Редни
број: 1.

Наставна јединица: Природни бројеви до 1000

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– обнављање појмова цифре и броја, декадних јединица до 1000 и односа међу њима;
– правилно читање и писање бројева до 1000 и њихово упоређивање по величини;
– примена својства природних бројева до 1000 (паран, непаран, највећи, најмањи,
претходни, следећи број) и разумевање декадног бројног система који су до сада учили;
– примена својства природних бројева до 1000 у решавању проблемских задатака.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална, илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, стр. 6; радна свеска, стр. 5, 6, 7
ТОК ЧАСА

– самостално описују појмове: цифра и број; именују декадне јединице до 1000 и
објашњавају међусобне односе међу њима, усмено коментаришу и записују у свеске

Главни

– ученици на основном нивоу (група А) уз помоћ учитеља решавају задатке из
уџбеника: читају, пишу и упоређују дате бројеве
– ученици на средњем нивоу (група Б) примењују знања о својствима природних
бројева и декадном бројном систему решавајући задатке у радној свесци на странама 5
и6
– ученици на напредном нивоу (група В) примењују знања о својствима природних
бројева и декадном бројном систему решавајући задатке у радној свесци на страни 6 и
проблемске задатке на страни 7
– решавају додатне задатке:
1. Између датих бројева напиши знаке сабирања (+) или одузимања () тако да
вредност добијеног израза буде 0.
780 __109__255__124__364__656 = 0
Решење: 780  109  255  124 + 364  656 = 0

Уводни

– ученици читају и анализирају уводни задатак у уџбенику

2. Не мењајући редослед датих бројева и користећи знаке рачунских операција и
заграде, напиши израз чија је вредност 3. (задатак има више решења)
5 4 3 2 1=3
Решења:  5 + 4  3  2  1 = 3;  5  4 + 3  2 + 1 = 3;
 5 + 4  (3 + 2 + 1) = 3;  5  (4  3 + 2  1) = 3;  5 + 4  3  2  1 = 3

Литература:

Завршни

– проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак: преостали задаци по избору учитеља

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Читање и писање бројева до десет
Тип часа:
број: 2.
хиљада
обрада
Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да читају и записују вишеструке хиљаде и да исте бројеве записују у облику
производа једноцифреног броја и једне хиљаде;
– да усвоје појам десетице хиљада и разумеју декадни бројни систем који су до сада
учили;
– да правилно читају и пишу бројеве до десет хиљада;
– да примењују знања о својствима природних бројева у решавању тежих задатака.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 7, 8, 9; радна свеска, стр. 8; дидактички материјал
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

– проверавају тачност урађених задатака
– понављају најбитније делове лекције, нове појмове и правила
– домаћи задатак: радна свеска, преостали задаци на 8. страни и задаци на 9. страни

Главни

– играју игру „Спаривање карата” (Прилог 1): у једном снопу се налазе карте написане
речима, а у другом су написане цифрама – извлаче по једну карту из оба снопа и
спарују их
– усвајају нову декадну јединицу – десет хиљада: самостално закључују како се пише
реч десет хиљада и одређују њено место у низу декадних јединица
– набрајају вишеструке хиљаде и откривају законитости формирања низа природних
бројева
– решавају задатке у уџбенику на 7. страни и тако усвајају читање и писање
вишеструких хиљада и њихово записивање у облику производа једноцифреног броја и
једне хиљаде
– решавају задаке на 8. страни и 4. и 5. задатак на 9. страни и тако поступно упознају
остале четвороцифрене бројеве, усвајају правила њиховог читања и писања
– именују декадне јединице које су до сада учили и записују их
– анализирају четвороцифрени број: 6185 (колико у њему има: хиљада, стотина,
десетица, јединица) и изводе закључак да је такав број (и други бројеви) настао као
збир његових хиљада, стотина, десетица и јединица; исти број записују га:
а) у облику збира: 6185 = 6000 + 100 + 80 + 5
б) у облику збира производа: 6185 = 6 ∙ 1000 + 1 ∙ 100 + 8 ∙ 10 + 5 ∙ 1
– решавају 6. задатак
– ученици који брже напредују примењују својства природних бројева решавајући
задатке у радној свесци на страни 8

Уводни

– ученици наводе примере шта све могу да купе за 1 хиљаду динара, 2 хиљаде,
5 хиљада, 7 хиљада, 9 хиљада динара, ...
– извлаче карте са написаним хиљадама, читају гласно бројеве и ређају их по величини
од најмањег до највећег броја (Прилог 1)

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 3.

Наставна јединица: Читање и писање бројева до сто
хиљада

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да читају и пишу бројеве до сто хиљада и именују и записују декадне јединице до сто
хиљада;
– да усвоје појам стотине хиљада;
– да записују петоцифрене бројеве у облику збира десетица хиљада, хиљада, стотина,
десетица и јединица и у облику збира производа једноцифреног броја и декадне
јединице;
– да умеју да примене својства природних бројева и разумеју декадни бројни систем;
– да умеју да примене својства природних бројева у проблемским задацима.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 10 и 11; радна свеска, стр. 10; наставни листићи
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

– проверавају тачност урађених задатака
– понављају најбитније делове лекције: описују нове појмове и правила
– домаћи задатак: радна свеска, 11. страна

