)

Задаци са две операције
(множење и одузимање)

Задаци са две операције
(множење и сабирање и
одузимање)

Множење

107.

108.

109.

110.

111.

обрада

обрада

Множење једноцифреног и
двоцифреног броја

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални,
рад у пару
дијалошка, метода
графичких радова

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.2.1.4.

1МА.2.1.4.

1МА.2.1.4.

1МА.2.1.4.

1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

Природни бројеви до
100

Геометријска тела и фигуре

утврђивање

провера

обрада

утврђивање

обрада

Множење

Множење

Изломљена линија и дужина
изломљене линије

Изломљена линија и дужина
изломљене линије

Уочавање и цртање
правоугаоника и квадрата на
квадратној мрежи

112.

113.

114.

115.

116.

уџбенички комплет

уџбенички комплет,
плакат, конац –
жица

уџбенички комплет

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

наставни листић

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални

1МА.1.2.1, 1МА.1.2.2,
1МА.1.2.3, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.2, 1МА.1.2.3.

1МА.1.2.2, 1МА.1.2.3.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: МАРТ

Геометријска тела и фигуре

Природни бројеви до 100

утврђивање

утврђивање

провера

обрада

Уочавање и цртање
правоугаоника и квадрата на
квадратној мрежи

Уочавање и цртање
правоугаоника и квадрата на
квадратној мрежи

Уочавање и цртање
правоугаоника и квадрата на
квадратној мрежи

Половина

118.

119.

120.

121.

обрада

обрада

Половина

Записивање половине. Знак :
(подељено)

Количник два броја

122.

123.

124.

утврђивање

утврђивање

ТИП ЧАСА

Уочавање и цртање
правоугаоника и квадрата на
квадратној мрежи

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

117.

БР.

РЕД.

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет,
дидактички
материјал

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

уџбенички комплет,
наставни листић

уџбенички комплет,
наставни листић

уџбенички комплет,
наставни листић

уџбенички комплет,
наставни листић

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

дијалошка, метода
графичких радова

дијалошка, метода
графичких радова

дијалошка, метода
графичких радова

дијалошка, метода
графичких радова

НАСТАВНА
МЕТОДА

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: MATEMATИKA

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.3.2.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.3.2.

1МА.1.3.2.

1МА.1.3.2.

1МА.1.2.1, 1МА.1.2.2,
1МА.1.2.3, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.1.2.2,
1МА.1.2.3, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.1.2.2,
1МА.1.2.3, 1МА.2.2.1.

1МА.1.2.1, 1МА.1.2.2,
1МА.1.2.3, 1МА.2.2.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

Природни бројеви до 100

утврђивање

Дељење. Дељеник, делилац,
количник

Дељење бројем 2

126.

127.

128.

обрада

утврђивање

Дељење бројем 2 и бројем 4

Веза множења и дељења

Веза множења и дељења

Толико пута мањи и за толико
мањи број

130.

131.

132.

133.

обрада

утврђивање

Дељење бројем 4

129.

обрада

обрада

обрада

Дељење. Дељеник, делилац,
количник

утврђивање

Записивање половине и
количника два броја

125.

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет,
листићи са
бројевима

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет,
листићи са
бројевима

дијалошка, метода
графичких радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.3.2, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.3.2.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.3.2.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.3.2.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.3.2.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.3.2.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.3.2.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.3.2.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.3.2.

Природни бројеви до 100

обрада

Дељење бројем 10

Дељење бројевима 5 и 10

Дељење бројем 3

135.

136.

137.

138.

обрада

утврђивање

обрада

Дељење бројем 5

134.

утврђивање

Толико пута мањи и за толико
мањи број
уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет
листићи са
примерима
множења,
уџбенички комплет
уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.3.2, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.3.2, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.3.2, 1МА.2.1.4.

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: АПРИЛ

Природни бројеви до 100

утврђивање

провера

обрада

утврђивање

обрада

утврђивање

обрада

Дељење бројевима 2, 3, 4, 5 и 10

Дељење бројевима 2, 3, 4, 5 и 10

Дељење бројем 6

Дељење бројем 6

Дељење бројем 7

Дељење бројем 7

Дељење бројем 8

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

БР.

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

РЕД.

наставни листић,
уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

материјал за
аритметичке
домине, уџбенички
комплет

дијалошка, метода
графичких радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: MATEMATИKA

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

Природни бројеви до 100

обрада

утврђивање

Дељење бројем 9

Дељење бројем 9

147.

148.

обрада

утврђивање

обрада

утврђивање

Таблично дељење

Одређивање непознатог чиниоца

Одређивање непознатог чиниоца

Одређивање непознатог дељеника

Одређивање непознатог дељеника

149.

150.

151.

152.

153.

утврђивање

утврђивање

Дељење бројем 8

146.

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка, метода
графичких радова

фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

уџбенички комплет

уџбенички комплет

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка, метода
рада на тексту

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

уџбенички комплет

уџбенички комплет,
наставни лист

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални

уџбенички комплет

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.1.5.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.1.5.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.1.5.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.1.5.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: МАЈ

Природни бројеви до 100

обрада

утврђивање

обрада

утврђивање
утврђивање
провера

обрада
утврђивање
обрада

утврђивање

Одређивање непознатог делиоца

Одређивање непознатог делиоца

Дељење бројем 1, дељење нуле

Дељење бројем 1, дељење нуле

Таблично дељење

Таблично дељење

Дељивост са 2 и 5

Дељивост са 2 и 5

Дељивост са 3 и 4

Дељивост са 3 и 4

Дељивост са 2, 3, 4 и 5

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

провера

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

РЕД.
БР.

фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

уџбенички комплет

дијалошка, метода
рада на тексту

уџбенички комплет
уџбенички комплет

дијалошка, метода
рада на тексту
дијалошка, метода
рада на тексту

уџбенички комплет,
наставни листић

уџбенички комплет

уџбенички комплет,
наставни листић,
дидактички
материјал

наставни лист

дијалошка, метода
графичких радова

дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту
дијалошка, метода
рада на тексту
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

уџбенички комплет

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка, метода
рада на тексту

уџбенички комплет

дијалошка, метода
рада на тексту

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода рада на
тексту

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: MATEMATИKA

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.1.5.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.1.5.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.1.5.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.1.1.5.

РАЗРЕД: ДРУГИ
СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

Природни бројеви до 100

утврђивање

обрада

утврђивање

утврђивање

провера

Задаци са две операције (дељење
и сабирање)

Задаци са две операције (дељење
и одузимање)

Задаци са две операције (дељење
и одузимање)

Дељење

Дељење

171.

172.

173.

174.

168.

170.

утврђивање

Дељење двоцифреног броја
једноцифреним

167.

обрада

обрада

Дељење двоцифреног броја
једноцифреним

Задаци са две операције (дељење
и сабирање)

утврђивање

Дељење збира бројем

166.

169.

обрада

Дељење збира бројем

165.

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

уџбенички комплет

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4,
1МА.3.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4,
1МА.3.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

уџбенички комплет,
картице са
решењима
наставни листић

1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

уџбенички комплет,
картице са
решењима
уџбенички комплет

1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

уџбенички комплет,
картице са
резултатима
уџбенички комплет

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4,
1МА.2.1.4.

уџбенички комплет,
наставни листић

уџбенички комплет,
наставни листић

уџбенички комплет

дијалошка, метода
графичких радова

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

дијалошка, метода
графичких радова

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

дијалошка, метода
графичких радова

дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: ЈУН

Мерење и мере

утврђивање

утврђивање

утврђивање

провера

Година, месец, седмица, дан

Час, минут

Користимо часовник и мерење
времена

Користимо часовник и мерење
времена

Користимо часовник и мерење
времена

176.

177.

178.

179.

180.

обрада

обрада

ТИП ЧАСА

Година, месец, седмица, дан

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

175.

БР.

РЕД.
НАСТАВНА
СРЕДСТВА
уџбенички комплет,
CD са песмицом
Дани у недељи

уџбенички комплет

уџбенички комплет

часовник (модел),
уџбенички комплет

часовник (модел),
уџбенички комплет

часовник (модел),
уџбенички комплет

НАСТАВНА
МЕТОДА
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова
дијалошка,
демонстративна,
метода графичких
радова

ОБЛИК РАДА
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

ПРЕДМЕТ: MATEMATИKA

1МА.2.4.2.

1МА.2.4.2.

1МА.2.4.2.

1МА.2.4.2.

1МА.2.4.2.

1МА.2.4.2.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

8. ПИСАНЕ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ПО НАСТАВНИМ ЈЕДИНИЦАМА
НАПОМЕНА: У писаним дневним припремама коришћене су скраћенице ОВ = обједињена
верзија уџбеника и РВ = раздвојена верзија уџбеника, а односе се на наше уџбенике који
су по налогу Министарства раздвајани на „радне и нерадне”. Ми их сада пружамо у обе
верзије – да их користите према жељи, потребама и могућностима. Дакле, ОВ је уџбеник са
вежбањима, а РВ подразумева уџбеник и радну свеску.
Легенда коришћених скраћеница:
Обједињена верзија уџбеника 2а или 2б – ОВ: У 2а или У 2б
Раздвојена верзија: уџбеник – РВ: У
Раздвојена верзија: радна свеска – РВ: РС
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ЧАС БРОЈ 1
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: БРОЈЕВИ ДО 100
ТИП ЧАСА: обнављање
ЦИЉ ЧАСА: обновити природне бројеве до 100 и њихова својства
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода писаних радова, игровне активности
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 7, 8, 9, 10, 11; ОВ: У 2а – стр. 3, 4, 5, 6, 7)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Рад у пару – на свакој клупи су пластифициране картице са тврдњама ТАЧНО –
НЕТАЧНО; учитељ поставља питања, пар се договара и подиже једну картицу.
1. У учионици су три табле.
2. На катедри је један дневник.
3. У нашем разреду има 10 девојчица.
4. Количину предмета и бића можемо записати само речима.
5. Бројеве записујемо цифрама.
6. Цифара има десет.
– Проглашавамо победнички пар и анализирамо грешке.
– Радимо први задатак у уџбенику, али пре тога поновимо поделу бројева на парне и
непарне.
– Колико у нашој учионици има дечака, девојчица, одраслих и укупно људи? (ученици
излазе пред таблу и записују одговоре)
– Са колико цифара су записани ови бројеви?
– Како смо поделили бројеве према броју цифара?
– Радимо други задатак у уџбенику.
– Задатке радимо редом, али пре сваког задатка, на примеру из свакодневног живота деце,
понављамо градиво које смо научили у првом разреду, а у задатку се тражи његова
примена.
– Домаћи задатак: преостали задаци

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 2
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20
ТИП ЧАСА: обнављање
ЦИЉ ЧАСА: обновити компоненте и поступак сабирања и одузимања
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода писаних радова, демонстративна, метода
графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 12, 13, 14, 15; ОВ: У 2а – стр. 8, 9, 10, 11)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Записујемо задатак (табла, свеска), приказујемо га цртежом, записујемо бројевима,
радимо.
1. Ана је у вази имала 3 црвена цвета. Додала је још 2 жута. Колико сада има цветова у
вази?
збир бројева

3+2=5
1. сабирак 2. сабирак
рачунска операција: САБИРАЊЕ
знак: ПЛУС +
– До свега овог долазимо постепено кроз разговор.
– Исти поступак примењујемо и за одузимање.
– Радимо задатке у уџбенику.
– Решења проверавамо читањем.
– Домаћи задатак: преостали задаци из уџбеника

збир

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 3
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ БРОЈА
ТИП ЧАСА: обнављање
ЦИЉ ЧАСА: да ученици схвате да неки број у изразу може бити изостављен и да на његово
место стављамо неки знак ( , , __, Х, ) док не израчунамо његову вредност
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 16, 17; ОВ: У 2а – стр. 12, 13)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1М.1.1.5, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Маја и Миша су једно другом задали задатке, али су у једнакостима скривали по један
број. Ваше је да откријете шта су то скрили иза звезде.
а) 3 +

=5
=2

Шта је овде скривено?
Одговор: 2. сабирак

Да проверимо да ли је тачно:
3+2=5
б)

+4=6

в) 10 –

= ____

– Радимо задатак у уџбенику.
– Решења проверавамо читањем.

=5

= ____

г)

–3=7
= ____

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 4
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100
ТИП ЧАСА: обнављање
ЦИЉ ЧАСА: обновити сабирање и одузимање до 100
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 18, 19, 20; ОВ: У 2а – стр. 14, 15, 16),
рачунаљка
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Бројимо по десет до 100, унапред и уназад.
– Бројимо од 30 до 80 по десет.
– Радимо задатке у уџбенику.
– Заједно са ученицима анализирамо и објашњавамо задатке.
– Ученике који имају потешкоћа са израдом задатака изводимо пред таблу и помажемо им у
раду.
– Домаћи задатак: преостали задаци

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 5
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАМЕНА МЕСТА САБИРАКА. САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ
ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА
ТИП ЧАСА: обнављање
ЦИЉ ЧАСА: уочити да заменом места сабирака збир остаје исти; примена овог својства као
олакшице у сабирању
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 21, 22; ОВ: У 2а – стр. 17, 18)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Понављамо компоненте сабирања на примеру 5 + 4 = 9.
– Радимо уводни задатак у уџбенику и извлачимо закључке.
– Записујемо их у свеску:

20 + 5 = 5 + 20
Када сабирци замене места, збир се не мења.

– Радимо преостале задатке у уџбенику.
– Решења проверавамо читањем и израдом задатака на табли.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 6
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100
ТИП ЧАСА: провера
ЦИЉ ЧАСА: проверити степен усвојености градива из првог разреда
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Подела контролног, информације о начину рада
– Резултати и анализа на следећем часу
1. Упиши претходник и следбеник
сваког датог броја.

2. Израчунај:
а) 8 + 2 =

б) 18 – 4 =

5+7=

9–5=

______ 7 ______

______ 5 ______

13 + 4 =

16 – 8 =

______ 14 ______

______ 78 ______

6+9=

13 – 7 =

______ 30 ______

______ 29 ______

0 + 19 =

15 – 9 =

3. Израчунај:
а) 46 + 20 =

б) 95 – 23 =

18 + 60 =

45 – 13 =

– 15 = 20

65 + 23 =

74 – 32 =

+ 6 = 18

43 + 21 =

95 – 94 =

в) 15 +

= 20

36 –

= 11

4. а) Умањеник је 86, а умањилац 16. Израчунај разлику. ____________________________
б) Други сабирак је 16, а први 30. Израчунај збир. ________________________________
5. Од броја 98 одузми разлику бројева 34 и 12.
___________________________________________________________________________
6. Мира има 39 бомбона, а Ана за 18 мање од ње. Колико бомбона има Ана?
___________________________________________________________________________
Одговор: ___________________________________________________________________

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 7
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: УПОРЕЂИВАЊЕ ПРЕДМЕТА ПО ОБЛИКУ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: уочавање и груписање предмета према истом облику
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, показна, метода писаних радова, игровне активности
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 7; РВ: РС – стр. 23; ОВ: У 2а – стр. 19, 20
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– На столу је велика кутија пуна предмета.
– Ученици извлаче по један предмет, а затим од њих праве групе које су исте по облику.
– Уочавају предмете исте по облику који се налазе у непосредном окружењу.
– Радимо задатке у уџбенику.
– Наставник обилази ученике, анализирају задатке, исправљају грешке.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 8
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: КОЦКА И КВАДАР
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: препознавање, разликовање и именовање коцке и квадра
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: модели коцке и квадра различитих величина, РВ: У – стр. 8; ОВ:
У 2а – стр. 21
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици гледају и додирују моделе и уз помоћ наставника уочавају сличности и разлике.
– Закључују да облик коцке и квадра не зависи од положаја према другим предметима, ни
од величине материјала ни боја.
– Присећају се предмета из свакодневног окружења који су облика коцке и квадра и
именију их.
– Ученици раде задатке из уџбеника, уочавају облике коцке и квадра на понуђеним
цртежима.
– Игра погађања сакривеног геометријског тела – пред ученике постављамо моделе коцке,
квадра и лопте; ученици их гледају и труде се да их запамте; затим жмуре, а за то време
једно тело се склања; ученици отварају очи и погађају које је тело склоњено.
– Игра опипавања и погађања предмета – модели су у кеси; ученик извлачи модел и
жмурећи га опипава и именује.
– Цртају у свесци предмете облика квадра и коцке.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 9
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЛОПТА И ВАЉАК
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: препознавање, разликовање и именовање лопте и ваљка
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 9, 10; ОВ: У 2а – стр. 22, 23
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици разговарају о омиљеним играма и реквизитима које у њима користе.
– Посматрају, додирују, описују моделе лопти различитих величина.
– Уочавају да се лопта котрља (извођењем радње).
– Присећају се различитих предмета облика лопте из свакодневног окружења (учионице,
собе).
– Посматрају модел ваљка, уочавају сличности са лоптом и разлике од ње.
– Присећају се различитих предмета облика ваљка из свакодневног окружења (учионице,
собе).
– Раде задатке у уџбенику.
– Проверавају урађено усменим путем.
– Предмете облика лопте и ваљка цртају у свесци.
– Игра опипавања и погађања предмета – модели лопте, ваљка, коцке и квадра су у кеси;
ученик извлачи модел жмурећи, опипава га и именује.
– Припрема за следећи час: ученицима рећи да за следећи час донесу: коцке шећера, празне
кутије, шибице, домине, коцкице за игру „Не љути се, човече”...