Главни

– броје по десет хиљада и тако упознају нови низ бројева десетица хиљада, а затим и
нову декадну јединицу, сто хиљада
– решавају укрштеницу, у свако поље уписују и именују декадне јединице (Прилог 2)
– закључују да се десетице хиљада пишу са четири нуле, а стотина хиљада са пет нула
– записују десетице хиљада у облику производа једноцифреног броја и декадне
јединице
– гласно анализирају уводни задатак у уџбенику на 10. страни
– изводе закључак колико једна стотина хиљада има ДХ, ЈХ, С, Д, Ј и записују га у
свеску
– самостално решавају 1, 2. и 3. задатак из уџбеника и тако поступно усвајају правилно
читање и писање петоцифрених бројева
– именују и записују декадне јединице до сто хиљада
– дају одговоре на питање колико дати бројеви (42 569, 50 714, 44 003, ...) имају ДХ,
ЈХ, С, Д, Ј
– исте бројеве записују:
а) у облику збира: 42 569 = 40 000 + 2000 + 500 + 60 + 9 и
б) у облику збира производа: 42 569 = 4  10 000 + 2  1000 + 5  100 + 6  10 + 9  1
– усвајају нова знања самосталним решавањем 4. задатка из уџбеника
– самостално решавају задатке у радној свесци на 10. страни

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака
– на основу добијених одговора задатка „ИСТРАЖИ”, изводе закључак да је најдужа
пећина у Србији Усачка пећина, која је дугачка 6185 m

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 4.

Наставна јединица: Читање и писање бројева до сто
хиљада

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да читају и пишу бројеве до сто хиљада;
– да умеју да примене својства природних бројева и разумеју декадни бројни систем;
– да умеју да примене својства природних бројева у проблемским задацима.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: наставни листићи
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака и тако обнављају бројеве до 100 000
– на основу добијених одговора у задатку „ИСТРАЖИ”, изводе закључак да се најдужи
мост на свету налази у Кини и да је дугачак 3600 m
– дужину моста: 3600 m изражавају дециметрима, а затим добијени мерни број
записују у облику збира производа
 ученици су подељени у три групе
– утврђују стечена знања израдом задатака на наставним листићима: ученици на
основном нивоу (група А), ученици на средњем нивоу (група Б), ученици на напредном
нивоу (група В) (Прилог 3)
– када тачно ураде све задатке (групе А и В) решавају задатке из следећег нивоа
– ученици групе В решавају додатне задатке:

2.  Напиши број који има десет хиљада, једанаест стотина, дванаест десетица и
тринаест јединица. Решење: 10 000 + 1100 + 120 + 13 = 11 233

Главни

1. Одреди најмањи и највећи петоцифрени број код кога је производ цифара 5.
Решење: то су бројеви 11 115 и 51 111

3. Колико има петоцифрених природних бројева који у свом декадном запису имају:
а) тачно пет цифара 3; б) тачно четири цифре 3?
Решења: а) само један: 33 333; б) то су бројеви: 33 33, 33 3 3, 33 33, 3 333,
3 333; уместо  могу се написати цифре: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, осим у последњем
примеру, у којем 0 не може да стоји на почетку, па таквих бројева има:
10 + 10 + 10 + 10 + 9 = 49

Литература:

Завршни

– проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак: 3. вежба у радној свесци на 12. страни

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 5.

Наставна јединица: Читање и писање бројева до милион

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да читају и пишу бројеве до милион;
– да усвоје појам класе и уоче класе јединица и класе хиљада у бројевима до милион;
– да умеју да примене својства природних бројева и разумеју декадни бројни систем;
– да умеју да примене својства природних бројева у проблемским задацима.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 12 и 13; наставни листићи, дидактички материјал

– проверавају тачност урађених домаћих задатака
– наводе примере шта све може да се купи за 200 000 динара, ... , 500 000 динара, ...

Главни

– гласно броје десет карата по 100 000 хиљада и слажу их на сто (Прилог 4)
– закључују по чему се разликују први и последњи број у низу
– упознају нову декадну јединицу милион
– записују у свеске низ декадних јединица од 1 до 1000 000 и анализирају односе у
њему
– гласно анализирају уводни задатак у уџбенику и решавају прва два задатака на 12.
страни
– усвајају појам класе и уочавају класе јединица и класе хиљада у бројевима до милион
– поступно упознају још неке бројеве до милион и вежбају њихово правилно читање и
писање
– примењују знања о својствима природних бројева решавањем осталих задатака у
уџбенику на 13. страни
– ученици који брже напредују решавају додатне задатке:
1. Напиши најмањи и највећи шестоцифрени број чији декадни запис садржи:
а) више парних него непарних цифри;
Решење: најмањи је 100 000, а највећи је 998 888
б) једнак број парних и непарних цифри;
Решење: најмањи је 100 011, а највећи је 999 888
в) више непарних него парних цифри.
Решење: најмањи је 100 111, а највећи је 999 988
2.  Напиши најмањи и највећи шестоцифрени број чији је збир цифара 8.

Уводни

ТОК ЧАСА

Решење: најмањи је 111 113, а највећи је 800 000

Литература:

Завршни

– проверавају тачност урађених задатака
– понављају најбитније делове лекције: описују нове појмове и правила
– домаћи задатак: наставни листићи (Прилог 5)

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 6.