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 10
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЛОПТА И ВАЉАК, КОЦКА, КВАДАР
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање знања о обрађеним геометријским телима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 24, 25; ОВ: У 2а – стр. 24, 25), модели,
наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Играње игре „Жмурим и препознајем” – на основу опипавања предмета извученог из
кутије (вреће) ученик погађа и именује геометријску фигуру и објашњава на основу чега
је фигуру препознао (неколико ученика се смењује).
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику.
– Наставник обилази ученике, усмерава рад и проверава тачност урађеног.
– Ученици самостално раде задатке са наставног листића:
1. Повежи геометријска тела са предметима одговарајућих облика.
(Нацртани су разни предмети ових облика – коцкице за јамб, кутије облика квадра и
коцке, оловке, лопте и сл.)
2. Бројем 1 означи сва рогљаста тела, а бројем 2 обла.
(Нацртано је више примера свих научених геометријских облика.)
3. Обој све коцке плавом бојом, а сваки квадар црвеном.
(Нацртане су коцке и квадри различите величине.)
– Наставник обилази ученике, усмерава рад и проверава тачност урађеног.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 11
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЛОПТА И ВАЉАК, КОЦКА, КВАДАР
ТИП ЧАСА: провера
ЦИЉ ЧАСА: провера усвојености знања о обрађеним геометријским телима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 26; ОВ: У 2а – стр. 26), наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици раде задатке у уџбенику.
– Када ураде предвиђене задатке, предају радну свеску наставнику на преглед, и прелазе на
израду задатака у наставном листићу:
1. Обој све коцке црвеном бојом, а сваки квадар жутом. (Нацртане су коцке и квадри
различите величине.)
2. Обој све лопте плавом бојом, а сваки ваљак зеленом. (Нацртане су лопте и ваљци
различитих величина.)
3. Настави низ геометријских тела: коцка – ваљак – лопта – квадар – коцка – _____ – _____
– _____– _____ (тела су нацртана)
– Проверавају тачност урађеног радом у пару.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 12
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ШИРЕ – УЖЕ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: оспособљавање ученика за поређење предмета коришћењем релације шире –
уже
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 11; РВ: РС – стр. 27; ОВ: У 2а – стр. 27, 30
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ширину предмета ученици процењују посматрањем и упоређивањем разних предмета:
табле и клупе, уџбеника и свеске, два лењира, две свеске, две кутије... (радом у пару, на
што већем броју примера)
– Заједно са наставником, а затим и самостално раде задатке из уџбеника.
– Наставник обилази ученике, усмерава рад и проверава тачност урађеног.
– Ученици затим раде задатке у уџбенику (РВ: РС – стр. 27; ОВ: У 2а – стр. 30).
– Проверавају тачност урађеног у паровима.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 13
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ВИШЕ – НИЖЕ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: оспособљавање ученика за поређење предмета коришћењем релације више –
ниже
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 12; РВ: РС – стр. 28; ОВ: У 2а – стр. 28, 31
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Односи виши – нижи уочавају се проценом ко је виши у паровима ученика, а затим ученици у групи од четворо уочавају односе највиши – најнижи.
– Ученици заједно са наставником раде задатке из уџбеника.
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику (РВ: РС – стр. 28; ОВ: У 2а – стр. 31).
– Наставник обилази ученике, усмерава рад и проверава тачност урађеног.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 14
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕБЉЕ – ТАЊЕ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: оспособљавање ученика за поређење предмета коришћењем релације дебље –
тање
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 13; РВ: РС – стр. 29; ОВ: У 2а – стр. 29, 32
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици заједно са наставником упоређују предмете које имају код себе: уџбенике,
свеске, пернице, хемијске оловке и слично, а затим уочавају однос најдебље – најтање.
– Заједно са наставником раде задатке из уџбеника.
– Самостално раде задатке у уџбенику (РВ: РС – стр. 29; ОВ: У 2а – стр. 32).
– Наставник обилази ученике, прати и усмерава рад и проверава тачност урађеног.
– Ученици раде задатке које диктира наставник:
1. Нацртај две оловке различите дебљине. Тању обој плавом бојом, а дебљу зеленом бојом.
2. Дебљу мачку нацртај изнад тање.
3. Нацртај три гране различите дебљине. Најтању грану заокружи, а најдебљу обој браон
бојом.
– Ученици у паровима проверавају тачност урађеног.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 15
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ПОРЕЂЕЊА У НАШОЈ ОКОЛИНИ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање знања о упоређивању предмета коришћењем релације шире – уже,
више – ниже, дебље – тање
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 30; ОВ: У 2а – стр. 33), наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику (РВ: РС – стр. 30; ОВ: У 2а – стр. 33).
– Наставник обилази, усмерава рад ученика и проверава тачност урађеног.
– Ученици раде задатке у наставним листићима:
1. Обој уске траке жутом бојом, а широке плавом. (Нацртане су траке у две дужине.)
2. Обој најдужи пут од куће до школе. (Нацртане су кућа и школа до које воде три пута
различите дужине.)
3. Обој висока стабла браон бојом, а ниска наранџастом. Највише стабло заокружи.
(Нацртано је неколико стабала различитих висина.)
4. Бројевима од 1 до 5 означи редослед стубова по висини тако да бројем 1 буде означен
најнижи стуб.
5. Бројевима од 1 до 5 означи редослед ролата по дебљини тако да број 1 означава најдебљи
ролат. (Нацртано је 5 ролата различите дебљине.)
– Наставник прикупља листиће, проверава тачност урађеног и информише ученике о
резултатима.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 16
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ПРОВЕРА ЗНАЊА (шире – уже, више – ниже, дебље – тање)
ТИП ЧАСА: провера
ЦИЉ ЧАСА: провера увојености знања о упоређивању предмета коришћењем релације
шире – уже, више – ниже, дебље – тање
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: наставни листић, уџбеник (РВ: РС – стр. 31; ОВ: У 2а – стр. 34)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици самостално раде задатке са наставног листића:
1. На највишем солитеру нацртај антене. Најнижи солитер обој плавом бојом. (Нацртано је 4
солитера без боје.)
2. На дужој грани нацртај птицу. (Нацртане су две гране различите дужине.)
3. Нацртај шал ужи од датог и обој га. (Нацртан је један шал.)
4. Шири лењир обој. (Нацртана су три лењира, од којих су два подједнако уска, а један је
лењир шири).
5. Најтању оловку обој црвеном бојом, а најдебљу плавом. (Нацртане су 4 оловке различите
дебљине.)
– Наставник прикупља листиће, проверава тачност урађеног и информише ученике о
резултатима.
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику (РВ: РС – стр. 31; ОВ: У 2а – стр. 34).
– Проверавају тачност урађеног у паровима.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 17
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: КРИВА И ПРАВА ЛИНИЈА. ТАЧКА. ДУЖ
ТИП ЧАСА: обнављање
ЦИЉ ЧАСА: обнављање знања о појмовима: крива и права линија и дуж
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 32, 33; ОВ: У 2а – стр. 35, 36)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици уочавају и именују линије које је наставник нацртао на табли (нацртане су криве
и праве линије, отворене и затворене, на неким се налазе тачке).
– Неколико ученика редом излази пред таблу – сваки ученик ради по један задатак који
диктира наставник, на пример: Нацртај једну отворену криву линију. Нацртај једну
затворену криву линију. Нацртај праву линију. Праву линију обележи двема тачкама.
Подебљај добијену дуж. (и слично)
– Остали ученици прате тачност извршења задатака (налога наставника).
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику (РВ: РС – стр. 32, 33; ОВ: У 2а – стр. 35,
36).
– Наставник обилази ученике и проверава тачност урађеног.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 18
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДУЖ. ЦРТАЊЕ И ПОРЕЂЕЊЕ ДУЖИ ПО ДУЖИНИ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: графичко представљање дужи; поређење дужи по дужини
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 14, 15, 16; ОВ: У 2а – стр. 37, 38, 39
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА,1.2.3, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици кроз разговор са наставником уочавају, именују и упоређују дужи на отвореној
изломљеној линији нацртаној на табли.
– Ученици усмено, заједно са наставником, раде задатке из уџбеника.
– Наставник обилази ученике и проверава тачност урађеног.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 19
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДУЖ. ЦРТАЊЕ И ПОРЕЂЕЊЕ ДУЖИ ПО ДУЖИНИ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање вештине графичког представљања дужи; поређење дужи по
дужини
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 34; ОВ: У 2а – стр. 40), наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.1.2.3, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Неколико ученика ради задатке на табли које диктира наставник, на пример: Нацртај дуж
АB. Нацртај дуж МО да буде исте дужине као дуж АB. Испод нацртај краћу дуж КТ. (и
слично).
– Остали ученици прате тачност извршења налога наставника.
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику.
– Наставник обилази ученике и проверава тачност урађеног; неки задаци се проверавају
читањем.
– Ученици затим самостално раде задатке у наставном листићу:
1. Нацртај две дужи једнаке дужине.
2. Нацртај дуж AB дужу од дате дужи ТО. Нацртај и дуж MN краћу од дате дужи.
(Нацртана је дуж ТО.)
3. Запиши парове дужи једнаке по дужини. (Нацртан је правоугаоник МKТО.)
4. Бројевима од 1 до 5 означи редослед дужи по дужини тако да број 1 означава најдужу
дуж. (Нацртано је 5 дужи различите дужине.)
– Наставник обилази ученике и проверава тачност урађеног.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 20
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ДУЖИНУ. ДУЖИНА ДУЖИ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: разумевање односа декадних јединица кроз систем већих и мањих јединица
које су формиране на декадној основи; коришћење јединице за дужину: cm, dm, m
претварањем исказаних мера преко мањих јединица бројевима који не прелазе 100;
коришћење мерног инструмента (метар)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 17, 18, 19; ОВ: У 2а – стр. 41, 42, 43
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.1.2.3, 1МА.2.2.2, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици процењују дужину табле (ширину врата, дужину учионице и сл.), па их затим
мере на различите начине (шаком, штапом, корацима и сл.).
– Уочавају да су добили различите резултате и подсећају се употребе метра, мерног
инструмента за прецизно мерење.
– Заједно са наставником читају први пример из уџбеника и усмено раде 1. задатак.
– Затим заједно са наставником читају и анализирају први пример на следећој страни и
усмено раде 6. задатак.
– Заједно са наставником читају и анализирају први пример са треће стране и усмено раде
10. задатак.
– Заједно са наставником праве подсетник о јединицама мере за дужину и њиховом односу,
а наставник записује на табли.
– Ученици преписују запис у свеске.
– Неколико ученика показује мање мерне јединице на метру.
– Ученици раде задатке из уџбеника.
– Тачност решења проверава се читањем урађеног.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 21
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДУЖИНА ДУЖИ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање мерних јединица за дужину, мерење и претварање мерних
јединица за мерење дужине
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у групи
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 20; РВ: РС – стр. 35; ОВ: У 2а – стр. 44, 45
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.1.2.3, 1МА.2.2.2, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

– Понављамо кроз такмичење редова.
Сваки ученик има две картице. На једној пише ТАЧНО, на другој НЕТАЧНО. Картице су
различите боје и могу бити пластифициране тако да се користе више пута и на другим
часовима.
– Наставник чита питања, ученици подижу картице.
Питања: (обавезно тражимо и усмено објашњење и тачан одговор)
1. Основна јединица за мерење дужине је dm.
2. 1 m има 10 dm.
3. 1 dm има 100 cm.
4. dm и cm меримо дужине мање од 1 m.
5. Висину меримо метрима.
– Проглашавамо победника.
– Радимо задатке из уџбеника.
– Самостална израда наставног листића
– Домаћи задатак: РВ: РС – стр. 35; ОВ: У 2а – стр. 45

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Изрази у траженим јединицама мере:

1 m = _____ dm

3 dm = ____cm

1 m = _____cm

5 dm 8 cm = ____cm

1 dm = _____cm

6 dm 9 cm = ____cm

2. Нацртај дуж дужине 5 cm.

3. Напиши знак ,  или =.

1 m _____ 10 dm

1 m _____10 cm

45 cm _____5 dm 4 cm

3 dm ____3 dm 3 cm

25 cm _____5 dm

7 dm 7 cm ____77 cm

ЧАС БРОЈ 22
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ДУЖИНУ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: разумевање односа декадних јединица кроз систем већих и мањих јединица
које су формиране на декадној основи; коришћење јединице за дужину: cm, dm, m
претварањем исказаних мера преко мањих јединица бројевима који не прелазе 100;
коришћење мерног инструмента (метар);
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 36–41; ОВ: У 2а – стр. 46–51)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.1.2.3, 1МА.2.2.2, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

– Радимо у пару.
1. процењују дужине предмета са слике и записују у уџбенике (индивидуално)
2. у пару мере дужине истих предмета и записују на другој страни
– Ко је био најближи тачној мери?
– Ученици раде задатке у уџбенику и на табли.
– Наставник даје додатна објашњења, проверава да ли добро користе лењир, помаже
ученицима који теже разумеју.
– Домаћи задатак: преостали задаци

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 23
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ДУЖИНУ
ТИП ЧАСА: провера
ЦИЉ ЧАСА: разумевање односа декадних јединица кроз систем већих и мањих јединица
које су формиране на декадној основи; коришћење јединице за дужину: cm, dm, m
претварањем исказаних мера преко мањих јединица бројевима који не прелазе 100;
коришћење мерног инструмента (метар);
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 42, 43; ОВ: У 2а – стр. 52, 53)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.1.2.3, 1МА.2.2.2, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

–
–
–
–

Понављамо јединице мере за дужину које смо научили.
Ученици самостално раде проверу из уџбеника.
Наставник прегледа и оцењује проверу.
Анализа на следећем часу

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 24
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ И ЈЕДНОЦИФРЕНОГ БРОЈА
(20 + 6, 21 + 8, 33 + 7)
ТИП ЧАСА: обнављање
ЦИЉ ЧАСА: обнављање поступака сабирања датих облика научених у 1. разреду
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 44; ОВ: У 2а – стр. 54)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици усмено израчунавају неколико примера које задаје наставник:
20 + 6, 21 + 8, 33 + 7.
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику.
– Тачност решења сe проверава читањем одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 25
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ И ЈЕДНОЦИФРЕНОГ БРОЈА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: упознавање са поступком сабирања двоцифрених и једноцифрених бројева када
је збир јединица двоцифреног и једноцифреног броја већи од десет
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 21; ОВ: У 2а – стр. 55
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици решавају задатке са табле типа:
28 + 2, 33 + 7, 89 + 1, 56 + 4, 72 + 8.
– Ученици посматрају начин сабирања који показује наставник: 37 + 5 (једноцифрени број
разлажемо на збир где један сабирак сабран са јединицама двоцифреног броја даје збир
десет).
– Раде примере из уџбеника, задатке 2, 3, и 4.
– Проверавају урађено усменим путем.
– Посматрају поступак писменог сабирања у вертикалном запису.
– Ученици раде 6. задатак из уџбеника, и проверавају усменим путем.
– Раде задатке у свесци.
– Израђују задатке у свесци и проверавају их читањем:
1. Израчунај на оба начина:
35 + 6=
69 + 2 =
47 + 7=
84 + 9 =
2. Број 79 увећај за 6. Израчунај.
3. Први сабирак је 58, а други сабирак је 8. Израчунај збир.
– Резултате проверавамо усмено.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 26
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ И ЈЕДНОЦИФРЕНОГ БРОЈА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање поступка сабирања двоцифрених и једноцифрених бројева када је
збир јединица двоцифреног и једноцифреног броја већи од десет
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 45; ОВ: У 2а – стр. 56)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– На табли су написани измешани изрази (облика 27 + 8, 62 + 9, и сл.) и њихови резултати.
– Ученици спарују израз са одговарајућим резултатом.
– Раде задатке у уџбенику и проверавају тачност читањем поступка и решења.
– Израда задатака у свесци:
1. Израчунај:
49 + 3 =

78 + 6 =

27 + 7 =

84 + 9 =

63 + 8 =

56 + 5 =

2. Број 48 увећај за 7.
3. Први сабирак је број 24, а други је разлика бројева 15 и 7. Израчунај збир.
4. Имам 55 кликера. Колико ћу имати ако од друга добијем још 9?
– Провера читањем и анализом одговора

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 27
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ И ЈЕДНОЦИФРЕНОГ БРОЈА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање поступка сабирања двоцифрених и једноцифрених бројева када је
збир јединица двоцифреног и једноцифреног броја већи од десет
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 46; ОВ: У 2а – стр. 57)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици у пару смишљају изразе (облика 28 + 7, 64 + 8) и решавају их.
– Раде задатке у уџбенику и проверавају их читањем.
– Раде задатке у свесци и проверавају тачност читањем урађеног.
1. Израчунај број за 6 већи од броја 27, 59, 38 и 86.
2. Упиши знак <, > или =:
34 __ 29 + 6

74 + 7 __ 81

66 __ 58 + 7

41 __ 38 + 5

52 + 9 __ 62

35 + 6 __ 40

3. Разлику бројева 68 и 20 увећај за 7.
4. Бора има 25 сличица, а Зоран 8 више од њега. Колико сличица има Зоран?
5. Вишња има 36 динара, а Сања 6 динара више. Колико динара имају заједно?