Наставна јединица: Читање и писање бројева до милион

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да читају и пишу бројеве до милион;
– да умеју да примене својства природних бројева и разумеју декадни бројни систем;
– да умеју да примене својства природних бројева у проблемским задацима.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 13 и 14; наставни листићи
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака и тако обнављају бројеве до
1 000 000
– набрајају декадне јединице до милион и описују односе међу њима

 ученици на средњем и напредном нивоу
– решавају задатке 1. и 2. вежбе у радној свесци: читају и записују дате бројеве,
записују их у облику збира производа; примењују знања о својствима природних
бројева у задацима: одређују најмањи, највећи, претходни, следећи број, за толико
мањи, за толико већи број; записују шестоцифрене бројеве који настају када се у датом
запису слово замени цифром

– вежбају правилно читање бројева до милион попуњавањем табеле на наставном
листићу (Прилог 6)

Главни

 ученици на основном нивоу

– решавају задатке из радне свеске по свом избору
– израђују и постављају на зидни пано низ декадних јединица које су до сада учили:
1  10  100  1000  10 000  100 000  1 000 000
један

десет

сто

хиљада

десет хиљада

сто хиљада

– домаћи задатак: наставни листићи (Прилог 7)
Литература:

Завршни

– проверавају тачност урађених задатака

милион

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 7.

Наставна јединица: Читање и писање бројева до милион

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да читају и пишу бројеве до милион;
– да умеју да примене својства природних бројева и разумеју декадни бројни систем;
– да умеју да примене својства природних бројева у проблемским задацима.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару,
групни

Наставна средства: дидактички материјал, наставни листићи
ТОК ЧАСА

Уводни

Играју игру „Распореди и победи”:
– раде у пару, слажу четири карте са написаним цифрама (0, 7, 5, 3) на различите
начине,
– записују добијене четвороцифрене бројеве у датом временском року,
– читају резултате и проглашавају победнички пар; побеђује пар који запише највише
бројева, могуће их је записати 18 (Прилог 8)
 раде у Едукативној радионици:
– подељени су у мање групе и бирају свог вођу
– индивидуално решавају исте задатке из наставног листића (Прилог 9)
– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка

Главни

– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га
или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка, образлажу га и дају објашњења
– при решавању 6. задатка ученици треба да дођу до закључка да има 13
четвороцифрених бројева који су мањи од 5555, а у чијем се декадном запису
појављују само цифре 5, 6 и 0:
5000, 5005, 5006, 5050, 5055, 5056, 5060, 5065, 5066, 5500, 5505, 5506, 5550.

Литература: И. Ивић, А. Пешикан, С. Антић, Активно учење, приручник

Завршни

 размена:
– вође група извештавају о резултатима рада
– ученици упоређују групна решења сваког задатка и уколико се она разликују врши се
избор тачног решења, проналазе грешке у раду и врше исправке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 8.

Наставна јединица: Месна вредност цифре

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да уоче да у декадном запису броја свака цифра има своју месну вредност и да је
месна вредност сваке цифре десет пута већа од месне вредности цифре испред које се
налази;
– да користе таблицу месних вредности и скраћенице за означавање месних вредности
цифара у класи хиљада.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, стр. 14
ТОК ЧАСА

Уводни

– посматрају написане бројеве  55 и 13  444 и 364  20 220 и 2220  123 456 и
654 321
и упоређују их:
а) према укупном броју цифара
б) према броју употребљених различитих цифара
в) према различитим позицијама (месту) где се те цифре налазе
– читају и анализирају бројеве: 264 579, 542 697, 795 426, 926 745
а) уочавају којим цифрама су написани сви бројеви
б) откривају да су сви бројеви различити јер су у свакоме од њих цифре различито
распоређене
в) одређују позицију неких цифара у сваком броју
– изводе закључак од чега зависи вредност цифре у неком вишецифреном броју
– самостално формулишу појам месне вредности цифре, коментаришу и записују у
свеске
– упознају нове скраћенице за означавање месних вредности цифара у класи хиљада
(ЈХ – јединице хиљада, ДХ – десетице хиљада, СХ – стотине хиљада) и користе
таблице месних вредности
– читају и самостално анализирају уводни задатак у уџбенику
– записују најмањи и највећи могући број помоћу датих цифара: а) 6, 3, 8;
б) 2, 6, 3, 8, 1; в) 9, 1, 3, 7, 4, 5
 раде у пару:
– решавају задатке из уџбеника

Главни

– читају урађене задатке, упоређују, анализирају, проналазе грешке у раду и врше
исправке
– домаћи задатак: радна свеска, 15. страна

Завршни

Литература:

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Тип часа:
Наставна јединица: Месна вредност цифре
број: 9.
утврђивање
Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да уоче да у декадном запису броја свака цифра има своју месну вредност и да је
месна вредност сваке цифре десет пута већа од месне вредности цифре испред које се
налази;
– да користе таблицу месних вредности и скраћенице за означавање месних вредности
цифара у класи хиљада;
– да примене стечена знања у изради тежих, проблемских задатака.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Облици рада: фронтални,
Наставне методе: вербална, текстуална,
индивидуални, рад у пару,
илустративна
групни
Наставна средства: радна свеска, стр. 16

– читају и анализирају домаће задатке
– одговарају на питања учитеља и тако понављају знања стечена на претходном часу

Уводни

ТОК ЧАСА

 ученици на основном нивоу уз помоћ учитеља раде на табли (у свескама) следеће
задатке:
1. Нацртај таблицу месних вредности, а затим у њу упиши следеће бројеве:
а) 53 604 б) 2827 в) 854 726 г) 906 747.
2. У датом броју одреди месну вредност сваке цифре.
а) 48 362;
б) 603 739;
в) 555 417;
3. Од понуђених цифара напиши најмањи и највећи могући број.
а) 5, 2, 0, 4 б) 0, 3, 6, 7, 2, 8;

Литература:

Завршни

– играју игру Брзоловци у радној свесци на 17. страни
– проглашавају најуспешније ученике

Главни

 ученици на средњем и напредном нивоу раде у Едукативној радионици:
– подељени су у мање групе и бирају свог вођу
– индивидуално решавају задатке 2. вежбе у радној свесци на 16. страни
– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка
– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га
или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка, образлажу га и дају објашњења
 размена:
– вође група извештавају о резултатима рада
– ученици упоређују групна решења сваког задатка и уколико се она разликују врше
избор тачног решења, проналазе грешке у раду и врше исправке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Декадне јединице до милион и
Тип часа: обрада
број: 10. њихово записивање у облику степена броја 10
Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да запазе место сваке декадне јединице у низу декадних јединица до милион;
– да записују декадне јединице у облику степена броја 10;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 15; дидактички материјал
ТОК ЧАСА

10 000

100

1

1 000 000

10

100 000

Уводни

– именују и записују све декадне јединице до милион
– играју игру „Извуци карту и одреди њено место у низу”; са задатком да одреде место
извучене карте, испред и иза које декадне јединице се налази (Прилог 10)
1000

– читају уводни задатак у уџбенику и усвајају појам степен броја 10
– цртају табелу у свеске и попуњавају је на приказан начин:
10  1
10  10
10  10  10
10  10  10  10
10  10  10  10  10
10  10  10  10  10  10

101
102
103
104
105
106

десет на први (степен)
десет на други (степен)
десет на трећи (степен)
десет на четврти (степен)
десет на пети (степен)
десет на шести (степен)

Главни

10
100
1000
10 000
100 000
1 000 000

– решавају 1. и 2. задатак из уџбеника
– на датим примерима уочавају како се вишеструке декадне јединице записују у облику
производа једноцифреног броја и степена броја 10
– решавају 3. задатак

Литература:

Завршни

– записују домаћи задатак:
1. Запиши у облику једнаких чинилаца следеће декадне јединице:
10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000.
2. Напиши у облику степена броја 10 следеће декадне јединице:
100, 10 000, 10, 1 000 000, 1000.
3. Напиши у облику производа једноцифреног броја и степена броја 10:
400, 5000, 30, 80 000, 200 000, 70 000, 900, 6000, 900 000.

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 11.

Наставна јединица: Записивање бројева у облику
збира производа једноцифреног броја и степена броја 10

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да записују природне бројеве до милион у облику збира производа једноцифреног
броја и степена броја 10;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 16
ТОК ЧАСА

40 = 4  10; 700 = 7  100; 9000 = 9  1000; 50 000 = 5  10 000; 200 000 = 2  100 000
– проширују претходна знања новим:
40 = 4  10 = 4  101

700 = 7  100 = 7  102

50 000 = 5  10 000 = 5  104

Уводни

– на датим примерима обнављају стечена знања о записивању декадних јединица у
облику степена броја 10
– обнављају стечена знања о записивању вишеструких декадних јединица у облику
збира производа једноцифреног броја и декадне јединице:

9000 = 9  1000 = 9  103

200 000 = 2  100 000 = 2  105

497 382 = 4  100 000 + 9  10 000 + 7  1000 + 3  100 + 8  10 + 2  1
в) у облику збира производа једноцифреног броја и степена броја десет:

Главни

– записују природне бројеве у облику збира производа једноцифреног броја и степена
броја 10:
а) број 497 382 прво записују у облику збира:
497 382 = 400 000 + 90 000 + 7000 + 300 + 80 + 2
б) у облику збира производа једноцифреног броја и декадне јединице:

497 382 = 4  105 + 9  104 + 7  103 + 3  102 + 8  101 + 2  1
– уз помоћ учитеља анализирају и решавају задатке из уџбеника
– ученици који брже напредују исте задатке раде самостално

Литература:

Завршни

– тачност урађених задатака проверавају читањем и записивањем на табли
– домаћи задатак: радна свеска, 1. вежба на страни 18

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 12.

Наставна јединица: Декадне јединице до милион.
Записивање бројева у облику збира производа

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да записују природне бројеве до милион у облику збира производа једноцифреног
броја и степена броја 10;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 19; наставни листићи
ТОК ЧАСА

– записују природне бројеве у облику збира производа једноцифреног броја и степена
броја десет

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке

 ученици на основном нивоу уз помоћ учитеља раде задатке из наставног листића
(Прилог 11)
 ученици на средњем и напредном нивоу раде у Едукативној радионици:
– индивидуално решавају првих 5 задатака 2. вежбе у радној свесци на 19. страни

Главни

– подељени су у мање групе и бирају свог вођу
– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка
– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га
или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка, образлажу га и дају објашњења

 размена:
– ученици упоређују групна решења сваког задатка и уколико се она разликују врши се
избор тачног решења, проналазе грешке у раду и врше исправке
– домаћи задатак: 6. и 7. задатак у радној свесци

Литература:

Завршни

– вође група извештавају о резултатима рада

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 13.