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 28
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДУЗИМАЊЕ ЈЕДНОЦИФРЕНОГ ОД ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА
ТИП ЧАСА: обнављање
ЦИЉ ЧАСА: обнављање технике одузимања облика 25 – 5 и 25 – 3
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 47; ОВ: У 2а – стр. 58)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Израда неколико примера одузимања на табли (34 – 4, 27 – 2 и сл.)
– Самосталан рад ученика на задацима у уџбенику
– Провера урађеног читањем и анализом одговора

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 29
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДУЗИМАЊЕ ЈЕДНОЦИФРЕНОГ ОД ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: упознавање са техником одузимања једноцифреног од двоцифреног броја са
прелазом преко десетице (облика 32 – 5)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 22; ОВ: У 2а – стр. 59
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици решавају задатке са табле типа: 12 – 5, 14 – 6, 11– 7, 15 – 8.
– Ученици посматрају начин одузимања који показује наставник:
31 – 6.
– Раде задатке из уџбеника.
– Проверавају урађено усменим путем.
– Ученици посматрају поступак писменог одузимања у вертикалном запису:
44 – 5.
– Раде 6. задатак из уџбеника и проверавају га усменим путем.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај на оба начина:
42 – 4 =
75 – 6 =
83 – 8 =
53 – 7 =
2. Број 66 умањи за 7. Израчунај.
3. Израчунај разлику бројева 46 и 9.
4. Који је број за 5 мањи од 32?
– Проверавају тачност урађеног у паровима.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 30, 31 и 32
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДУЗИМАЊЕ ЈЕДНОЦИФРЕНОГ ОД ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА
ТИП ЧАСА: утврђивање и провера
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање и провера технике одузимања једноцифреног од двоцифреног броја са
прелазом преко десетице (облика 32 – 5)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 48, 49, 50; ОВ: У 2а – стр. 60, 61, 62),
наставни лист
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици решавају примере на табли, раде задатке у свесци и/или у наставном листу.
– Проверавају урађено читањем решења и анализом заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

I час

1. Израчунај:

46 – 8 = _____

35 – 9 = _____

91 – 6 = _____

62 – 4 = _____

73 – 7 = _____

81 – 8 = _____

2. Умањеник је број 44, а умањилац 5. Израчунај разлику.
_____________________________________________________________
3. Збир бројева 38 и 7 умањи за 6.
_____________________________________________________________

4. У кутији има 36 жутих куглица, а плавих 8 мање. Колико има плавих
куглица?
______________________________________________________________

Одговор:______________________________________________________

II час
1. Израчунај број који је за 7 мањи од броја:
а) 64 _________________________________
б) 45 _________________________________
в) 93 _________________________________
г) 52 _________________________________
2. Разлику бројева 92 и 30 умањи за 6.
______________________________________________________________
3. У аутобусу је било 33 путника. На станици је изашло 7 путника.
Колико је путника остало у аутобусу?
______________________________________________________________
Одговор: _____________________________________________________
4. Миша је имао 52 динара. Сестри је дао 5, а од маме је добио 12
динара. Колико динара има Миша?
______________________________________________________________
Одговор: _____________________________________________________
5. Једна трака дуга је 44 cm, а друга је 8 cm краћа. Колика је дужина обе
траке укупно?
______________________________________________________________
Одговор: _____________________________________________________

ЧАС БРОЈ 33
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА БЕЗ ПРЕЛАЗА
ТИП ЧАСА: обнављање
ЦИЉ ЧАСА: обнављање технике сабирања типа 20 + 15 и 27 + 11
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 51; ОВ: У 2а – стр. 63)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици решавају примере на табли облика 20 + 15, 27 + 11 и сл. научених прошле
године.
– Самостално раде задатке из уџбеника.
– Тачност урађеног проверавају у пару.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 34
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: упознавање технике сабирања двоцифрених бројева којима је збир јединица једнак
десет (24 + 16)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 23; ОВ: У 2а – стр. 64, листићи са бројевима
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици решавају задатке са табле и проверавају урађено усменим путем:
37 +Б3, 48 + 2, 85 + 5, 29 + 1, 56 + 4.
– Ученици посматрају начин сабирања који показује наставник: 48 + 22.
– Ученици раде примере из уџбеника.
– Проверавају урађено усменим путем.
– Посматрају поступак писменог сабирања у вертикалном запису.
– Ученици раде 6. задатак из уџбеника, и проверавају усменим путем.
– Ученици играју игру: сваки ученик добије по неколико листића са резултатима, затим
наставник на табли (графофолији, папиру) исписује збирове двоцифрених бројева, нпр. 24 + 56,
83 + 17 и тако даље; ученици који имају одговарајући резултат подижу листић увис.
– Самосталан рад ученика на задацима у свесци:
1. Љиља је прочитала 36 страна књиге, а Јелена 44. Колико страна су прочитале обе
девојчице?
2. Имам 63 динара. Ако добијем још 17, колико ћу имати динара?

– Провера читањем одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 35
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање технике сабирања двоцифрених бројева којима је збир јединица
једнак десет (24 + 16) и вертикални запис
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 52; ОВ: У 2а – стр. 65)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Решавају на табли одговарајуће примере записијући их на два начина (хоризонтално и
вертикално).
– Раде задатке у уџбенику и проверавају тачност решења читањем.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај:
36 + 14 =

41 + 19 =

27 + 23 =

52 + 28 =

65 + 35 =

34 + 36 =

2. Први сабирак је разлика бројева 50 и 7, а други је број 47. Израчунај збир.
3. У једној корпи има 34 јабуке, а у другој 26. Колико јабука има у обе корпе?
4. Пеца има 37 сличица, а Воја 14 мање. Колико сличица имају укупно?

– Проверавају тачност урађеног у паровима.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
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ЧАС БРОЈ 36
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: упознавање технике сабирања двоцифрених бројева којима је збир јединица
већи од 10, облика 37 + 25 и у хоризонталном запису
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: наставни листић, РВ: У – стр. 24; ОВ: У 2а – стр. 66
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици решавају примере са радних листића (на табли или сл.) и проверавају урађено у
пару: 37 + 6, 84 + 7, 58 + 5, 26 + 5, 68 + 4.
– Ученици прате поступак сабирања који показује наставник на примеру
38 + 25.
– Ученици раде примере из уџбеника.
– Проверавају урађено усменим путем.
– Посматрају поступак писменог сабирања у вертикалном запису.
– Ученици раде 6. задатак из уџбеника, и проверавају усменим путем.
– Ученици играју игру: на табли су разбацано приказани збирови и резултати – ученици
излазе испред табле и спајају резултат са одговарајућим збиром.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 37 и 38
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање технике сабирања двоцифрених бројева којима је збир јединица
већи од 10, облика 37 + 25 и у хоризонталном запису
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 53, 54; ОВ: У 2а – стр. 67, 68), наставни
листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Решавају примере сабирања са прелазом преко десетице радом на табли (са два записа).
– Ученици играју игру: на табли су приказани збирови и резултати разбацано – ученици
излазе испред табле и спајају резултат са одговарајућим збиром.
– Ученици раде примере у уџбенику.
– Проверавају урађено усменим путем.
– Ученици раде задатке у свесци (наставном листу) и проверавају урађено читањем и
анализом одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

I час
1. Израчунај:

43 + 18 = ___

56 + 26 =___

44 + 48 = ___

37 + 24 = ___

55 + 29 = ___

63 + 19 = ___

2. Који је број:
а) за 18 већи од 35 ________________________________________;

б) за 26 већи од 29 ________________________________________?
3. Збир бројева 48 и 27 смањи за 25.
____________________________________________________________
4. На излету је било 39 дечака и 43 девојчице. Колико је деце укупно
било на излету?
____________________________________________________________

Одговор: ____________________________________________________

II час
1. Упиши знак <, > или =:
27 + 15 ____ 44

63 + 28 ____ 79

55 ____18 + 37

92 ____ 48 + 47

33 + 29 ____ 61

48 + 18 ____ 66

2. Разлику бројева 60 и 8 увећај за 19.
____________________________________________________________
3. Који је број за 18 већи од збира бројева 24 и 13?
____________________________________________________________
4. Имао сам 25 динара. Од брата сам добио још 13, а од маме 28
динара. Колико сада имам динара?
____________________________________________________________
Одговор: ___________________________________________________
5. Маја је прочитала 26 страна књиге, а Бојана 9 страна више. Колико
је страна прочитала Бојана, а колико су прочитале обе?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Одговор: ___________________________________________________

ЧАС БРОЈ 39
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА БЕЗ ПРЕЛАЗА
ТИП ЧАСА: обнављање
ЦИЉ ЧАСА: обнављање поступка одузимања двоцифрених бројева облика 34 – 10, 75 – 12 и
51 – 21
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 55; ОВ: У 2а – стр. 69)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици раде на табли неколико примера одузимања обрађених прошле године, нпр.
52 – 20, 68 – 23, 27 – 17.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Тачност урађеног проверавају радом у пару.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 40
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: упознавање поступка одузимања двоцифрених бројева којима је цифра јединица
умањеника мања од цифре јединице умањиоца (облика 51– 14) и у вертикалном запису
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 25; ОВ: У 2а – стр. 70
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици решавају задатке написане на табли типа:
32 – 5, 54 – 6, 41– 7, 74 – 8.
– Ученици посматрају начин одузимања који показује наставник: 51 – 26.
– Ученици посматрају начин писменог одузимања у вертикалном запису на истом примеру
51 – 26.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај на оба начина:
36 – 18 =
72 – 27 =

45 – 38 =

63 – 49 =

2. Који је број за 25 мањи од 92? Израчунај.
– Проверавају урађено у пару.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају урађено усменим путем.

Уколико остане времена, играју игру – аритметичке домине: сваки пар добије по једну
домину, са једним резултатом и једним изразом; наставник лепи на таблу прву домину;
ученици рачунају и онај пар који има одговарајућу домину, излази и лепи је на таблу, по
правилу слагања домина.
62 – 26

= 36

42 – 27

= 15

82 – 39

= 43

54 – 18

= 36

73 – 46

= 27

36 – 19

= 17

98 – 69

= 29

47 – 28

= 19

крај

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 41 и 42
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање поступка одузимања двоцифрених бројева којима је цифра јединица
умањеника мања од цифре јединице умањиоца (облика 51– 14) и у вертикалном запису
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: наставни листићи, уџбеник (РВ: РС – стр. 56, 57; ОВ: У 2а – стр.
71, 72)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Раде задатке на табли, самостално и у пару смишљају примере, повезују одговарајуће
парове и сл. утврђујући поступак одузимања са прелазом преко десетице.
– Раде задатке у уџбенику.
– Тачност урађеног проверава се читањем и анализом одговора.
– Раде задатке у свесци (наставном листићу).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

I час

1. Израчунај:

92 – 36 = _____

41 – 14 = _____

32 – 18 = _____

73 – 47 = _____

56 – 38 = _____

62 – 28 = _____

2. Који је број :
а) за 14 мањи од 72________________________________________;
б) за 39 мањи од 64 _______________________________________?

3. Збир бројева 38 и 44 умањи за 29.
____________________________________________________________

4. У чинији је било 36 бомбона. Деца су појела 18. Колико бомбона је
остало у чинији?
____________________________________________________________

Одговор: ____________________________________________________

II час
1. Упиши знак <, > или =:
53 – 16 ____ 47

38 – 10 ____ 32 – 15

49 ____ 72 – 23

64 ____ 91 – 17

82 – 54 ____ 71 – 32

53 – 27 ____ 26

2. Умањеник је број 42, а умањилац разлика бројева 56 и 30. Израчунај
разлику.
____________________________________________________________
3. Разлику бројева 84 и 48 увећај за 15.
____________________________________________________________
4. Бошко је имао 65 динара. Купио је свеску за 42 и оловку за 16
динара. Колико му је динара остало?
____________________________________________________________

Одговор: ____________________________________________________
5. Пре подне је продато 47 чоколада, а по подне 19 мање. Колико је
чоколада продато у току дана?
____________________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________

ЧАС БРОЈ 43 и 44
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ
ТИП ЧАСА: утврђивање и провера
ЦИЉ ЧАСА: решавање једноставних текстуалних задатака који носе информације о реалним
ситуацијама
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 58–62; ОВ: У 2а – стр. 73–77)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици се уз помоћ наставника подсећају на поступак израде текстуалних задатака радећи
примере у уџбенику.
– Ученици раде заједно прва три задатка из уџбеника, тако што један ученик чита текст задатка, а
остали ученици говоре поступак решавања, примењујући поменути поступак.
– Ученици самостално решавају преостале задатке.
– Проверавају урађено усменим путем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 45
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗДРУЖИВАЊЕ САБИРАКА
ТИП ЧАСА: обнављање
ЦИЉ ЧАСА: обнављање својства сабирања (замена места сабирака и здруживање сабирака)
и примењивање поменутих правила
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 63, 64; ОВ: У 2а – стр. 78, 79)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Решавајући примере на табли, подсећају се правила о здруживању и замени места
сабирака.
– Раде задатке у уџбенику.
– Тачност се проверава читањем урађеног.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 46
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: САБИРАЊЕ ТРИ БРОЈА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање поступка сабирања три броја примењивањем научених правила
(здруживање и замена места сабирака)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 26; ОВ: У 2а – стр. 80
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици усмено решавају текстуални задатак написан на табли:
– На једној полици има 12 књига, на другој 15, а на трећој 8. Колико је књига на све три
полице?
– Ученици записују на табли сва три начина решавања и подсећају се правила замене места
и здруживања сабирака.
– Раде задатке из уџбеника и проверавају усменим путем.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај на три начина:
24 + 6 + 17 =
2. Сабери бројеве 37, 24 и 13 на себи најлакши начин.
3. Који је број за 25 већи од збира бројева 19 и 21?
4. Сања има три шнале, Тања 23, а Вања 19. Колико шнала имају све три девојчице
заједно?
– Тачност решења проверавају читањем и анализом одговора заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 47
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: САБИРАЊЕ ТРИ БРОЈА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање поступка сабирања три броја примењивањем научених правила
(здруживање и замена места сабирака)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 65; ОВ: У 2а – стр. 81)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Наставник записује неколико примера задатака сабирања три броја, а ученици усмено
примењују правила здруживања и замене места сабирака.
– Ученици самостално решавају задатке у уџбенику.
Задаци се могу радити и тако што деца раде један по један задатак, а после сваког долазе до
катедре да провере резултат који је написан на папиру. Папири су означени бројевима
задатака и окренути тако да се не виде резултати. Ако је ученик тачно урадио задатак,
прелази на следећи, ако није, враћа се и тражи грешку.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 48
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ (САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ)
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: решавање текстуалних задатака са две операције – сабирање и одузимање
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 27; РВ: РС – стр. 66, 67; ОВ: У 2а – стр. 82, 83, 84
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици решавају задатке на табли, на пример:
(30 + 15) – 10, 56 – (10 + 6), 35 + (39 – 4).
– Ученици самостално раде задатке из уџбеника.
– Проверавају урађено у пару.
– У паровима смишљају по три задатка са две операције.
– Читају урађено и заједно са наставником анализирају поступке израде задатака.
– Домаћи задатак: РВ: РС – стр. 66, 67; ОВ: У 2а – стр. 82, 83

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 49 и 50
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ (САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ)
ТИП ЧАСА: утврђивање и провера
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање поступка обрађених облика сабирања и одузимања и
примењивање у текстуалним задацима са две операције
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 68, 69; ОВ: У 2а – стр. 85, 86
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици решавају неколико примера израза са две операције датих на табли.
– Решавају задатке у свесци који су записани на табли:
1. На изложби је било 56 ученика. Изашло је 18, а ушло 24. Колико ученика има на
изложби?
2. Павле је имао 75 динара. Потрошио је 48, а добио 25 динара. Колико Павле има
динара?
3. Марко има 54 сличице, а Јован 15 сличица мање. Колико сличица имају укупно?
4. У возу су била 82 путника. На станици је изашло 24, а ушло 17 путника. Колико има
путника у возу?
5. Филип је имао 45 кликера, па је добио још 27. Брату је дао 36. Колико је Филипу
остало кликера?
– Проверавају урађено у паровима.
– Ученици самостално решавају задатке у уџбенику.
– Проверавају уз помоћ картица (решења исписаних на листу или табли и сл.).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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ЧАС БРОЈ 51
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: СЛОВО КАО ЗАМЕНА ЗА НЕКИ БРОЈ
ТИП ЧАСА: обнављање
ЦИЉ ЧАСА: обнављање записивања израза са непознатим бројем и у датим примерима
уочавање везе сабирања и одузимања
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 28; ОВ: У 2а – стр. 87
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Самосталан рад ученика на задацима у уџбенику
– Провера урађеног читањем и анализом одговора заједно са наставником

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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ЧАС БРОЈ 52
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ВЕЗА САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: коришћење везе сабирања и одузимања у примерима са новим облицима
сабирања и одузимања
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 29; ОВ: У 2а – стр. 89
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици слушају задатак који чита наставник, диктирају одговор, а наставник га записује
на табли:
а) Ана је имала 50 сличица, па је од другарице добила још 30. Колико сличица има Ана?
б) Уколико врати другарици њених 30 сличица, колико ће имати? (ученици диктирају,
наставник записује на табли).
– Ученици заједно са наставником посматрају и анализирају графички приказ из уџбеника.
– Самостално решавају задатке из уџбеника.
– Проверавају усменим путем.
– Самостално раде задатке исписане на табли:
1. Упиши бројеве који недостају:
47 + __ = 56

__ + 11 = 85

42 – 12 = __

56 – __ = 9

__ – 11 = 74

42 – __= 12

56 – __ = 47

__ – 74 = 11

__ – 12 = 30

2. Од датих бројева састави два примера сабирања и два примера одузимања:
а) 61, 17, 78

б) 79, 24, 55

в) 67, 38, 29

__ + __ = __

__ – __ = __

__ – __ = __

__ + __ = __

__ – __ = __

__ – __ = __

__ – __ = __

__ + __ = __

__ – __ = __

__ – __ = __

__ + __ = __

__ – __ = __

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 53
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ВЕЗА САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: коришћење везе сабирања и одузимања у примерима са новим облицима
сабирања и одузимања
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 70, 71; ОВ: У 2а – стр. 88, 90)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици усмено решавају примере дате на табли − од понуђена три броја: 51, 13, 38
састављају два примера сабирања и два одузимања.
– Самостално решавају задатке из уџбеника.
– Проверавају усменим путем.
– Раде задатке у свесци и проверавају их читањем:
1. За свако сабирање напиши по два одговарајућа одузимања:
37 + 14 =

26 + 57 =

43 + 39 =

2. За свако одузимање напиши по два одговарајућа сабирања:
41 – 13 =

56 – 38 =

92 – 48 =

3. Израчунај разлику и резултат провери сабирањем:
75 – 26 =

91 – 37 =

65 – 19 =

4. Користећи бројеве 12, 29 и 41, напиши два сабирања и два одузимања.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 54
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ САБИРКА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: уочавање и разумевање поступка израчунавања непознатог сабирка (на основу
везе сабирања и одузимања)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 30, 31; ОВ: У 2а – стр. 91, 92
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици се подсећају како се зову бројеви у сабирању на основу примера са табле.
– Наставник прекрива један број, а ученици именују који је сабирак непознат.
– Размишљају како се тај непознат сабирак израчунава; наставник записује поступак на
табли (наставник подсећа ученике на коришћење различитих ознака за скривени број:
квадратић, слово, линија, цртеж...).
– Записују поступак у свеске (исти је поступак и за одређивање другог непознатог сабирка).
– Самостално раде примере у свесци:
Х + 14 = 68

23 + Х = 50

49 + a = 67

a + 51 = 94

– Читају урађено.
– Самостално раде задатке из уџбеника.
– Проверавају урађено усменим путем – читањем и анализом одговора заједно са
наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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ЧАС БРОЈ 55
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ САБИРКА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање поступка израчунавања непознатог сабирка
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 72; ОВ: У 2а – стр. 93)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици смишљају текст задатка за дате примере на табли.
– Самостално раде задатке у свесци који су исписани на табли:
1. Одреди непознати сабирак:
а + 12 = 48

36 + а = 52

а + 47 = 81

2. Ако неки број увећаш за 18, добићеш 95. Одреди непознат број.
3. Први сабирак је број 36, други је непознат, а збир је 62. Одреди непознат број.
4. Марко је имао 24 плава кликера и неколико жутих, па их је укупно било 43. Колико је
Марко имао жутих кликера?
– Провера уз помоћ решења датих на картонима (табли, листићу, и сл.)
– Самостално решавају задатке у уџбенику.
– Проверавају читањем одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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ЧАС БРОЈ 56
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ УМАЊЕНИКА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: уочавање и разумевање поступка израчунавања непознатог умањеника
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 32; ОВ: У 2а – стр. 94
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици именују елементе у одузимању у примеру записаном на табли.
– Читају и анализирају 1. задатак из уџбеника.
– Заједно са наставником уочавају поступак израчунавања непознатог умањеника.
– Самостално раде преостале задатке из уџбеника.
– Проверавају усменим путем.
– Раде задатке у свесци написане на табли:
1. Израчунај непознати број:
Х – 14 = 51

C – 25 = 49

A – 30 = 58

2. Ако непознати број умањиш за 42, добићеш број 29. Напиши једнакост и одреди
непознати број.
3. Када је бака убрала 17 ружа, у башти је остало 39. Колико је ружа било пре брања?
– Проверавање урађеног усменим путем

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 57
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ УМАЊЕНИКА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање поступка израчунавања непознатог умањеника
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 73, 74; ОВ: У 2а – стр. 95, 96)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици смишљају текст према одговарајућем изразу који је дат на табли.
– Решавају задатке у свесци и проверавају их читањем:
1. Израчунај непознати умањеник:
а – 13 = 28

а – 46 = 40

а – 29 = 57

2. Ако непознати број умањиш за 15, добићеш 49. Одреди непознат број.
3. Умањеник је непознат број, умањилац је 29, а разлика је 18. Одреди непознати умањеник.
4. Кад сам узео 16 бомбона, у чинији их је остало 35. Колико је бомбона било у чинији?