Наставна јединица: Декадне јединице веће од милион

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да упознају декадне јединице веће од милион;
– да разумеју декадни бројни систем.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 17; радна свеска, стр. 20
ТОК ЧАСА
– читају и анализирају домаћи задатак

Уводни

– упоређују резултате истраживачког задатка: свако вече Ајфелов торањ у Паризу
осветљава 20 000 сијалица
– именују декадне јединице до милион и записују их у облику степена броја 10

– коришћењем уџбеника упознају веће декадне јединице од милион, до билион
– обједињују све декадне јединице (од 1 до билион) и записују их у свеске
– пишу по диктату:
1. Запиши цифрама и речима све декадне јединице које си учио, од најмање до највеће.
2. Запиши цифрама и у облику степена броја 10 следеће бројеве:

3. Запиши речима декадне јединице (написане на табли): 1 000 000 000, 10 000 000,

Главни

десет хиљада, милион, сто милиона, сто хиљада, милијарда, билион, сто милијарди,
сто, десет милијарди, десет милиона.

10 000 000 000, 1 000 000 000 000, 100 000 000 000.
4. Запиши цифрама следеће записе (написане на табли): 107, 109, 1012, 108, 106, 1011, 1010
– упоређују резултате урађених задатака (рад у пару).
– самостално решавају задатаке у радној свесци на 20. страни

– домаћи задатак: преостали задаци у радној свесци
Литература:

Завршни

– читају и анализирају написане одговоре

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Читање и писање бројева већих од
број: 14. милион
Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да читају и пишу бројеве веће од милион;
– да одређују место броја у низу;
– да негују поступност и систематичност у раду.

Тип часа: обрада

Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 18; радна свеска, стр. 21 и 22; дидактички материјал
ТОК ЧАСА

Уводни

– слушају одломак из Малог Принца, када он слеће на четврту планету
– На четвртој планети, Мали Принц је упознао пословног човека који има пет
стотина један милион шестсто двадесет две хиљаде седам стотина тридесет
једну звезду.
– прочитани број записују у табелу месних вредности (Прилог 12)

– уочавају да се свака класа чита као засебан троцифрени број са називом те класе, а да
се назив класе јединица не чита
– број ван табеле записују са малим размаком и одвајају класе: 501 622 731
– истом броју дописују са десне стране три нуле и записују га у табелу месних
вредности

Главни

– добијени број 501 622 731 000 записују ван табеле и читају: пет стотина једна
милијарда шестсто двадесет два милиона седамсто тридесет и једна хиљада
– уочавају да се за писање великих бројева користи више класа; овде користимо 4
класе: милијарде, милиони, хиљаде и јединице, да се назив класе изоставља уколико су
у њој све три цифре нуле
– коришћењем уџбеника упознају још неке бројеве веће од милион
– преписују правила о писању великих бројева у свеске
– записују у таблицу месних вредности још неке велике бројеве
– вежбају читање и писање великих бројева радећи задатке 1. и 2. вежбе у радној
свесци

Литература:

Завршни

– читањем добијених резултата проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак: 3. вежба у радној свесци на 23. страни (ученици који спорије
напредују раде задатке по свом избору)

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Читање и писање бројева већих од
Тип часа:
број: 15. милион
утврђивање
Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да читају и пишу бројеве веће од милион;
– да одређују место броја у низу;
– да негују поступност и систематичност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални, групни
Наставна средства: наставни листићи
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака
– упоређују решења задатка „Истражи”; тачно решење је 8. 8. 2008. године, отварање
Олимпијаде у Пекингу путем ТВ-а пратило је више од 1 000 000 000 људи
– исти број ученици записују у облику степена броја 10

 раде задатке из наставног листића (Прилог 13)
– ученици на основном нивоу уз помоћ учитеља раде задатке групе А
– ученици на средњем и напредном нивоу раде у Едукативној радионици:
– подељени су у мање групе и бирају свог вођу

– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка

Главни

– индивидуално решавају задатке група  Б и  В

– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га
или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка, образлажу га и дају објашњења

Литература:

Завршни

 размена:
– вође група извештавају о резултатима рада
– ученици упоређују групна решења сваког задатка и уколико се она разликују врше
избор тачног решења, проналазе грешке у раду и врше исправке
– домаћи задатак:
1) У броју 4 958 732 186 замени само цифру: а) стотине у класи милиона;
б) стотина у класи јединица; тако да добијеш највећи могући број.
2) У броју 7 306 542 539 замени само цифру: а) десетице у класи хиљада; б) стотине у
класи јединица тако да добијеш најмањи могући број.
3) Напиши речима све бројеве из 1. и 2. задатка.

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Уређеност скупа природних бројева
број: 16.
Циљеви и задаци часа:
– усвајање појма уређености скупа природних бројева;
– подстицање логичког мишљења и закључивања;
– уочавање узрочно-последичних веза и законитости;
– подстицање жеље за откривањем веза и односа.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна
Наставна средства: уџбеник, стр. 19 и 20

Тип часа: обрада

Облици рада: фронтални,
индивидуални

ТОК ЧАСА

Главни

– разговарају са учитељем, изводе закључке и записују:
1) низ бројева: 1, 2, 3, 4,..., 98, 99,..., 999, 1000, 1001, ..., 999 999, 1 000 000, 1 000 001,...
називамо низ природних бројева
2) скуп природних бројева означавамо словом N;
N = { 1, 2, . . . , 32, . . . , n . . . }
3) број нула не припада скупу N. То записујемо 0  N.
4) скуп који чине 0 и природни бројеви означавамо N0= {0, 1, 2, . . . , 32, 33, 34, . . .}