– Самостално решавају задатке у уџбенику.
– Провера уз помоћ решења датих на картонима (табли, листићу и сл.)

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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ЧАС БРОЈ 58
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ УМАЊИОЦА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: уочавање и разумевање поступка израчунавања непознатог умањиоца
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 33; ОВ: У 2а – стр. 97
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– На табли су записани примери а – 8 = 12 и 40 – а = 15.
– Ученици уочавају и именују који елемент у одузимању је непознат.
– Читају и анализирају 1. задатак у уџбенику.
– Заједно са наставником уочавају поступак израчунавања.
– Самостално раде преостале задатке из уџбеника.
– Проверавају урађено усменим путем.
– Раде задатке у својим свескама:
1. Према графичком приказу запиши једнакост и одреди непознати умањилац:
48
a

86

57
31

19

a

х

16

2. Који број треба одузети од 75 да разлика буде 26? Реши задатак једначином.
3. У кутији је 30 домина. Када је Мирко узео неколико, у кутији је остало 18 домина. Колико
домина је узео Мирко? Постави једначину и реши је.

– Читају и анализирају урађено заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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ЧАС БРОЈ 59
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ УМАЊИОЦА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање поступка израчунавања непознатог умањиоца
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 75; ОВ: У 2а – стр. 98)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици смишљају текст према одговарајућем изразу датом на табли.
– Решавају задатке у свесци и проверавају их читањем.
1. 42 – а = 20

61 – а = 35

100 – а = 37

2. Кад број 92 умањиш за неки број, добијеш 54. Одреди непознат број.
3. Умањеник је број 66, умањилац је непознат број, а разлика је 48. Одреди непознати
умањилац.
4. У пекари је било 60 кифли. Кад је продато неколико, у пекари је остало 24 кифле. Колико
је кифли продато?
– Решавају примере у уџбенику и проверавају тачност у пару.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 60
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ БРОЈА
ТИП ЧАСА: провера
ЦИЉ ЧАСА: провера поступка израчунавања непознатог броја
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 76; ОВ: У 2а – стр. 99)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.2, 1МА.1.1.5, 1МА.2.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Наставник подсећа ученике на правилан приступ изради задатака приликом провере
наученог.
– Ученици самостално раде задатке – провера у уџбенику.
– Наставник прегледа задатке и даје повратну информацију о урађеном сваком ученику.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 61
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ПРАВА И ПОЛУПРАВА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: схватање праве и полуправе као геометријског објекта који се неограничено
простире, односно ограничен је са једне стране; уочавање и графичко представљање праве и
полуправе
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 34, 35; ОВ: У 2а – стр. 100, 101
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Препознају и именују праве и криве линије истакнуте на графофолији.
– Читају и анализирају 1. задатак из уџбеника.
– Цртају у свесци праве у различитим положајима.
– Уз помоћ наставника уочавају особине праве и записују их у свеске.
– Самостално раде задатке из уџбеника.
– Уз помоћ наставника уочавају карактеристике полуправе дате на табли.
– Читају и анализирају први пример из уџбеника на следећој страни.
– Цртају у свесци полуправе у различитим положајима.
– Записују у свеске издвојене особине полуправе.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Наставник обилази ученике и проверава урађено.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 62
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ПРАВА И ПОЛУПРАВА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање знања о прави и полуправи и графичког представљања праве и
полуправе
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: наставни листић, уџбеник (РВ: РС – стр. 77; ОВ: У 2а – стр. 102)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици одређују врсту линија које су нацртане на табли (праве, полуправе, дужи...).
– Самостално раде задатке у наставном листићу.
– Наставник обилази ученике и проверава поступак израде.
– Ученици са наставником анализирају поступак и тачност урађеног.
– Домаћи задатак: РВ: РС – стр. 55; ОВ: У 2а – стр. 69

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Нацртај праву која пролази кроз дату тачку.
М

.

2. Нацртај две праве које се секу у тачки

.

А

3. Кроз тачке А и B нацртај праву:
B

А.

.
.

М

4. Нацртај полуправу и обележи је.

5.. Нацртај две праве које се секу. Колико полуправа уочаваш?

Уочавам ________ полуправа.

ЧАС БРОЈ 63
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗНАК ПУТА. ПРОИЗВОД ДВА БРОЈА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: уочавање производа као збира једнаких сабирака, упознавање са знаком пута и
његовом употребом у записивању производа, читање и писање производа два броја
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних и графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: наставни листић, уџбеник (РВ: У – стр. 36, 37; ОВ: У 2а – стр.
103, 104)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици одговарају на питања наставника у којима се користи реч пута: Колико пута ове
недеље имате математику? Колико пута дневно перете руке? Колико прстију имаш на једној
руци? Колико прстију имаш на обе руке? Како то можемо да запишемо? (5 + 5) Колико се
пута јавља број пет у овом изразу? То записујемо 2 • 5 (наставник записује на табли).
– Ученици наводе примере из свакодневног окружења користећи реч пута (три пута по 4
клупе), и сл.
– Записују неколико наведених примера.
– Упознају се са новим термином – производом бројева и записују га у свесци поред већ
записаних примера.
– Раде задатке у уџбенику.
– Проверавају урађено усменим путем.
– Раде задатке у наставном листићу.
– Проверавају урађено усменим путем.
– Домаћи задатак: преостали задаци

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Линијом спој одговарајуће записе:
три пута пет

5•3

производ бројева 5 и 3

5–3

5+3

разлика бројева 5 и 3

3•5

збир бројева 5 и 3

2. Повежи изразе са одговарајућом сликом:
3•3

2•4

3. Запиши производ бројева:
2 и 3 ________________

6 и 1 _______________

2 и 10 _______________

3 и 5 _______________

2•2

ЧАС БРОЈ 64
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗНАК ПУТА. ПРОИЗВОД ДВА БРОЈА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање стечених знања о производу и вези производа и збира једнаких
сабирака
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних и графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: дидактички материјал, уџбеник (РВ: РС – стр. 78; ОВ: У 2а – стр.
105)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Наставник говори примере (нпр. у три реда по две оловке), а ученици приказују
дидактичким материјалом – поновити неколико пута.
– На табли (плакату, графофолији) дати су графички прикази производа бројева – ученици их
читају и записују их у свеску.
– Графички представљају задате производе, нпр. 2 • 3, 3 • 3 у свесци и читају их.
– Раде задатке у уџбенику.
– Наставник обилази ученике и усмерава рад.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 65
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ КАО САБИРАЊЕ ЈЕДНАКИХ САБИРАКА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: схватање множења као сабирања једнаких сабирака
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 38; ОВ: У 2а – стр. 106, наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици представљају бројеве (до 10) као збирове једнаких сабирака.
– Пребројавају колико се пута понавља одређени сабирак у датом изразу и записују га у
облику производа.
– Гледају и анализирају први пример из уџбеника заједно са наставником.
– Раде самостално остале задатке.
– Читају урађено.
– Самостално раде задатке у наставном листићу.
– Проверавају урађено читањем и анализом одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Следеће изразе запиши у облику производа:
7 + 7 + 7 = ____________________________
6 + 6 + 6 + 6 = __________________________
10 + 10 = _____________________________
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = __________________
2. Следеће изразе запиши у облику збира једнаких сабирака:
4 • 6 = _______________________________________
3 • 9 = _______________________________________
2 • 8 = _______________________________________
5 • 3 = _______________________________________
3. Сваки производ повежи са одговарајућим збиром:
4•7

8+8+8

9•2

7+7+7+7

3•8

0+0+0+0+0+0

6•0

2+2+2+2+2+2+2+2+2

ЧАС БРОЈ 66
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ, ЧИНИОЦИ, ПРОИЗВОД
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: схватање термина: множење, чиниоци, производ
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 39; ОВ: У 2а – стр. 107
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– На основу припремљених слика ученици записују неколико примера у облику збира и
производа и израчунавају их.
– Заједно са наставником читају и анализирају уводни задатак из уџбеника, стр. 39.
– Записују у свеске називе бројева у множењу.
– Записују и израчунавају неколико примера са бројевима 2, 3, и 4.
– Самостално раде преостале задатке.
– Проверавају тачност урађеног читањем и анализом одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 67
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ, ЧИНИОЦИ, ПРОИЗВОД
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање употребе термина: множење, чиниоци, производ
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 79; ОВ: У 2а – стр. 108)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици раде математички диктат:
1. Запиши производе бројева 2 и 3; 5 и 1; 4 и 2.
2. Запиши израз: први чинилац је 5, други је 2; први чинилац је 4, други је 3.
– Тачност урађеног проверава се читањем записаног.
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику.
– Тачност се проверава читањем и анализом урађеног заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 68
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАМЕНА МЕСТА ЧИНИЛАЦА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: схватање правила замене места чинилаца
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 40; ОВ: У 2а – стр. 109, дидактички материјал
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.1, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– На дидактичком материјалу ученици представљају производе бројева задате од стране
наставника; читају их на два начина и уочавају да се резултат не мења.
– Ученици заједно са наставником раде 1. пример из уџбеника.
– Записују пример и правило у свеске.
– Затим самостално раде преостале задатке из уџбеника и проверавају тачност урађеног
читањем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 69
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАМЕНА МЕСТА ЧИНИЛАЦА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање правила замене места чинилаца
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 80; ОВ: У 2а – стр. 110)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.1, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици у паровима смишљају, говоре и записују примере (један ученик записује на табли,
остали у свеске).
– Самостално раде задатке у уџбенику и проверавају их читањем.
– Самостално раде задатке у својим свескама.
1. За сваки цртеж напиши по два израза:

2. Чиниоцима замени места:
4•5=
6•2=
3•4=
7•2=
3. Упиши чинилац који недостаје:
3 • 5 = ___ • 3
___ • 7 = 8 • 7

6 • 0 = 0 •___
4 • ___ = 9 • ___

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 70
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: НУЛА И ЈЕДАН КАО ЧИНИОЦИ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: уочавање и разумевање улоге 0 и 1 у производу
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 41; ОВ: У 2а – стр. 111
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученицима се приказује низ: на четири места по три коцке; ученици диктирају како се то
записује, што наставник бележи на табли.
– Са сваког места склањамо једну коцку и тако долазимо до другог примера: на четири места
по две коцкe, што наставник такође бележи на табли.
– Поступак се понавља док не дођемо до примера: на четири места по ниједна (ништа) коцка;
ученици заједно са наставником изводе закључак о математичком запису реченог.
– Ученици заједно са наставником раде задатке из уџбеника и уочавају правило да је
производ неког броја и нуле увек једнак нули.
– Поступак се понавља и код броја 1.
– Ученици самостално раде преостале задатке из уџбеника.
– Тачност урађеног проверава се читањем.
– Ученици записују правила и примере у свеске.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 71
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: НУЛА И ЈЕДАН КАО ЧИНИОЦИ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: уочавање и разумевање улоге 0 и 1 у производу
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода писаних радова, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 81; ОВ: У 2а – стр. 112), припремљени
задаци
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Да поновимо:
1. Напиши производ бројева 3 и 2.
2. Чиниоцима замени место.
3. Сада их запиши као збир једнаких сабирака и израчунај.
– Радимо задатке у уџбенику.
– Решења проверавамо читањем и анализом задатака.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 72 и 73
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈЕВА 2 И 10
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање таблицe множења броја 2 и броја 10
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 42, 43; ОВ: У 2а – стр. 113, 114
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– На дидактичком материјалу ученици у паровима представљају примере множења бројем
два које им говори наставник; уочавају да се сваки следећи производ увећава за два.
– Поступак се понавља и за број 10.
– Ученици заједно са наставником раде први пример из уџбеника и записују га у свеске.
– Самостално раде преостале задатке.
– Проверавају урађено читањем и анализом одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 74
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈЕВА 2 И 10
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице множења броја 2 и броја 10
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 82; ОВ: У 2а – стр. 115), наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Усмено проверавање усвојености таблице множења на неколико примера: наставник говори
примере, а ученици их усмено решавају.
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају урађено читањем.
– Самостално раде задатке у наставном листићу (у прилогу).
– Тачност се проверава читањем урађеног.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Израчунај:
2 • 5 = ___

0 • 10 = ___

6 • 10 = ___

1 • 2 = ___

4 • 2 = ___

10 • 5 = ___

10 • 7 = ___

2 • 9 = ___

2. Израчунај производ бројева:
а) 2 и 7 __________________________________________________
б) 10 и 8 ________________________________________________
3. Први чинилац је број 9, а други је 2. Колики је производ?
_______________________________________________________________
Одговор: ______________________________________________________
4. У једној кутији има 6 чоколада. Колико чоколада има у 10 таквих кутија?
_______________________________________________________________
Одговор: ______________________________________________________
5. У једном букету има 7 цветова. Колико цветова има у 2 таква букета?
_______________________________________________________________
Одговор: ________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 75
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗА ТОЛИКО ВЕЋИ И ТОЛИКО ПУТА ВЕЋИ БРОЈ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: разумевање и разликовање значења речи: за толико већи и толико пута већи
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 44; ОВ: У 2а – стр. 116, наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици читају и заједно са наставником анализирају први задатак у уџбенику.
– Заједно са наставником уочавају разлику односа за толико већи и толико пута већи број.
– Записују пример у свеске.
– Заједно са наставником раде неколико примера на табли.
– Самостално раде преостале задатке из уџбеника.
– Проверавају урађено усменим путем.
– Раде задатке у наставном листићу.
– Читају одговоре и заједно са наставником анализирају поступке решавања.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Попуни таблице:
а

3

9

6

5

2•а
b

4

8

0

7

b • 10
2. Који је број:
а) за 2 већи од 5;
_________________________
в) за 10 већи од 4;
_________________________

б) 2 пута већи од 5;
_________________________
г) 10 пута већи од 4?
__________________________

3. Први сабирак је број 6, а други сабирак је 10 пута већи. Колики је
збир?
______________________________________________________________
Одговор: ______________________________________________________
4. Жарко има 8 динара, а Сара 2 пута више. Колико динара има Сара?
________________________________________________________________________

Одговор: ______________________________________________________

ЧАС БРОЈ 76
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗА ТОЛИКО ВЕЋИ И ТОЛИКО ПУТА ВЕЋИ БРОЈ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање значења речи и односа за толико већи и толико пута већи број
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 83; ОВ: У 2а – стр. 117)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1.МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Наставник (или ученик) говори број − ученици одређују за 2 већи и 2 пута већи број од
датог; наводе неколико примера, а ученици се смењују.
– Поступак се понавља и са односом за 10 већи и 10 пута већи.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају усменим путем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 77 и 78
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈЕВА 5 И 4
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: разумевање и усвајање таблице множења броја 5 и броја 4
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 45, 46; ОВ: У 2а – стр. 118, 119, наставни лист
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Усмено обнављање научених таблица множења.
– Ученици броје по 5 настављајући низ до 50 унапред и уназад.
– Заједно са наставником раде први пример у уџбенику.
– Записују таблицу у свеске.
– Раде преостале задатке у уџбенику.
– Проверавају читањем.
– Поступак се понавља и за број 4.
– Раде задатке у наставном листу.
– Наставник проверава тачност урађеног и даје повратну информацију ученицима.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Израчунај:

4 • 3 = ____

2 • 4 = ____

5 • 5 = ____

2 • 5 = ____

7 • 5 = ____

9 • 4 = ____

2. Израчунај производ бројева 5 и 6.
____________________________________________________________
3. Који је број:

а) 5 пута већи од 8;__________________________________________
б) 4 пута већи од 6? _________________________________________
4. На столу је 8 бојица, а у кутији 4 пута више. Колико бојица има у
кутији?
____________________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________
5. Син има 7 година, а мама је 5 пута старија од њега. Колико година
има мама?
____________________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________

ЧАС БРОЈ 79
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈЕВА 5 И 4
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице множења броја 5 и броја 4
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 84; ОВ: У 2а – стр. 120)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Усмена провера усвојености таблице множења.
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику.
– Тачност урађеног проверава се читањем и анализом одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 80
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈЕВА 2, 4, 5 и 10
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице множења броја 2, 4, 5 и 10
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици једни другима задају примере множења и усмено их решавају; наставник прати и
отклања евентуалне нејасноће.
– Ученици самостално раде задатке на наставном листићу.
– Тачност урађеног проверава се читањем поступака и решења.
– Ученици коментаришу евентуалне нејасноће и тешкоће у раду.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Упиши број који недостаје:
4 • ____ = 12

____ • 5 = 40

10 • ____ = 30

____ • 9 = 18

3 • ____ = 12

____ • 4 = 20

2. Одреди број који је:
 За 5 већи од 7 ______________________________________________;
 5 пута већи од 7 ____________________________________________;
 За 4 већи од 6 ______________________________________________;
 4 пута већи од 6 ____________________________________________.
3. Колики је производ ако је први чинилац број 7, а други чинилац број
4? ___________________________________________________________
4. Број 9 увећај 4 пута. Израчунај.
_____________________________________________________________
5. У једној кутији је 8 креда. Колико је креда у 4 такве кутије?
_____________________________________________________________
Одговор: _____________________________________________________
6. У чинији има 6 јабука и два пута више крушака. Колико има крушака у
чинији?_____________________________________________________
Одговор: _____________________________________________________
7. Колико имам сличица ако се зна да имам 5 пута више од брата, који
има 4 сличице?________________________________________________
Одговор: _____________________________________________________

ЧАС БРОЈ 81
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈА 3 И БРОЈЕМ 3
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање таблице множења броја 3 и бројем 3
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 47; ОВ: У 2б – стр. 3
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици се групишу у три групе по 2 – 4 ученика.
– Одговарају на питање како се то може записати.
– Ученици усмено израчунавају неколико примера множења бројем три.
– Раде задатке у уџбенику.
– Провера урађеног усменим путем.
– Записују таблицу множења бројем три.
– Самосталан рад ученика на задацима у свесци:
1. Дате производе запиши у облику збира једнаких сабирака и израчунај:
3 • 6 =___________________
3 • 5= _______________________
3 • 8 = __________________
7 • 3 = _______________________
2. На цртицу упиши одговарајући знак >, < или =:
9 • 3 ___ 28
8 • 3___24
3 • 4 ___ 20
3 • 0 ___ 34

3 • 3 ___ 9
0___ 10 • 3

3. Заокружи бројеве који нису резултати множења са бројем три:
15

27

19

25

28

16

21

– Провера урађеног усменим путем
– Игра у пару: један ученик каже производ, а његов пар говори чиниоце који дају поменути
производ.
– Игра аритметичких домина:
10 • 3

= 30

5•3

= 15

8•3

= 24

7•3

= 21

9•3

= 27

6•3

= 18

2•3

=6

1•3

=3

крај

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 82
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈА 3 И БРОЈЕМ 3
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблицe множења броја 3 и бројем 3
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 85; ОВ: У 2б – стр. 4)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици играју игру Погоди чији сам производ.
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику.
– Провера читањем одговора
– Усмена провера до сада научених примера множења

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 83
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ТАБЛИЦА МНОЖЕЊА (2, 3, 4, 5, 10)
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблицe множења бројева 2, 3, 4, 5 и 10
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 48; ОВ: У 2б – стр. 5)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици заједно са наставником уочавају како се попуњава таблица и попуњавају је већ
обрађеним примерима, уџбеник/радна свеска.
– Самостално раде преостали задатак у уџбенику.
– Самостално раде задатке у свесци:
1. Напиши следеће збирове у облику производа:
4+4+4+4+4

1+1+1+1+1+1+1

0+0+0+0+0+0

7+7+7

2. Рачунај помоћу збира једнаких сабирака:
3•8

6•4

4•4

5•7

3. Израчунај број који је 4 пута већи од највећег непарног броја прве десетице.
4. Маја има 6 година, а Ивана је 3 пута старија. Колико година има Ивана?
– Провера читањем урађеног.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 84
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ПИСАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА У ОБЛИКУ
ПРОИЗВОДА И ЗБИРА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: умети писати двоцифрене бројеве у облику производа и збира
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 49; ОВ: У 2б – стр. 6, дидактички материјал
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Математички диктат:
1. Који је број 2 пута већи од броја 10?
2. Који је број 5 пута већи од броја 10?
3. Који је број 10 пута већи од броја 10? И слично.
– Ученици читају решења.
– Посматрају пример који приказује учитељ помоћу дидактичког материјала (новац, оловке,
сл.).
– Ученици предлажу како се то може записати, а наставник бележи на табли.
– Запис у облику производа и збира преписују у свеске.
– Смишљају своје примере, размењују их и записују у свеске.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају урађено усменим путем.
– Раде петоминутну проверу.
1. Ања је платила оловку 28 динара, а Павле 36 динара. Дате бројеве напиши у облику
производа и збира.
2. Производ бројева 7 и 10 увећај за 4.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 85
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ПИСАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА У ОБЛИКУ
ПРОИЗВОДА И ЗБИРА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање писања двоцифрених бројева у облику производа и збира
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 86; ОВ: У 2б – стр. 7)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Неколико бројева које им задаје наставник ученици растављају на производе и збир (на
табли је написано, нпр. 55, 48 и сл.).
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају урађено усменим путем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 86
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање технике множења
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 87; ОВ: У 2б – стр. 8)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици играју игру „Погоди чији сам производ”.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају урађено усменим путем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 87
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ
ТИП ЧАСА: провера
ЦИЉ ЧАСА: провера усвојености технике множења обрађених облика
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 88; ОВ: У 2б – стр. 9)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Наставник подсећа ученике о правилном приступу изради задатака и провери.
– Ученици самостално решавају задатке.
– Наставник прегледа урађено и сваком ученику даје повратну информацију.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 88
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗДРУЖИВАЊЕ ЧИНИЛАЦА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање правила здруживања чинилаца
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 50; ОВ: У 2б – стр. 10
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.1, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Понављају правило здруживања сабирака решавајући примере на табли:
10 + 15 + 20, 13 + 24 + 37.
– Уз помоћ наставника примењују правило здруживања на задатим чиниоцима: 2 • 3 • 10.
– Читају и анализирају 1. задатак у уџбенику.
– Самостално раде остале задатке из уџбеника.
– Проверавају урађено усменим путем.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај на два начина:
(3 • 2) • 5 =
(4 • 2) • 1=
2. Израчунај производ на теби најлакши начин:
3•2•1=
4•1•3=
5•2•2=
– Проверавају читајући урађено.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 89
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗДРУЖИВАЊЕ ЧИНИЛАЦА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање правила здруживања чинилаца
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 89; ОВ: У 2б – стр. 11)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.1, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици заједно израчунавају број столица у учионици користећи правило здруживања
чинилаца (нпр. три реда по пет клупа по две столице) и записују примере на табли.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају урађено усменим путем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 90
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ ЗБИРА БРОЈЕМ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: упознавање са правилом множења збира бројем
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 51; ОВ: У 2б – стр. 12
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.1, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Један ученик задаје примере множења које су до сада учили, други ученик говори резултат,
а затим смишља нове примере и задаје следећем ученику.
– Ученици затим читају и анализирају први задатак у уџбенику.
– Уочавају правило множења збира.
– Раде преостале задатке самостално.
– Проверавају у пару.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај на два начина:
3 • (3 + 1) =
2 • (5 + 2) =
2. Збир бројева 4 и 1 увећај 8 пута. Израчунај.
3. У пет кутија има по три црвене и пет плавих оловака. Колико је укупно оловака?
– Проверавају читањем и анализом одговора заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 91
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ ЗБИРА БРОЈЕМ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање правила множења збира бројем
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 90, 91; ОВ: У 2б – стр. 13, 14)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.1, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– На табли су нацртана 4 скупа са по три троугла и два круга; ученици израчунавају производ
на два начина радом на табли.
– Раде задатке у уџбенику.
– Проверавају у пару.
– Домаћи задатак: преостали задаци

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 92
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ РАЗЛИКЕ БРОЈЕМ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: разумевање и усвајање правила множења разлике бројем
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 52; ОВ: У 2б – стр. 15
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.1, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Понављају правило множења збира бројем радећи примере на табли:
2 • (6 +1), 3 • (5 + 2) и сл.
– Читају и анализирају први задатак у уџбенику.
– Уочавају правило множења разлике.
– Раде преостале задатке самостално.
– Проверавају у пару.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај на два начина:
5 • (6 – 1) =
4 • (4 – 2) =
2. Седам пута увећај разлику бројева пет и три.
3. Који је број четири пута већи од разлике бројева десет и четири?
– Проверавају читањем и анализом одговора заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 93
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ РАЗЛИКЕ БРОЈЕМ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање правила множења разлике бројем
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 92; ОВ: У 2б – стр. 16)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.1, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Понављају правило множења збира бројем радећи примере на табли.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају тачност урађеног читањем или радом на табли.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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ЧАС БРОЈ 94
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈА 6 И БРОЈЕМ 6
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање таблице множења броја 6 и бројем 6; примењивање множења збира
бројем; читање и формирање табеле
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 53; ОВ: У 2б – стр. 17
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Понављају све обрађене таблице множења усменим путем.
– Издвајају научене примере множења бројем 6.
– Уочавају и диктирају преостале примере множења бројем 6.
– Уочавају да је сваки следећи производ већи за 6 од претходног, чиме се подсећају олакшице
у множењу.
– Записују у свеске таблицу множења бројем 6.
– Самостално раде задатке у свесци:
1. Израчунај производ:
6•3=

5•6=

4•6=

6•7=

6•0=

9•6=

2. Који је број 6 пута већи од броја 10?
3. У једној кутији има 8 чоколада. Колико чоколада има у 6 таквих кутија?
– Провера радом на табли
– Рад на задацима у уџбенику
– Проверавају усменим путем.
– Игра аритметичких домина

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 95
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈА 6 И БРОЈЕМ 6
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице множења броја 6 и бројем 6; примењивање множења
збира бројем
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 93; ОВ: У 2б – стр. 18)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– На табли је написан низ бројева – ученици заокружују бројеве који нису резултат множења
са бројем 6.
– Рад на задацима у уџбенику
– Проверавају усменим путем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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ЧАС БРОЈ 96
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈА 7 И БРОЈЕМ 7
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: разумевање и усвајање таблице множења броја 7 и бројем 7; примењивање
правила множења збира бројем; читање и формирање табеле
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 54; ОВ: У 2б – стр. 19
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици добију по неколико листића са резултатима множења које су до сада учили;
наставник задаје примере усмено, а ученици који имају одговарајући листић подижу га.
– Издвајају научене примере множења бројем 7.
– Уочавају и диктирају преостале примере множења бројем 7.
– Уочавају да је сваки следећи производ већи за 7 од претходног, чиме се подсећају олакшице
у множењу.
– Записују у свеске таблицу множења бројем 7.
– Раде задатке у уџбенику.
– Проверавају усменим путем.
– Самостално раде задатке у свесци:
1. Попуни таблицу:
•

4

2

8

3

6

6
7
2. Израчунај производ бројева 7 и 9.
3. Сваког дана у недељи Милица поједе по две јабуке. Колико јабука недељно Милица поједе?
– Провера у пару.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 97
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈА 7 И БРОЈЕМ 7
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице множења броја 7 и бројем 7; примењивање правила
множења збира и разлике бројем; читање и формирање табеле
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 94; ОВ: У 2б – стр. 20)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Усмена провера технике множења научених облика
– Самосталан рад на задацима у уџбенику
– Провера читањем и анализом одговора заједно са наставником

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 98
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈЕВА 6 И 7 И БРОЈЕВИМА 6 И 7
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице множења бројева 6 и 7 и бројевима 6 и 7
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Усмена провера технике множења научених облика
– Рад на задацима на наставном листићу
– Провера читањем и анализом урађеног заједно са наставником

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Израчунај производ:
6 • 5 = ____
7 • 8 = ____
6 • 8 = ____
7 • 5 = ____

7 • 7 = ____
6 • 6 = ____
6 • 9 = ____
7 • 9 = ____

2. Упиши одговарајући број:
___ • 5 = 35
___ • 6 = 36

7 • ___ = 28
___ • 5 = 30

3. Упиши одговарајући знак <, > или =:
6 • 7 ___ 7 • 5
7 • 7 ___ 6 • 10
6 • 9 ___ 7 • 4
45 • 7 ___ 6 • 8

3 • ___ = 21
___ • 6 = 42
54 + 9 ___ 10 • 6
80 – 18 ___ 7 • 9

4. У једној згради, на седам спратова, налазе се по четири стана.
Колико је станова у тој згради?
_______________________________________________________________________

Одговор: ____________________________________________________
5. На седам полица је по шест сокова. Колико је сокова на полицама?
_______________________________________________________________________

Одговор: ____________________________________________________
6. Сваког дана, осим викенда, Наташа је читала по 8 страна књиге.
Колико је страница прочитала Наташа?
_______________________________________________________________________

Одговор: ____________________________________________________
7. На столу је постављено по 6 тањира, чаша, виљушака, ножева и
кашика. Колико је укупно предмета на столу?
_______________________________________________________________________

Одговор:_____________________________________________________

ЧАС БРОЈ 99
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈА 8 И БРОЈЕМ 8
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: разумевање и усвајање таблице множења броја 8; примењивање правила
множења збира бројем; читање и прављење табеле
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту и графичких
радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 55; ОВ: У 2б – стр. 21
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Петоминутна провера знања:
1. Упиши број који недостаје:
__• 3 = 18
7 • __ = 49
9 • __ = 27
__ • 6 = 36
2. Који је број:
а) пет пута већи од девет;

5 • __ = 40
8 • __ = 16

б) осам пута већи од три?

– Провера помоћу резултата који су истакнути на табли.
– Ученици усмено наводе научене примере множења бројем 8.
– Уочавају и диктирају преостале примере множења бројем 8.
– Уочавају да је сваки следећи производ већи за 8 од претходног, чиме се подсећају олакшице
у множењу.
– Записују у свеске таблицу множења бројем 8.
– Раде задатке у уџбенику.
– Проверавају усменим путем.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај:
8•3=
7•9=

6•8=

4•6=

8•8=

10 • 8 =

2. Први чинилац је број 9, а други је број 8. Израчунај производ.
3. Сваки од осам дечака има по четири аутића. Колико аутића дечаци имају укупно?
– Ученици проверавају тачност урађеног усменим путем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 100
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈА 9 И БРОЈЕМ 9
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: разумевање и усвајање множења броја 9; примењивање правила множења
збира бројем; читање и прављење табеле
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 56; ОВ: У 2б – стр. 22
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици усмено понављају досад научене примере множења.
– Уочавају преостали пример множења бројем 9.
– Уочавају да је сваки следећи производ већи за 9 од претходног, чиме се подсећају олакшица
у множењу.
– Записују у свеске таблицу множења бројем 9.
– Раде задатке у уџбенику.
– Проверавају усменим путем.
– Самостално раде задатке у свесци.
1. Упиши број који недостаје:
3 • __ = 27

8 • __ = 48

__ • 5 = 45

9 • __ = 81

__ • 7 = 28

6 • __ = 54

2. Који је број осам пута већи од девет? Израчунај.
3. Једна жвака кошта седам динара. Колико кошта девет таквих жвака?
– Проверавају у пару.
– Игра аритметичких домина.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 101
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ БРОЈА 8 И БРОЈА 9
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице множења броја 9; применивање правила множења збира
бројем; читање и формирање табеле
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 95; ОВ: У 2б – стр. 23)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Неколико примера множења са 8 и 9 ученици решавају задатке на табли.
– Раде задатке у уџбенику.
– Провера урађеног читањем

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 102
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ТАБЛИЦА МНОЖЕЊА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице множења; читање и формирање табеле;
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 57, 58; ОВ: У 2б – стр. 24, 25, наставни лист
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Раде задатке из уџбеника.
– Проверавају тачност урађеног у паровима.
– Раде задатке у наставном листићу.
– Провера урађеног читањем

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Упиши одговарајући број:

____ • 8 = 56

9 • ____ = 27

____ • 9 = 72

____ • 8 = 64

5 • ____ = 45

7 • ____ = 56

2. Који је број:
а) 8 пута већи од 9? ___________________________________________
б) 9 пута већи од 6? ___________________________________________
в) 7 пута већи од 9? __________________________________________________
3. Производ бројева 9 и 6 увећај за 17. Израчунај.
_____________________________________________________________
4. У корпи је 9 јабука, а у џаку је 9 пута више. Колико је јабука у џаку?
_____________________________________________________________

Одговор: ______________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 103
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице множења; читање и формирање табеле
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 96; ОВ: У 2б – стр. 26)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици у паровима раде задатке исписане на табли:
1. Упиши одговарајући број:
3 • 6 = 2 • __

4 • __ = 6 • 6

8 • 5 = 10 • __

__ • 4 = 2 • 8

2. Упиши одговарајући знак <, > или =:
9 • 7__ 41 + 18

6 • 8 ___ 57 – 9

8 • 8 ___ 90 – 16

3. Од броја 90 одузми производ бројева 9 и 6. Израчунај.
4. За колико је производ бројева 8 и 9 већи од броја 57?
– Раде задатке у уџбенику.
– Провера усменим путем

7 • 9 ___ 23 + 39

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 104
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ ЈЕДНОЦИФРЕНОГ И ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање поступка множења једноцифреног и двоцифреног броја
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 59; ОВ: У 2б – стр. 27
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Понављају множење збира и разлике, радећи два примера на табли:
6 • (5 + 1) =
8 • (10 – 2) =
– Читају и анализирају 1. задатак из уџбеника.
– Уочавају поступак множења двоцифреног броја једноцифреним.
– Самостално раде преостале задатке из уџбеника.
– Проверавају усмено.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај производ:
5 • 12 =
4 • 16 =
3 • 18 =
7 • 11 =
2. Први чинилац је 6, а други је 13. Колики је производ?
3. У фабрици се шију хаљине. За једну хаљину потребно је 3 метра материјала. Колико је
материјала потребно за 15 таквих хаљина?
– Провера у пару (резултати истакнути на табли)
– Игра аритметичких домина:
3 • 14

= 42

5 • 15

= 75

2 • 19

= 38

4 • 16

= 64

2 • 17

= 34

3 • 18

= 54

6 • 12

= 72

4 • 15

= 60

крај

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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ЧАС БРОЈ 105
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ ЈЕДНОЦИФРЕНОГ И ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање поступка множења једноцифреног и двоцифреног броја
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 97; ОВ: У 2б – стр. 28)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– На табли израчунавају неколико примера множења једноцифреног и двоцифреног броја
типа 7 • 13 и сл.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају читањем и анализом одговора заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 106
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ (МНОЖЕЊЕ И САБИРАЊЕ)
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање поступка решавања задатака са две операције (множење и сабирање)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 60; ОВ: У 2б – стр. 29
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици читају, анализирају и решавају први задатак у уџбенику.
– Самосталне раде остале задатке.
– Проверавају усменим путем.
– Раде задатке у својим свескама:
1. Израчунај:
5 • 6 + 17 =________________

8 • 7 + 30 = __________________

13 + 9 • 4 = _______________

25 + 7 • 4 = ___________________

2. Први чинилац је збир бројева 10 и 9, а други је број 4. Израчунај производ.
3. Први сабирак је број 47, а други је производ бројева 9 и 2. Израчунај збир.
4. Мира има 8 сличица, а Воја 6 пута више. Колико сличица имају укупно?
– Провера у пару на основу истакнутих резултата на табли

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 107
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ (МНОЖЕЊЕ И САБИРАЊЕ)
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање поступка решавања задатака са две операције (множење и
сабирање)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 98; ОВ: У 2б – стр. 30)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици понављају називе бројева у сабирању и множењу; понављају научено правило
редоследа рачунских радњи.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају читањем и анализом одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 108
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ (МНОЖЕЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ)
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање поступка решавања задатака са две операције (множење и
одузимање)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 61; ОВ: У 2б – стр. 31
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Читају, анализирају и решавају први задатак у уџбенику.
– Уочавају правило о редоследу рачунских операција.
– Самостално решавају остале задатке у уџбенику.
– Проверавају усменим путем.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај:
9 • 8 – 30 =

73 – 8 • 5 =

84 – 6 • 6 =

9 • 7 – 24 =

2. Производ бројева 9 и 6 умањи за 18.
3. На 5 грана чучи по 7 птица. Одлетело је 12 птица. Колико птица је остало на гранама?