Уводни

– броје по 1, по 100, по 1000... и одговарају на питање како се зову ти бројеви
– слушају причу о природним бројевима: „Природни бројеви су као стари као
диносауруси. За њих су знали и стари грчки филозофи пре више од 2 000 година.
Верујте да их ни математичари нису до краја упознали, упркос томе што их
проучавају већ 20 векова. Вероватно је најстарија подела природних бројева на парне
и непарне бројеве.”
– именују неколико првих бројева у низу: 1, 2, 3, 4, . . . и наводе примере из живота
када ће започети низ бројева бити коначан (број књига на полици, број путника у
аутобусу, ...)
– читају уводни задатак из уџбеника и разговарају о прочитаном
– записују у свеске:
а) низ природних бројева је бесконачан; б) низ природних бројева почиње бројем 1, то
је најмањи природни број, а највећи природни број не постоји; в) сви природни бројеви
чине скуп природних бројева; тај скуп обележавамо словом N (читамо: ен), а елементе
тог скупа означавамо n; г) број нула не припада скупу N; д) скуп који чине нула и
природни бројеви означавамо N0 (читамо: ен нула).

– читају из уџбеника о својствима природних бројева и решавају задатке

Литература:

Завршни

– читају и упоређују резултате урађених задатака
– набрајају својства природних бројева
– домаћи задатак: радна свеска, стр. 24 (ученици на основном нивоу не морају да ураде
6. и 7. задатак)

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 17.

Наставна јединица: Уређеност скупа природних бројева

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање појма уређености скупа природних бројева;
– подстицање логичког мишљења и закључивања;
– уочавање узрочно–последичних веза и законитости;
– подстицање жеље за откривањем веза и односа.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: наставни листићи
ТОК ЧАСА

Уводни

– одговарају на питања учитеља и тако понављају о својствима природних бројева

 раде у Едукативној радионици:
– подељени су у мање групе и бирају свог вођу

– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка

Главни

– индивидуално решавају задатке из наставног листића (Прилог 14)

– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га
или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка, образлажу га и дају објашњења

– вође група извештавају о резултатима рада
– ученици упоређују групна решења сваког задатка и уколико се она разликују врши се
избор тачног решења, проналазе грешке у раду и врше исправке

Литература:

Завршни

 размена:

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 18.

Наставна јединица: Упоређивање бројева

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да успешно упоређују природне бројеве и употребљавају знаке >, <, =;
– да развијају пажњу, логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 21
ТОК ЧАСА

964 ______ 1000; 101 ____ 101

Уводни

– упоређују следеће бројеве: бројеве: 360 ____ 306;

– цртају полуправу, на њој обележавају бројеве 999 и 1001
– упоређују их према броју цифара, изводе закључак и записују га у свеске
– цртају полуправу, на њој обележавају бројеве 1998 и 2002, са једнаким бројем
цифара
– упоређују их према већој првој цифри, изводе закључак и записују га у свеске
– цртају таблицу месних вредности и у њу уписују бројеве:
5784 и 5398

записују га у свеске

Главни

– упоређују их према броју стотина, изводе закључак и
– у таблицу месних вредности уписују бројеве 6648 и 6679
– упоређују их према броју десетица, изводе закључак и записују га у свеске
– у таблицу месних вредности уписују бројеве 9857 и 9853
– упоређују их према броју јединица, изводе закључак и записују га у свеске
– читају и анализирају примере из уџбеника на 21. страни

– домаћи задатак: радна свеска, стр. 25

Литература:

Завршни

– понављају научена правила о упоређивању природних бројева

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 19.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Упоређивање бројева

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да успешно упоређују природне бројеве и употребљавају знаке >, <, =;
– да примене стечена знања у решавању проблемских задатака;
– да развијају пажњу, логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: наставни листићи
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– раде задатке из наставног листића (Прилог 15)

– откривају грешке и исправљају их

Литература:

Завршни

– теже задатке решавају на табли уз помоћ учитеља

Главни

– читају, анализирају и образлажу написане резултате

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 20.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Упоређивање бројева

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да успешно упоређују природне бројеве и употребљавају знаке >, <, =;
– да примене стечена знања у решавању проблемских задатака
– да развијају пажњу, логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 26.
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

 раде у Едукативној радионици:
– подељени су у мање групе и бирају свог вођу
– индивидуално решавају задатке 2. вежбе из радне свеске на 26. страни

Главни

– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка
– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га
или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка, образлажу га и дају објашњења

 размена:
– ученици упоређују групна решења сваког задатка и уколико се она разликују врши се
избор тачног решења, проналазе грешке у раду и врше исправке

Литература:

Завршни

– вође група извештавају о резултатима рада

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Бројевна полуправа
Тип часа: обрада
број: 21.
Циљеви и задаци часа:
– усвајање појмова бројевне полуправе и јединичне дужи;
– цртање бројевне полуправе и придруживање природних бројева њеним тачкама;
– прецизно мерење и цртање.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 22.
ТОК ЧАСА

E
s
T

2) цртају једну дуж, полуправу и праву и обележавају их
3) цртају тачку А, а затим 5 полуправих које полазе из тачке А

Уводни

– обнављају појмове: дуж, полуправа, права
– решавају задатке: 1) именују све дужи, полуправе и праве које виде на цртежу
b
R
S
m
O
a