4. Милош је имао 5 новчаница по 10 динара. Колико му је новца остало ако је потрошио 33
динара?
– Проверавају у пару – резултати су истакнути на табли.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 109
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ (МНОЖЕЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ)
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање правила решавања задатака са две операције (множење и
одузимање)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 99; ОВ: У 2б – стр. 32)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици понављају називе бројева у одузимању и множењу и правило редоследа
рачунских операција.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају читањем и анализом урађеног заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 110
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ (МНОЖЕЊЕ И САБИРАЊЕ И
ОДУЗИМАЊЕ)
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање правила решавања задатака са две операције (множење и сабирање
и одузимање)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 100, 101; ОВ: У 2б – стр. 33, 34)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају урађено читањем и анализом урађеног заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 111
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање технике множења и правила множења збира и разлике
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 102; ОВ: У 2б – стр. 35)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Математички диктат:
1. Израчунај производ:
5 • 12
7 • 11
6 • 15
4 • 20
2. Који је број а) 6 пута већи од 7?
б) 8 пута већи од 4?
в) 7 пута већи од 9?
– Ученици читају решења и коментаришу.
– Раде задатке у уџбенику.
– Проверавају читањем и анализом одговора заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 112
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање технике множења и правила множења збира и разлике
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3., 1МА.1.1.4., 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици самостално раде задатке на наставном листу.
– Провера читањем урађеног и анализом заједно са наставником

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Израчунај:
8 • 4 + 9 = __________________________________________________
7 + 6 • 5= __________________________________________________
9 • 5 – 7= ___________________________________________________
27 – 3 • 6 = _________________________________________________
2. Збир бројева 3 и 6 увећај 4 пута. Израчунај.
___________________________________________________________
3. Од броја 61 одузми производ бројева 8 и 3. Израчунај.
___________________________________________________________
4. Први чинилац је разлика бројева 53 и 46, а други је број 8.
Израчунај производ.
___________________________________________________________
5. Упиши одговарајући знак <, > или =:
4 • 3 ___ 3 • 6
5 • 8 ___ 6 • 7

48 ___ 60 – 4 • 3
6 + 2 • 7 ___ 25

6. Ако фебруар има 4 недеље, колико има дана?
_____________________________________________________________________

7. Зоран је имао новчаницу од 50 динара. Купио је 5 жвака по 7
динара. Колико му је новца остало?
____________________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________

ЧАС БРОЈ 113
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МНОЖЕЊЕ
ТИП ЧАСА: провера
ЦИЉ ЧАСА: провера усвојености технике множења и правила множења збира и разлике
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких и писаних радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 103; ОВ: У 2б – стр. 36)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Наставник подсећа ученике на поступак рада на задацима (на шта да обрате пажњу, где су
најчешће грешке, како да их отклоне у току рада, како да самостално проверавају урађено и
сл.).
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику.
– Наставник прегледа свеске и ученицима даје повратне информације о урађеном.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 114
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ИЗЛОМЉЕНА ЛИНИЈА И ДУЖИНА ИЗЛОМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: схватање изломљене линије као више надовезаних дужи; пребројавање дужи
на геометријским сликама; усвајање поступка израчунавања дужине изломљене линије и
примењивање тог поступка у задацима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 62, 63; ОВ: У 2б – стр. 37, 38, плакат, конац – жица
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.2, 1МА.1.2.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици уочавају и именују познате линије посматрајући цртеж на плакату.
– Уочавају да се изломљена линија састоји од дужи и именују је.
– Од конца или меке жице у паровима обликују изломљене линије.
– Уочавају да постоје отворене и затворене изломљене линије.
– Цртају у свесци разне врсте изломљених линија.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају уз помоћ наставника.
– Размишљају, предлажу и закључују како се може израчунати дужина изломљене линије.
– Цртају у свесци дати пример.
– Израчунавају дужину изломљене линије.
– Раде преостале задатке из уџбеника.
– Проверавају читањем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 115
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ИЗЛОМЉЕНА ЛИНИЈА И ДУЖИНА ИЗЛОМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: цртање изломљене линије и утврђивање поступка мерења дужине изломљене
линије
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 64; РВ: РС – стр. 104; ОВ: У 2б – стр. 39, 40
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.2, 1МА.1.2.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици мере и израчунавају дужину оквира своје књиге, свеске, пернице и сл.
– Раде задатке у уџбенику.
– Наставник обилази ученике и провера рад.
– Самосталан рад ученика на задацима датим на табли.
1. Израчунај дужину датих изломљених линија (нацртана је отворена изломљена линија од 4
дужи).
2. Нацртај једну затворену изломљену линију од 5 дужи.
3. Уочи две изломљене линије које почињу у тачки А. Израчунај њихове дужине и упореди
их.
4. Доврши дату изломљену линију тако да буде затворена. Израчунај дужину тако добијене
изломљене линије.
– Наставник обилази ученике и проверава урађено.
– Домаћи задатак: преостали задаци из уџбеника

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 116
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: УОЧАВАЊЕ И ЦРТАЊЕ ПРАВОУГАОНИКА И КВАДРАТА НА
КВАДРАТНОЈ МРЕЖИ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: уочавање особина правоугаоника и квадрата и цртање правоугаоника и
квадрата на квадратној мрежи
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 65, 66; ОВ: У 2б – стр. 41, 42
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.1.2.2, 1МА.1.2.3, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици препознају облике правоугаоника и квадрата на предметима у свом окружењу.
– Заједно са наставником уочавају особине правоугаоника и квадрата и међусобно их
упоређују мерењем дужине страница (пребројавањем квадратића).
– Раде 1. и 2. задатак у уџбенику заједно са наставником.
– Самостално раде преостале задатке.
– Наставник обилази ученике и проверава тачност урађеног.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 117, 118, 119 и 120
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: УОЧАВАЊЕ И ЦРТАЊЕ ПРАВОУГАОНИКА И КВАДРАТА НА
КВАДРАТНОЈ МРЕЖИ
ТИП ЧАСА: утврђивање и провера
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање знања о особинама правоугаоника и квадрата и цртања
правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 105, 106; ОВ: У 2б – стр. 43, 44), наставни
листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.2.1, 1МА.1.2.2, 1МА.1.2.3, 1МА.2.2.1.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Усмено понављају елементе и особине правоугаоника и квадрата.
– Самосталан рад на задацима у уџбенику
– Ученици цртају у свесци квадрате и правоугаонике (у односу на број квадратића).
– Самостално раде задатке са наставних листова.
– Наставник обилази ученике и проверава урађено.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

I час
1. У сваки правоугаоник упиши број 1, а у сваки квадрат број 2.

2. Нацртај квадрат и обележи га.

3. Нацртај правоугаоник и обележи га.

4. Допуни реченице:
а) Квадрат има 4 ____________ једнаке по дужини и 4 ____________
угла.
б) Правоугаоник има _____________ једнаке странице и ___________
права угла.

II час
1. Нацртај квадрат чија је страница дуга 3 cm.

2. Нацртај правоугаоник чије су странице дуге 2 cm и 6 cm.

3. Нацртај правоугаоник чије су странице дуге 3 cm и 6 cm. Једном
линијом подели правоугаоник тако да добијеш два квадрата.

Колика је дужина странице тог квадрата? __________________

III час
1. Нацртај изломљену линију од 3 дужи.

2. Нацртај квадрат странице дужине 4 cm. Измери и израчунај укупну
дужину свих страница квадрата.

3. Нацртај правоугаоник чије су странице дуге 2 cm и 8 cm. Измери и
израчунај укупну дужину свих страница тог правоугаоника.

4. Нацртај правоугаоник страница 4 cm и 8 cm и квадрат странице 6 cm.
Израчунај укупне дужине њихових страница и упореди их.

ЧАС БРОЈ 121
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ПОЛОВИНА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: схватање појма половине неке целине
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 67, 68; ОВ: У 2б – стр. 45, 46
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.3.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици набрајају шта се све може делити на пола.
– Објашњавају својим речима шта је половина, шта значи делити на пола и сл.
– Посматрају дељење чоколаде на два једнака дела.
– Уочавају да половине морају бити два једнака дела.
– Посматрају спајање половина.
– Закључују да две половине чине цело.
– Посматрају цртеже на табли и уочавају половине геометријских фигура.
– Цртају у свесци дате примере.
– Самостално раде задатке из уџбеника.
– Проверавају усменим путем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 122
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ПОЛОВИНА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање појма половине неке целине
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 107; ОВ: У 2б – стр. 47)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.3.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Раде задатке на табли (уз цртеж) типа: кад имаш три јабуке, па сваку расечеш на пола,
добијеш____; кад имаш пет јабука, па сваку расечеш на пола добијеш _________.
– Раде задатке у уџбенику.
– Провера читањем одговора

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 123
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАПИСИВАЊЕ ПОЛОВИНЕ. ЗНАК : (ПОДЕЉЕНО)
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: употребљавање знака подељено
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 69; ОВ: У 2б – стр. 48
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.3.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Понављају знања о половини користећи термин делити.
– Читају и анализирају задатак исписан на фолији:
Брат и сестра треба да поделе 10 бомбона тако да свако добије половину.
Колико ће добити свако од њих?
– Записују на табли одговарајући израз и уочавају знак подељено.
– Преписују пример у свеске и решавају га.
– Самостално раде задатке из уџбеника и проверавају урађено читањем одговора.
– Самостално раде задатке у својим свескама:
1. Запиши знацима и бројевима половине бројева: 6, 18, 40, 24, 86.
2. Одреди половину бројева: 8, 12, 20, 6 и 14.
3. Две другарице треба да поделе 14 салвета на два једнака дела. Колико ће салвета добити
свака од њих?
– Проверавају у пару, решења су дата на фолији/табли.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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ЧАС БРОЈ 124
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: КОЛИЧНИК ДВА БРОЈА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање појма количник и састављање израза који представља количник два
броја
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 70; ОВ: У 2б – стр. 49, дидактички материјал
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.3.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици помоћу дидактичког материјала на клупама врше дељење према наставниковом
захтеву.
– Користе изразе делити и колико ће ко добити.
– Читају и анализирају први задатак у уџбенику.
– Самостално раде други и трећи задатак у књизи.
– Проверавају усменим путем.
– Самостално раде задатке у свесци:
1. Запиши и израчунај: а) количник бројева 12 и 4;
б) 18 подељено на 6.
2. Два друга треба да поделе 16 сличица на једнаке делове. Запиши и израчунај количник.
– Провера у пару
– Игра – Повежи количник и израз – дати су изрази и количници на табли, ученици излазе
пред таблу и повезују их.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 125
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАПИСИВАЊЕ ПОЛОВИНЕ И КОЛИЧНИКА ДВА БРОЈА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање стечених знања о записивању половине и количника два броја
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 108; ОВ: У 2б – стр. 50)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.3.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици математички записују примере које говори наставник: осам подели са два;
количник бројева 10 и 2 и сл.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Провера читањем и анализом одговора заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 126
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ. ДЕЉЕНИК, ДЕЛИЛАЦ, КОЛИЧНИК
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање појмова: дељеник, делилац, количник
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 71; ОВ: У 2б – стр. 51
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.3.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици понављају називе бројева код множења.
– Читају и анализирају први задатак у уџбенику.
– Раде на клупама уз помоћ дидактичког материјала према захтеву из задатка.
– Уочавају и памте називе бројева код дељења.
– Записују у свеске израз са дељењем и називе бројева у дељењу.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају усмено.
– Раде у свесци:
1. Израчунај количник бројева 20 и 2.
2. Дељеник је број 12, а делилац је 2. Израчунај количник.
3. Израчунај колика је половина од 14; половина од 18.
– Проверавају радећи задатке на табли.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
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ЧАС БРОЈ 127
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ. ДЕЉЕНИК, ДЕЛИЛАЦ, КОЛИЧНИК
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање стеченог знања о дељенику, делиоцу и о количнику
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 109; ОВ: У 2б – стр. 52)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.3.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Математички диктат:
1. Напиши:
Дељеник је 8, делилац је два.
Број 16 подели са 4.
Количник бројева 20 и 5.
2. Колика је половина од 10; од 20?
– Раде задатке у уџбенику.
– Проверавају читањем и анализом урађеног.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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ЧАС БРОЈ 128
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 2
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање таблице дељења бројем 2
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 72; ОВ: У 2б – стр. 53
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.3.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Усмено понављају таблицу множења бројем два.
– Раде у пару први задатак у уџбенику.
– Самостално раде остале задатке у уџбенику.
– Проверавају усмено.
– Уочавају да су сви бројеви дељиви са 2 парни.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај:
8:2=

12 : 2 =

20 : 2 =

14 : 2 =

6:2=

2. Дељеник је 16, а делилац 2. Израчунај количник.
3. Две сестре треба да поделе 10 колача на два једнака дела. Колико ће колача добити свака
од њих?
– Проверавају задатке радећи их на табли.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 129
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 4
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање таблице дељења бројем 4
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 73; ОВ: У 2б – стр. 54, листићи са бројевима
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.3.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Усмено понављају таблицу множења бројем 4.
– Раде у пару први задатак у уџбенику.
– Самостално раде остале задатке у уџбенику.
– Проверавају усмено.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај:
8:4=

16 : 4 =

20 : 4 =

32 : 4 =

24 : 4 =

2. Израчунај количник бројева 36 и 4.
3. Четири друга треба да поделе 28 бомбона на једнаке делове. Колико ће добити свако од
њих?
– Проверавају задатке радећи их на табли.
– Игра „Повежи парове” – ученицима су дати листићи са примерима множења и дељења;
један ученик прочита свој пример, а јави му се његов пар који има одговарајући пример
друге рачунске операције.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 130
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 2 И БРОЈЕМ 4
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање усвојености таблице дељења бројем 2 и 4
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 110, 111; ОВ: У 2б – стр. 55, 56)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.3.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Игра „Повежи парове” – ученицима су дати листићи са примерима множења и дељења;
један ученик прочита свој пример, а јави му се његов пар који има одговарајући пример друге
рачунске операције
– Самосталан рад на задацима у уџбенику.
– Проверавају читањем и анализом одговора заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 131
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ВЕЗА МНОЖЕЊА И ДЕЉЕЊА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: уочавање везе између множења и дељења; коришћење везе множења и дељења
на примерима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 74; ОВ: У 2б – стр. 57
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.3.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Понављају усмено таблицу множења са 2 и 4 и налазе одговарајући пример дељења за
сваки пример множења.
– Читају и анализирају први задатак у уџбенику.
– Уочавају везу између множења и дељења.
– Самостално раде задатке у књизи.
– Проверавају усмено.
– Раде задатке у својим свескама који су исписани на табли:
1. За свако множење напиши по два дељења:
2 • 6 = 12

4 • 7 = 28

2. Користећи бројеве 2, 8 и 16, напиши два множења и два дељења.
3. Петар треба са братом да подели 8 јабука на једнаке делове. Колико ће јабука добити свако
од њих? Реши дељењем и провери множењем.
– Провера у пару – резултати истакнути на табли

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 132
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ВЕЗА МНОЖЕЊА И ДЕЉЕЊА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање примене везе множења и дељења на примерима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 112; ОВ: У 2б – стр. 58)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.3.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици састављају неколико примера множења и дељења од задатих бројева, 12, 6, 2; 20,
4, 5 и сл. (радом на табли).
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Провера читањем
– Усмено испитивање технике множења и дељења са 2 и 4 (од стране наставника).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 133
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ТОЛИКО ПУТА МАЊИ И ЗА ТОЛИКО МАЊИ БРОЈ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: разумевање односа за толико мањи и толико пута мањи број и правилна
употреба у примерима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 75; ОВ: У 2б – стр. 59, листићи са бројевима
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.3.2, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици читају и анализирају први задатак у уџбенику.
– Уочавају разлику односа за толико мањи и толико пута мањи број.
– Самостално раде преостале задатке у уџбенику.
– Провера усменим путем
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај број: а) за 2 мањи од 12
б) 2 пута мањи од 12

в) за 4 мањи од 20
г) 4 пута мањи од 20

2. Који бројеви су 2 пута мањи од бројева 14, 8, 20?
3. Марко има 16 балона, Зора 4 пута мање од њега, а Снежа за 4 мање од Марка. Колико
балона има Зора, а колико Снежа?
– Провера задатака израдом на табли
– Игра „Пронађи пара” – ученици у пару добијају по 10 листова са исписаним одговарајућим
бројевима; спарују бројеве према захтеву: број – број 2 пута мањи или број за 2 мањи.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 134
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ТОЛИКО ПУТА МАЊИ И ЗА ТОЛИКО МАЊИ БРОЈ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање стеченог знања о односу за толико мањи и толико пута мањи
број и правилно употребљавање у примерима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 113; ОВ: У 2б – стр. 60)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.3.2, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици у паровима раде неколико примера у свесци, типа:
1. Израчунај број: а) за 2 мањи од 18;
б) 2 пута мањи од 18;

в) за 4 мањи од 28;
г) 4 пута мањи од 28.