С

– одговарају на питања:
а) Какав је скуп природних бројева?
б) Како могу да прикажу природне бројеве?
– читају и анализирају уводни задатак у уџбенику, а затим наводе поступке цртања
бројевне полуправе: повући ће полуправу и на њој ће нанети тачке у једнаким
размацима; свакој тачки придружиће редом бројеве 1, 2, 3, 4, . . .
– одговарају на питања учитеља:
1) Зашто се тачке обележавају у једнаким размацима? (зато што сваки природни број
има свог следбеника који је за 1 већи број, а све јединице су једнаке)
2) Зашто смо за представљање природних бројева изабрали полуправу, а не неку другу
фигуру?
(зато што полуправа има свој почетак, али нема краја, као и низ природних бројева)
– цртају полуправу у свескама, обележавају почетну тачку словом О, а следећу тачку
која се налази на растојању 1 cm, обележавају словом А
– тачки О придружују нулу, а тачки А придружују број 1
– усвајају појам јединична дуж
– приказују првих десет бројева на овој полуправи, воде рачуна да растојање између
две тачке одговара дужини јединичне дужи
– раде задатке из уџбеника

Главни

– домаћи задатак: нацртати 3 бројевне полуправе чија је јединична дуж 2 cm
1) на првој означити природне бројеве који су решења неједначине х  5, а на другој
означити природне бројеве који су решења неједначине 3  х  7;
2) на трећој означити све парне једноцифрене бројеве

Завршни

Литература:

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 22.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Бројевна полуправа

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика;
– да цртају бројевну полуправу и придружују природне бројеве њеним тачкама;
– да вежбају прецизно мерење и цртање.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 27; наставни листићи
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност домаћих задатака

– решавају задатке:
1. Нацртај бројевну полуправу јединичне дужи 1 cm и на њој означи бројеве који су
решења неједначине 3 < x  15.
2. Нацртај бројевну полуправу јединичне дужи 15 mm и на њој означи бројеве који су
решења неједначине 1  а  8.
3. Нацртај бројевну полуправу јединичне дужи 2 cm и на њој означи бројеве који су
решења неједначине m  6.

(Прилог 16)

0

Главни

4. На бројевној полуправи означи тачке: S (100), R (250), N (400), P (550), E (700),
М (950).

50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 950 1000

– решавају задатке из радне свеске на 27. страни

– уочавају грешке и врше исправке
– домаћи задатак: преостали задаци из радне свеске
Литература:

Завршни

– проверавају тачност урађених задатака уз помоћ учитеља

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 23.

Наставна јединица: Скуп природних бројева

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да успешно примењују знања о својствима природних бројева;
– да успешно упоређују природне бројеве и употребљавају знаке >, <, =;
– да уочавају односе бројева на бројевној полуправи;
– да развијају опажање и подстичу логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 29 и 30; коцкица за игру „Не љути се, човече”
ТОК ЧАСА
– бацају коцкицу више пута, записују добијени број и одређују:
б) које особине има,
в) какав је по броју цифара,

Уводни

а) ком скупу припада,

г) одређују месну вредност цифара,
д) записују га у облику збира производа једноцифреног броја и степена броја 10.

– ученици на средњем и напредном нивоу самостално решавају задатке у радној свесци
на 29. и 30. страни

Главни

– ученици на основном нивоу раде задатке по избору учитеља
– упоређују своја решења са тачним решењима у радној свесци и уколико је потребно
врше исправке

– домаћи задатак: преостали задаци из радне свеске

Литература:

Завршни

– образлажу резултате тежих 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 24.

Наставна јединица: Скуп природних бројева

Тип часа:
провера

Циљеви и задаци часа:
– провера степена усвојености обрађених садржаја.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: контролни задатак бр. 1 (наставни листићи)
ТОК ЧАСА

Уводни

– подела контролних задатака

– слушају објашњења везана за израду задатака
– врше избор групе задатака коју желе да раде

Литература:

Завршни

– кратка анализа урађених задатака

Главни

– решавају задатке (Прилог 17)

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 25.

Наставна јединица: Површи. Упоређивање површи

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– упоређивање површи фигура проценом (одока) и преклапањем;
– оспособљавање за примену знања у решавању задатака из животне праксе.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, стр. 24; дидактички материјал
ТОК ЧАСА

Уводни

– именују површи у непосредној околини облика квадрата, правоугаоника, круга или
троугла
– упоређују њихове величине одока

– упоређују величине истог облика преклапањем: површи корица свезака различитог
формата, површи папирних и металних новчаница, ...
– раде у пару:

б) упоређују добијене величине фигура и именују фигуру која има најмању и највећу
величину

Главни

а) слажу добијену фигуру исечену на 10 или више делова неправилног облика (квадрат,
правоугаоник, круг, троугао); међу припремљеним фигурама једна има најмању, а једна
највећу величину (Прилог 18)

– раде задатке из уџбеника на 24. страни
– закључују да неке површи могу упоређивати одока или узајамним преклапањем

Литература:

Завршни

– решења урађених задатака 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 26.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Упоређивање површи

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање ученика да успешно упоређују површи.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: дидактички материјал, фотографије
ТОК ЧАСА
 рад у пару:
– упоређују (одока) добијене површи

Уводни

– такмиче се у брзини састављања цртежа животиња (Прилог 19)

 ученици се разврставају у четири групе
– свака група добија коверат са деловима фигуре коју треба да саставе (Прилог 20)
– посматрају површи добијених фигура, а затим их упоређују одока

– групе размењују коверте тако да свака група саставља површ сваке фигуре

Главни

размена:

– упоређују површи (по избору учитеља) у учионици и проналазе најмању површ

Литература:

Завршни

– упоређују површи преклапањем: површи фотографија које су донели за овај час

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 27.