2. Који бројеви су 4 пута мањи од бројева 40, 32, 24?
3. Отац има 36 година, син је четири пута млађи од оца, а мајка је 4 године млађа од оца.
Колико година има мајка, а колико син?
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају читањем и анализом одговора заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 135
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 5
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање таблице дељења бројем 5
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 76; ОВ: У 2б – стр. 61
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Усмено понављају дељење бројем 2 и 4.
– Пишу на табли и у свескама таблицу дељења бројем 5.
– Раде задатке у свескама:
1. Израчунај:
15 : 5 =

30 : 5 =

10 : 5 =

25 : 5 =

45 : 5 =

2. Који број је 5 пута мањи од броја 35?
3. Пет девојчица треба да поделе 50 шнала на једнаке делове. Колико ће шнала добити свака
од њих?
– Провера у пару, резултати истакнути на табли
– Раде задатке у уџбенику.
– Проверавају усменим путем.
– Игра аритметичких домина

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 136
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 10
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање таблице дељења бројем 10
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 77; ОВ: У 2б – стр. 62
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.3.2, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Усмено понављају дељење бројем 2, 4 и 5.
– Пишу на табли и у свескама таблицу дељења бројем 10.
– Раде задатке у свескама:
1. Упиши бројеве који недостају:
20 : __ = 2

40 : __ = 10

__ : 8 = 10

70 : __ = 7

__ : 10 = 6

2. Број 90 умањи 10 пута.
3. У 10 једнаких кутија има укупно 40 бојица. Колико бојица има у свакој од тих кутија?
– Провера у пару, резултати истакнути на табли
– Раде задатке из уџбеника.
– Проверавају усменим путем.
– Игра аритметичких домина

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 137
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕВИМА 5 И 10
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице дељења бројем 5 и 10
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: листићи са примерима множења, уџбеник (РВ: РС – стр. 114; ОВ:
У 2б – стр. 63)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.3.2, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Игра „Повежи парове” – ученицима су дати листићи са примерима множења и дељења;
један ученик прочита свој пример, а јави му се његов пар који има одговарајући пример друге
рачунске операције.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају усменим путем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 138
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 3
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање таблице дељења бројем 3
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 78; ОВ: У 2б – стр. 64
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици једни другима задају примере множења и дељења.
– Читају и анализирају 1. задатак у уџбенику.
– Самостално раде задатке из уџбеника.
– Проверавају читањем урађеног.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај количник:
9:3=

21 : 3 =

24 : 3 =

30 : 3 =

15 : 3 =

12 : 3 =

2. Дељеник је 27, а делилац 3. Колики је количник?
3. На три полице равномерно је распоређено 18 књига. Колико књига има на свакој полици?
– Провера радом на табли
– Игра „Пронађи пар” – на табли су дати изрази и одговарајући резултати; ученици их спајају.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 139
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕВИМА 2, 3, 4, 5 И 10
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице дељења бројевима 2, 3, 4, 5 и 10
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: наставни листић, уџбеник (РВ: РС – стр. 115; ОВ: У 2б – стр. 65)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици самостално раде задатке на наставном листићу.
– Проверавају тачност радом у пару.
– Домаћи задатак: уџбеник (РВ: РС – стр. 115; ОВ: У 2б – стр. 65)

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Упиши одговарајући знак <, > или =:
28 : 4 ___ 20 : 5

36 : 4 ___ 40 : 4

40 : 10 ___ 70 : 10

21 : 3 ___ 25 : 5

2. Дат је низ бројева: 2, 8 , 12, 15, 16, 21, 24, 32, 40.
а) У датом низу пронађи и запиши бројеве дељиве са 2:
_____________________________________________________________
б) У датом низу пронађи и запиши бројеве дељиве са 4:
_____________________________________________________________
3. Од броја 25 до 50 одреди бројеве који су дељиви са 5.
_____________________________________________________________
4. Продавачица је од 27 ружа направила три једнака букета. Колико је
ружа у сваком?
_____________________________________________________________
Одговор:
_____________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 140
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕВИМА 2, 3, 4, 5 И 10
ТИП ЧАСА: провера
ЦИЉ ЧАСА: провера таблице дељења бројевима 2, 3, 4, 5 и 10
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 116; ОВ: У 2б – стр. 66)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Провера, рад на задацима у уџбенику
– Наставник прегледа свеске и даје повратну информацију ученицима о квалитету урађеног.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 141
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 6
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: упознавање и разумевање таблице дељења бројем 6; активно исказивање везе
између множења и дељења
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 79; ОВ: У 2б – стр. 67
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Математички диктат са таблицом дељења до сада научених примера
– Читају и анализирају 1. задатак из уџбеника.
– Уочавају везу између множења и дељења.
– Самостално раде остале задатке из уџбеника.
– Проверавају читањем урађеног.
– Раде задатке у свесци:
1. Попуни таблицу:
а

24

30

12

60

54

42

а:6

2. Израчунај количник бројева 48 и 6.

3. Маша има 18 бојица, а Сара 6 пута мање. Колико бојица има Сара?
– Проверавају у пару.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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ЧАС БРОЈ 142
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 6
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице дељења бројем 6
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 117; ОВ: У 2б – стр. 68)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– На табли су записани бројеви 18, 19, 24, 27, 30, 36, 42, 49; ученици заокружују бројеве који
се могу поделити бројем 6; уочавају да су заокружени бројеви парни, односно да су бројеви
дељиви са 6 увек парни.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају читањем и анализом одговора заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 143
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 7
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: упознавање и разумевање таблице дељења бројем 7; активно исказивање везе
између множења и дељења
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 80; ОВ: У 2б – стр. 69
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3., 1МА.1.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– На табли су дати изрази са дељењем и множењем и њихови резултати; ученици излазе пред
таблу и спајају одговарајуће парове.
– Раде 1. задатак у уџбенику заједно са наставником.
– Уочавају везу множења и дељења.
– Раде самостално остале задатке из уџбеника.
– Проверавају читањем урађеног.
– Раде следеће задатке:
1. Упиши број који недостаје:
42 : __ = 6

21 : __ = 7

__ : 7 = 8

__ : 10 = 7

__ : 7 = 9

14 : __ = 2

2. Делилац је 7, а дељеник је 49. Израчунај количник.
3. За једну седмицу деца попију 14 литара млека. Колико литара млека попију дневно?
– Проверавају самопровером преко резултата датих на табли.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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ЧАС БРОЈ 144
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 7
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице дељења бројевима 6 и 7
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 118; ОВ: У 2б – стр. 70)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Усмена провера таблице дељења броја 6 и 7
– Математички диктат:
1. Запиши број који је а) 6 пута мањи од 54;
б) 7 пута мањи од 56;
в) 6 пута мањи од 48;
г) 7 пута мањи од 49.
2. Израчунај количник бројева 63 и 7;
35 и 5;
30 и 6;
28 и 7.

– Самопровера преко резултата датих на табли
– Самосталан рад у уџбенику
– Провера читањем резултата

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 145
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 8
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: упознавање и разумевање таблице дељења бројем 8; активно исказивати везу
између множења и дељења
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: материјал за аритметичке домине, РВ: У – стр. 81; ОВ: У 2б – стр.
71
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Играју игру аритметичке домине.
– Читају и анализирају 1. задатак из уџбеника.
– Самостално раде остале примере из уџбеника.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај:
16 : 2 =
32 : 4 =
40 : 8 =
56 : 8 =
2. Број 72 умањи 8 пута. Израчунај.
3. Васа сваког дана нацрта 8 цртежа. За колико дана нацрта 32 цртежа?
– Провера читањем урађеног

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 146
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 8
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице дељења бројем 8
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 119; ОВ: У 2б – стр. 72)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Игра „Пронађи пар” – на табли су дати изрази и одговарајући резултати; ученици их спајају.
– Раде задатке у свесци преписујући их са табле:
1. Израчунај количник бројева 24 и 8.
2. Који број је: 8 пута мањи од 56;
8 пута мањи од 64?
3. Упиши одговарајући знак <, > или =:
48 : 8 ___ 13 – 4

72 : 8 ___ 17 – 8

11– 6___ 32 : 8

56 _ 8 ___ 24 – 19

4. У 8 кутија спаковано је 40 фломастера, тако да је у свакој кутији једнак број. Колико је
фломастера у свакој кутији?
– Провера читањем
– Самосталан рад ученика на задацима у уџбенику
– Провера читањем и анализом урађеног

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 147
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 9
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: упознавање и разумевање таблице дељења бројем 9; активно исказивање везе
између множења и дељења
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 82; ОВ: У 2б – стр. 73
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици једни другима задају примере множења и дељења.
– Читају и анализирају 1. задатак из уџбеника.
– Самостално раде преостале задатке из уџбеника.
– Проверавају усменим путем.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај:
27 : 9 =

45 : 5 =

72 : 8 =

18 : 2 =

63 : 9 =

18 : 9 =

2. Дељеник је збир бројева 24 и 30, а делилац је број 9. Израчунај количник.
3. У девет једнаких корпи има укупно 36 јабука. Колико је јабука у једној корпи?
– Проверавају усменим путем  читањем и анализом одговора заједно са наставником.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 148
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 9
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице дељења бројем 9
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 20; ОВ: У 2б – стр. 74)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици наводе бројеве који се могу поделити са 9.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Провера у пару
– Математички диктат:
1. Запиши количнике бројева:

81 и 9;
54 и 6;
63 и 7;
36 и 9.

2. Запиши број који је: 9 пута мањи од 45;
8 пута мањи од 56.
– Провера урађеног читањем решења

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 149
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ТАБЛИЧНО ДЕЉЕЊЕ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање таблице дељења обрађеним бројевима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 121, 122; ОВ: У 2б – стр. 75, 76), наставни
лист
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Усмена провера познавања таблице дељења
– Самосталан рад ученика на задацима у уџбенику
– Провера урађеног читањем и анализом поступка и решења
– Рад на задацима у наставном листићу
– Самопровера путем резултата датих на табли

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Израчунај количник бројева 72 и 9.
_____________________________________________________________

2. Дељеник је збир бројева 35 и 29, а делилац је број 8. Израчунај
количник.
_____________________________________________________________

3. Производ бројева 6 и 4 умањи 8 пута. Израчунај.
_____________________________________________________________

4. У врту је 36 лала и 4 пута мање ружа.
Колико је ружа у врту? _________________________________________
Колико је цветова у врту? _______________________________________
5. У 5 једнаких кесица налази се 45 сличица. Колико је сличица у 8
таквих кесица?
_____________________________________________________________
Одговор: _____________________________________________________

6. Запиши све парне бројеве који су дељиви са 9
_____________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 150
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ ЧИНИОЦА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: користити слова као ознаке за скривени број; усвајање поступка израчунавања
непознатог броја у множењу
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 83; ОВ: У 2б – стр. 77
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.1.5.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици састављају по два примера дељења за свако дато множење:
3 • 7 = 21

5 • 6 = 30

7 • 8 = 56

– Читају, анализирају и решавају 1. задатак из уџбеника.
– Самостално раде преостале задатке.
– Проверавају усменим путем.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај непознати чинилац:
6 • а = 48

3 • x = 21

с • 7 = 63

2. Који број помножен са 8 даје производ 64?
3. Када 5 помножиш неким бројем, добијеш број 35. Израчунај непознат број.
– Игра „Пешаци”  пронађи резултат.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 151
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ ЧИНИОЦА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: користити слова као ознаке за скривени број; утврђивање поступка
израчунавања непознатог броја у множењу
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 123; ОВ: У 2б – стр. 78)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.1.5.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици усмено понављају називе бројева у множењу.
– Самостално раде задатке у свесци:
1. Одреди непознате чиниоце:
8 • x = 40

8 • a = 16

x • 9 = 81
2. Ако ме увећаш три пута, добићеш највећи једноцифрени број. Који сам ја број?
3. На летовању је у 9 соба смештено 36 ученика, тако да је у свакој соби једнак број. Колико
је ученика у свакој соби? Реши једначином.
4. Ако број седам увећаш неколико пута, добићеш збир бројева 41 и 22. Израчунај непознати
број.
– Провера читањем урађеног
– Самосталан рад на задацима у уџбенику
– Провера у пару

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 152
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ ДЕЉЕНИКА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: користити слова као ознаке за скривени број; усвајање поступка израчунавања
непознатог дељеника
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 84; ОВ: У 2б – стр. 79
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.1.5.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Понављају називе бројева у дељењу.
– Читају, анализирају и решавају 1. задатак из уџбеника.
– Самостално раде преостале задатке.
– Проверавају усменим путем.
– Самостално раде задатке у свесци:
1. Одреди непознат дељеник:
x:8=9

x:6=5

x:1=7

a : 4 = 10

2. Број x каже: „Ако ме умањиш осам пута, добићеш број 5”. Израчунај непознати број x.
3. Јасна је 48 флаша сложила у 8 кутија подједнако. Колико је флаша у свакој кутији?
4. Кад неки број поделиш са 5, добијеш количник који је једнак производу 2 и 10. Одреди
непознати број.
– Провера усменим путем

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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ЧАС БРОЈ 153
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ ДЕЉЕНИКА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: користити слова као ознаке за скривени број; утврђивање поступка
израчунавања непознатог дељеника
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 124; ОВ: У 2б – стр. 80)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.1.5.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици у паровима смишљају примере са непознатим дељеником, размењују их и
решавају.
– Раде задатке у свесци:
1. Делилац је 7, количник 5. Израчунај дељеник.
2. Ако неки број поделиш са 2, добићеш највећи парни број прве десетице. Одреди непознат
број.
3. „Кад ме поделиш збиром бројева 4 и 2, добићеш број 8. Који сам ја број?”
4. Пет дечака је поделило паковање кликера тако да је свако добио по 8 кликера. Колико је
кликера било у паковању?
– Проверавају читањем урађеног.
– Раде задатке у уџбенику.
– Проверавају у пару.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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ЧАС БРОЈ 154
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ ДЕЛИОЦА
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: користити слова као ознаке за скривени број; усвајање поступка израчунавања
непознатог делиоца
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 85; ОВ: У 2б – стр. 81
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.1.5.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Читају, анализирају и решавају 1. задатак из уџбеника.
– Самостално раде преостале задатке.
– Проверавају усменим путем.
– Раде задатке у свесци:
1. Одреди непознати делилац:
45 : x = 9

10 : x = 10

70 : x = 7

8:x=1

2. Дељеник је 81, а количник је број 9. Колики је делилац?
3. Четрдесет спортиста се превозило једнаким комбијима. Колико је било комбија ако се у
сваком превозило по 8 спортиста?
4. Када количник бројева 50 и 5 умањиш неколико пута, добићеш број два. Одреди непознати
број.
– Провера читањем урађеног

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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ЧАС БРОЈ 155
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ ДЕЛИОЦА
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: користити слова као ознаке за скривени број; утврђивање поступка
израчунавања непознатог делиоца
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 125; ОВ: У 2б – стр. 82)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.1.5.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици у паровима смишљају примере са непознатим делиоцем, размењују их и решавају.
– Раде задатке у свесци:
1. Дељеник је 36, а количник је 4. Израчунај делилац.
2. Ако број 27 умањиш неколико пута, добићеш број 3. Израчунај непознати број.
3. Ако број 54 поделиш непознатим бројем, добићеш производ бројева 3 и 2.
4. Бака је 60 колача распоредила на тацне тако да је на свакој било по десет колача. Колико је
тацни употребила?
– Проверавају тачност урађеног читањем одговора.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Провера у пару

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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ЧАС БРОЈ 156
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 1, ДЕЉЕЊЕ НУЛЕ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: уочавање и разумевање улоге броја 1 као делиоца и 0 као дељеника
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 86; ОВ: У 2б – стр. 83
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.1.5.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици усмено раде неколико примера множења са 1 и са 0.
– Читају и анализирају 1. задатак из уџбеника.
– Помоћу дидактичког материјала ученици изводе радње дељења бројем 1, у неколико
примера.
– Уочавају да је при дељењу бројем 1 количник једнак дељенику.
– Записују правило у свеске.
– Раде 2. задатак.
– Читају и анализирају 3. и 4. задатак.
– Изводе поступак помоћу дидактичког материјала.
– Уочавају правило.
– Записују у свеске.
– Раде задатке у свесци:
1. Израчунај:
9 : __ = 9

7 : __ = 7

__ : 6 = 0

__ : 1 = 4

__ : 1 = 10

0 : __ = 0

2. Који број кад поделиш са најмањим бројем прве десетице, добијеш број 9?
3. Који је број 10 пута мањи од броја 10?
4.Упиши у кружић одговарајући знак >, < или =:
4:1

5•0

0 : 10

10 • 0

8•8

80 : 10

20 : 1

4•5

54 • 0

6•9

1:1

100 : 1

– Провера усменим путем

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 157
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 1, ДЕЉЕЊЕ НУЛЕ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање улоге броја 1 као делиоца и 0 као дељеника
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 126; ОВ: У 2б – стр. 84)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.1.1.5.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Понављају правило са претходног часа о улози броја 1 и 0 у дељењу.
– Самосталан рад у уџбенику
– Провера у пару

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 158
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ТАБЛИЧНО ДЕЉЕЊЕ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање поступка дељења
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: наставни лист
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици самостално раде задатке у наставном листу.
– Провера урађеног усменим путем

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Израчунај:
81 : 9 = ___
15 : 3 = ___
56 : 8 = ___

90 : 10 = ___
10 : 1 = ___
0 : 4 = ___

9 : 9 = ___
12 : 2 =___
16 : 8 = ___

2. Дељеник је збир бројева 23 и 37, а количник је број 10. Израчунај
делилац.
_____________________________________________________________
3. Кад неки број поделиш бројем 4, добићеш производ бројева 9 и 1.
Израчунај непознати број.
____________________________________________________________
4. Разлику бројева 84 и 66 умањи 6 пута. Израчунај.
____________________________________________________________
5. Збир бројева 14 и 18 подели са 8. Израчунај.
____________________________________________________________
6. У две корпе је по 20 векни хлеба. Векне су распоређене тако да их је
на свакој полици по 8. На колико полица је распоређен хлеб?
_____________________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________
7. За неколико одељења 1. разреда купљено је 16 лопти тако да је свако
одељење добило по 4 лопте. Колико је одељења 1. разреда?
_____________________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________
8. Отац има 40 година, а син је 5 пута млађи од оца.
Колико година има син?________________________________________
Колико година је отац старији од сина? ___________________________

ЧАС БРОЈ 159
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ТАБЛИЧНО ДЕЉЕЊЕ
ТИП ЧАСА: провера
ЦИЉ ЧАСА: провера технике дељења и примене у текстуалним задацима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 127; ОВ: У 2б – стр. 85)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Наставник подсећа ученике о поступку рада на задацима (на шта да обрате пажњу, где су
најчешће грешке, како да их отклоне у току рада, како да самостално проверавају урађено и
сл.).
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику.
– Наставник прегледа свеске и даје повратне информације ученицима о урађеном.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 160
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉИВОСТ СА 2 И 5
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: разумевање значења речи дељив број; уочавање да су дељиви са 2 сви парни
бројеви; уочавање да су дељиви са 5 сви бројеви који на месту јединица имају цифре 0 и 5
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 87, 88; ОВ: У 2б – стр. 86, 87, наставни листић,
дидактички материјал
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици раде примере множења бројем два решавањем на табли:
6 пута 2 је 12, а 12 подељено са 2 је 6, и сл.
– Уочавају да су неки бројеви дељиви бројем два.
– Раде 1. задатак из уџбеника.
– Понављају радњу дељивости бројем два на својим дидактичким материјалом.
– Раде 2. и 3. задатак из уџбеника.
– Записују правило у свеске.
– Раде 1. задатак у вези са дељењем са 5.
– Понављају радњу на својим дидактичким материјалом.
– Уочавају да су неки бројеви дељиви бројем 5.
– Записују правило у свеске.
– Раде преостале задатке из уџбеника.
– Раде задатке у наставном листићу.
– Проверавају урађено читањем одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Заокружи бројеве дељиве бројем два.
6, 13, 20, 8, 42, 53, 37, 6, 12
2. Напиши све бројеве 5. десетице дељиве бројем два.
_________________________________________________________
3. Заокружи све бројеве дељиве бројем 5.
13, 20, 25, 34, 48, 50, 55, 60, 72
4. Напиши све бројеве дељиве бројем 5 који су већи од 25, а мањи од
55.
_________________________________________________________

5. У бројевном низу до 20 пронађи бројеве дељиве и бројем 2 и
бројем 5 и напиши их.
__________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 161
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉИВОСТ СА 2 И 5
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање знања о дељивости бројевима 2 и 5
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 128; ОВ: У 2б – стр. 88)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици усмено наводе примере о дељивости са 2 и са 5.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Провера усменим путем
– Самостално раде задатке у својим свескама (задаци су дати):
1. Напиши пет бројева који су дељиви са а) 2; б) са 5.
2. Напиши шест бројева који су дељиви и са 2 и са 5.
3. Напиши четири непарна броја дељива са 5.
– Провера читањем урађеног

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1
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3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 162
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉИВОСТ СА 3 И 4
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: уочавање на примерима дељивост бројевима 3 и 4
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 89, 90; ОВ: У 2б – стр. 89, 90, наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици броје по 3 од 1 до 30.
– Раде 1. задатак из уџбеника.
– Понављају радњу дељења бројем три на својим дидактичким материјалом.
– Уочавају да су неки бројеви дељиви бројем три.
– Раде 2. и 3. задатак из уџбеника.
– Поступак понављају и за дељивост бројем 4.
– Раде задатке на наставном листићу (у прилогу).
– Самопровера − резултати су истакнути на табли

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Прецртај бројеве који нису дељиви бројем 3.
3, 5, 12, 18, 26, 27, 30, 32, 40
2. Напиши бројеве мање од 30 који су дељиви бројем 3
________________________________________________________
3. Заокружи бројеве дељиве са 4.
7, 12, 15, 20, 22, 24, 29,. 30, 32
4. Напиши све бројеве између 20 и 40 који су дељиви бројем 4.
_________________________________________________________

5. Који је број 4. десетице дељив бројем 3 и 4?
_________________________________________________________

6. Који су бројеви у низу од 1 до 30 дељиви бројевима 2, 3 и 4?
_________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 163
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉИВОСТ СА 3 И 4
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање дељивости са 3 и 4
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 129; ОВ: У 2б – стр. 91)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици усмено наводе бројеве дељиве са три и са четири.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају тачност урађеног читањем одговора.
– Самостално раде задатке у свесци (задаци су дати на табли):
1. Запиши пет бројева који су дељиви:


са 3:_____________________________________



са 4: __________________________________

2. Напиши све бројеве треће десетице који су дељиви са четири:
_______________________________________________________
3. Напиши све парне бројеве до 30 који су дељиви са три:
_______________________________________________________
4. Напиши све бројеве од 15 до 30 који су дељиви и са три и са четири:
____________________________________________________________
– Провера читањем и анализом решења

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 164
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉИВОСТ СА 2, 3, 4 И 5
ТИП ЧАСА: провера
ЦИЉ ЧАСА: провера знања о дељивости бројева 2, 3, 4 и 5
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода рада на тексту
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 130; ОВ: У 2б – стр. 92)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Наставник упућује ученике на одговарајући приступ при раду на задацима из радне свеске.
– Ученици самостално решавају задатке у уџбенику.
– Наставник прегледа радне свеске и сваком ученику даје повратне информације о урађеном.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 165
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ ЗБИРА БРОЈЕМ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање правила дељења збира бројем и примена у задацима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 91; ОВ: У 2б – стр. 93
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Подсећају се правила множења збира бројем решавајући пример на табли:
6 • (7 + 2), и сл.
– Ученици читају и заједно са наставником анализирају 1. задатак из уџбеника.
– Уочавају правило дељења збира бројем и усмено га исказују.
– Записују правило у свеске.
– Раде 2, 3. и 4. задатак из уџбеника.
– Усмено проверавају тачност урађеног.
– Раде задатке у свесци који су дати на табли:
1. Израчунај на два начина:
(18 + 12) : 3 =
(16 + 8) : 4 =
2. Збир бројева 20 и 35 умањи 5 пута.
3. На полици је било 18 флаша сока од вишње и 12 флаша сока од јабуке. Све флаше су
равномерно распоређене у 6 кутија. Колико је флаша у свакој кутији?
4. Број 40 напиши као збир два броја дељива са 4.
– Провера урађеног усменим путем

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 166
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ ЗБИРА БРОЈЕМ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање правила дељења збира бројем и примена у задацима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 131; ОВ: У 2б – стр. 94), наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Израда примера на табли у циљу понављања правила
– Самосталан рад ученика на задацима у уџбенику
– Провера тачности урађеног радом у пару
– Самосталан рад ученика на задацима у наставном листу (у прилогу)
– Провера тачности поступка и резултата читањем

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Збир бројева 45 и 15 подели бројем 5 на два начина:
___________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Од 27 жутих и 18 црвених цветова треба направити 9 једнаких
букета. Колико ће цветова бити у сваком букету?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Одговор: _________________________________________________
3. У хору певају 42 девојчице и 18 дечака распоређених у 6 једнаких
редова. Колико деце је у сваком реду?
__________________________________________________________
___________________________________________________________
Одговор: __________________________________________________
4. У ресторан је прво стигло 28 гостију, а затим 36. Сви гости су
распоређени за 8 столова. Колико је гостију за сваким столом?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________

ЧАС БРОЈ 167
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: уочавање и разумевање поступка дељења двоцифреног броја једноцифреним
када је количник већи од 10
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 92; ОВ: У 2б – стр. 95, наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици усмено понављају правило дељења збира бројем, решавајући примере записане на
табли:
(15 + 30) : 3 =

(12 + 20) : 4 =

– Ученици читају и заједно са наставником анализирају први задатак из уџбеника.
– Самостално раде остале задатке из уџбеника.
– Проверавају усмено.
– Самостално раде задатке у наставном листићу (у прилогу).
– Провера у пару упоређивањем са резултатима истакнутим на табли

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Који је број 6 пута мањи од 72?
____________________________________________________________
2. Израчунај половину броја 36.
____________________________________________________________
3. Ученици желе да формирају групе тако да их у свакој групи буде по
4. Колико таквих група могу формирати 52 ученика?
____________________________________________________________
Одговор: ___________________________________________________
4. Шест девојчица треба да поделе 24 зелене машнице и 18 плавих.
Колико машница треба да добије свака девојчица?
____________________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________
5. Да ли 5 другова могу једнако да поделе новац са слике?
а) Заокружи одговор ДА или НЕ.
б) Ако могу, по колико ће динара добити сваки од њих?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 168
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање поступка дељења двоцифреног броја једноцифреним када је
количник већи од 10
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 132; ОВ: У 2б – стр. 96), картице са
резултатима
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.1.1.4, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици на табли растављају дате бројеве, проналазећи заједничког делиоца.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају тачност решења читањем.
– Ученици затим самостално раде задатке у свесци (задаци су исписани на табли):
1. Израчунај број који је: а) 3 пута мањи од 42
б) 5 пута мањи од 60.
2. Збир бројева 45 и 30 умањи 5 пута. Израчунај.
3. Бојан је за 6 дана прочитао књигу од 72 стране, а Павле је исту књигу прочитао за 4 дана.
Ко је од њих дневно више читао и за колико?
4. За пет једнаких завеса потрошено је 55 метара платна. Колико је метара потребно за 9
таквих завеса?
– Самопровера помоћу резултата на картицама које се налазе код наставника

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 169
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ (ДЕЉЕЊЕ И САБИРАЊЕ)
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање поступка и примена правила редоследа рачунских радњи
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 94; ОВ: У 2б – стр. 99
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Понављају изразе са две операције, решавајући примере на табли.
24 : 3 + 17, 48 + 48 : 6, 52 + 63 : 7, 45 : 5 + 9.
– Читају и анализирају први задатак из уџбеника.
– Ученици помоћу наставника уочавају и исказују правило о редоследу извођења рачунских
операција.
– Раде самостално задатке из уџбеника.
– Проверавају усмено.
– Самостално, у својим свескама, раде задатке који су написани на табли:
1. Први сабирак је 48, а други је количник бројева 42 и 6. Израчунај збир.
2. Количник бројева 72 и 9 увећај за 84.
3. Маја има 65 динара, а Саша 5 пута мање. Колико динара имају укупно?
4. Израчунај збир броја 62 и половине броја 48.
– Проверавају у пару и разменом са осталим ученицима у одељењу.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
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ЧАС БРОЈ 170
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ (ДЕЉЕЊЕ И САБИРАЊЕ)
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање поступка и примена правила редоследа рачунских радњи
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 134; ОВ: У 2б – стр. 100), картице са
решењима
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– На неколико примера датих на табли ученици понављају правило о редоследу рачунских
операција у изразима без заграда.
– Ученици самостално раде задатке у уџбенику.
– Проверавају тачност урађеног помоћу картица са решењима.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 171
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ (ДЕЉЕЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ)
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: усвајање поступка и примена правила редоследа рачунских радњи у
текстуалним задацима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 95; ОВ: У 2б – стр. 101
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици понављају изразе, решавајући примере на табли:
54 – 16 : 2, 80 : 4 – 15, 60 : 5 – 12, 100 – 40 : 4.
– Ученици заједно са наставником читају и анализирају први задатак из уџбеника.
– Ученици уз помоћ наставника уочавају и усмено исказују правило о редоследу извођења
рачунских операција.
– Ученици самостално раде 2, 3. и 4. задатак у уџбенику.
– Тачност урађеног проверавају у пару.
– Ученици самостално, у својим свескама, раде задатке дате на табли:
1. Умањеник је број 52, а умањилац је количник бројева 36 и 4. Израчунај разлику.
2. Израчунај разлику броја 92 и половине броја 40.
3. Бака је имала 40 јаја. За прављење разних колача искористила је четвртину. Колико јој је
јаја остало?
– Проверавају самостално – упоређују са резултатима датим на табли.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 172
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ (ДЕЉЕЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ)
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање поступка и примена правила редоследа рачунских радњи у
текстуалним задацима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 135; ОВ: У 2б – стр. 102), картице са
решењима
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– На неколико примера ученици усмено понављају правило о редоследу рачунских операција
у изразима без заграда (радом на табли).
– Самосталан рад ученика на задацима у уџбенику.
– Провера помоћу картица са решењима.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 173
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање знања о дељењу бројева и примена у текстуалним задацима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: наставни листић
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4, 1МА.3.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Наставник подсећа ученике о поступку рада на задацима (на шта да обрате пажњу, где су
најчешће грешке, како да их отклоне у току рада, како да самостално проверавају урађено и
сл.).
– Ученици самостално раде задатке у наставном листићу (у прилогу).
– Наставник прикупља листиће, прегледа и сваком ученику даје повратну информацију о
урађеном.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Израчунај:
54 : 6 = __

36 : 2 =__

45 : 9= __

60 : 5 =__

2. Одреди непознати број:
X • 7 = 21

a : 4 = 15

90 : x = 9

3. Половину броја 26 увећај три пута. Израчунај.
_________________________________________________________________
4. За колико је производ бројева 20 и 5 већи од њиховог количника?
_________________________________________________________________
Одговор: _________________________________________________________
5. Влада има 24 динара, а Жарко два пута мање. Колико новца имају заједно?
_________________________________________________________________
Одговор: _________________________________________________________
6. Ивана је купила 4 свеске по 23 динара и платила их новчаницом од 100
динара. Колики кусур је добила?
_________________________________________________________________
Одговор:_________________________________________________________
7. За рођендан је мама направила 32 сендвича, а бака још 40. Сви сендвичи
су распоређени подједнако на 6 послужавника. Колико је сендвича било на
сваком послужавнику?
_________________________________________________________________
Одговор: _________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 174
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ДЕЉЕЊЕ
ТИП ЧАСА: провера
ЦИЉ ЧАСА: провера знања о дељењу бројева и примена наученог у текстуалним задацима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 136; ОВ: У 2б – стр. 103)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.1.1.3, 1МА.2.1.4, 1МА.3.1.4.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици слушају анализу наставника о урађеним задацима са прошлог часа и усмено
коментаришу.
– Наставник упућује ученике на одговарајући приступ при раду на задацима у уџбенику.
– Ученици самостално решавају задатке из радне свеске.
– Наставник прегледа радне свеске и сваком ученику даје повратне информације о урађеном.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 175
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ГОДИНА, МЕСЕЦ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: формирање појма јединице за време и односа између мерних јединица за време
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 96; ОВ: У 2б – стр. 104
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.2.4.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Слушају песму Дванаест месеци и усмено одговарају на питања: колико имаш година, које
си године рођен/а, у ком месецу си рођен/а, који је сада месец и сл.
– Раде уводни задатак из уџбеника,
– Проверавају усменим путем
– Раде преостале задатке из уџбеника
– Проверавају читајући урађено
– Раде задатке у свесци:
1. Којим месецом почиње година?
2. Именуј месеце који су протекли у првом полугодишту.
4. Који месеци имају по 30 дана?
5. Који је најкраћи месец у години?
– Проверавају у пару

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 175
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: СЕДМИЦА, ДАН
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: формирање појма јединице за време и односа између мерних јединица за време
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 98; ОВ: У 2б – стр. 107, CD са песмицом Дани у
недељи
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.2.4.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Слушају песму – Дани у недељи, а затим именују дане у недељи.
– Утврђују који је данас дан, који дан је био јуче, који ће бити сутра и сл.
– Одговарају на питања: којим данима иду у школу, који су дани викенда и сл.
– Самостално раде задатке из уџбеника.
– Урађено проверавају усменим путем.
– Самостално раде задатке у свесци који су исписани на табли:
1. Колико седмица има дана?
2. Који дан се налази између уторка и четвртка?
3. Који дан је пети по реду у седмици?
4. Који дан претходи уторку? А који дан је после петка?
5. Ако месец има 28 дана, колико има седмица?
– Проверавају читањем одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЧАС БРОЈ 176
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ГОДИНА, МЕСЕЦ, СЕДМИЦА, ДАН
ТИП ЧАСА: утврђивање
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање појма јединице за време и односа између мерних јединица за
време
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник (РВ: РС – стр. 137, 138, 139, 140; ОВ: У 2б – стр. 106,
108, 109, 110)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.2.4.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици усмено наводе дан, месец и годину свог рођења, датуме рођења својих чланова
породице и слично; за те месеце одређују број дана, редни број месеца у години, и слично.
– Израђују одељењски календар уз помоћ наставника.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Провера тачности урађеног врши се читањем одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
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ЧАС БРОЈ 177
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ЧАС, МИНУТ
ТИП ЧАСА: обрада
ЦИЉ ЧАСА: формирање појмова: час, минут; aктивно коришћење јединице за време: час,
минут; оспособљавање ученика за коришћење мерног инструмента (часовника), исправно
записивање резултата мерења
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: РВ: У – стр. 99, 100; ОВ: У 2б – стр. 111, 112
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.2.4.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици усмено понављају научене јединице за време.
– Уочавају да постоје и мање јединице времена усмено одговарајући на питања наставника.
– Посматрају и анализирају модел часовника.
– Слушају објашњења наставника и посматрају приказивање примера на моделу.
– Заједно са наставником анализирају први задатак из уџбеника.
– Раде у пару примере из уџбеника.
– Проверавају усмено.
– Игра „Поспанко” – један ученик спава, други ученици ходају на прстима око њега,
изговарајући песмицу – Хајде, устај, већ је касно, дан је свануо одавно – Поспанко се буди и
пита колико је сати – ученици му одговарају на различите начине показујући модел сата.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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ЧАС БРОЈ 178, 179 и 180
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: КОРИСТИМО ЧАСОВНИК И МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА
ТИП ЧАСА: утврђивање и провера
ЦИЉ ЧАСА: утврђивање појмова: час, минут; коришћење јединице за време: час, минут и
часовника
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, метода графичких радова
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА: часовник (модел), уџбеник (РВ: РС – стр. 141, 142, 143, 144;
ОВ: У 2б – стр. 113, 114, 115, 116)
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 1МА.2.4.2.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
– Ученици на моделима часовника читају различито приказана времена.
– Самостално раде задатке у уџбенику.
– Тачност решења проверава се читањем одговора.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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