Наставна јединица: Површина фигуре

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– усвајање појма површина фигуре;
– разликовање појма површи од појма површине, појма мерног броја од појма јединице
мере;
– одређивање површине фигуре када је дата јединица мере;
– развијање пажње, тачности и прецизности.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, стр. 25, 26 и 27; маказе, дидактички материјал
ТОК ЧАСА

Уводни

– рад у пару: састављају фигуре од делића папира (Прилог 20)
– мере их датом мерном јединицом, а затим упоређују резултате мерења

– одговарају на питања:
а) Које су јединице мере за дужину? б) Чиме можемо мерити површи?
– читају и уз помоћ учитеља анализирају уводне задатке у уџбенику
– закључују да површи меримо површима, да је мерна јединица за површину нека
друга, мања површина која се у њој садржи одређен број пута

Главни

– образлажу и описују појмове: јединица мере, мерни број и површина фигуре;
записују у свеске
– раде задатке из уџбеника на 25. и 26. страни
– за израду 8. и 9. задатка (27. страна) исецају квадрате са одштампане квадратне
мреже у свесци и мере фигуре према датим упутствима

Литература:

Завршни

– изводе закључак да при мерењу једне, две или више површи морамо користити исте
јединице мере; записују 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Тип часа:
Наставна јединица: Површина фигуре
број: 28.
утврђивање
Циљеви и задаци часа:
– утврђивање појма површине фигуре;
– разликовање појма површи од појма површине, појма мерног броја од појма јединице
мере;
– одређивање површине фигуре када је дата јединица мере;
– развијање пажње, тачности и прецизности.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални, групни
Наставна средства: дидактички материјал, графофолија
ТОК ЧАСА

А1

А2

А3

А1

А2

Б1

Б2

Б3

Б1

Б2

М1

М2

М3

Е1

Е2

Е3

А1



М2
Е1

А3

М3



Уводни

– откривају поља (једно поље – јединице мере), пребројавају их и тако израчунавају
површину слике; (слика може да се одштампа на графофолији, која се покрије
папирима облика правоугаоника, на табли или на графофолији се нацрта скица поља
(слика А1), затим ученици отварају поља и покушавају да открију шта се крије на
слици (слика А2), све док се слика потпуно открије (слика А3)

(Прилог 21)

Е2

А2

А3

– на квадратној мрежи, у својој свесци, цртају фигуре тако да је квадрат К са квадратне
мреже јединица мере:
а) фигура А = 10  К б) фигура О = 16  К
в) фигура М = 30  К

Литература:

Завршни

– ученици су подељени у групе и договарају се шта ће сваки од чланова донети за
следећи час: хамер-папир, маказе, селотејп траку, креде у боји, маказе, дугачки лењир

Главни

 рад у 4 групе:
– свака група добија квадрат различите величине, који треба да буде мерна јединица
(Прилог 22)
– помоћу добијених мерних јединица мере различите површи (свеске, књиге, пернице,
површ стола, ...)
– упоређују измерене површине
– извештавају о добијеним 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.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Јединице за површину
Тип часа: обрада
број: 29.
Циљеви и задаци часа:
– усвајање јединица за површину: m2, dm2, cm2, mm2 и уочавање односа међу њима;
– решавање задатака са именованим јединицама.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.2. 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални, групни
Наставна средства: уџбеник, стр. 28 и 29; модел квадратног метра од хартије или
платна
ТОК ЧАСА

Уводни

– именују јединице мере за дужину; мање јединице показују на метру и лењиру
– наводе примере удаљености неких установа од школе и образлажу: које од њих су
дуже или краће од једног километра

– посматрају окачен модел квадратног метра (издељен на квадратне дециметре, а један
квадратни дециметар издељен на квадратне центиметре)
– метром премеравају дужине његових страница
– записују чему је једнак један квадратни метар
– цртају умањен модел и записују: 1m · 1m = 1m²
– цртају квадратни дециметар и центиметар и записују како се обележавају
– читају примере из уџбеника
– уочавају односе међу јединицама и представљају их графички
 100

cm2

 100

dm2

 100

m2

– посматрају цртеж и уочавају колико у 1dm2 има mm2, колико у 1 m2 има cm2, a
колико у 1 m2 има mm2
– уочене односе образлажу и записују у свеске
– изражавају дате површине у назначеним јединицама мере:

Главни

mm2

1) 3 m² = __ dm2 = ___ cm2 = _____ mm2; 2) 6000 dm2 = __ cm2; 3) 320 cm2 = ___ dm2
___ cm2;
4) 52 m2 = _______ dm2; 5) 480 cm2= ________ mm2; 6) 900 000 mm2 = __________ dm2.

Литература:

Завршни

– подељени у групе праве модел квадратног метра (1. задатак на 28. страни) и њиме
мере површ табле и површ ходника
– домаћи задатак: уџбеник, страна 30

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 30.

Наставна јединица: Јединице за површину

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– усвајање јединица за површину већих од метра квадратног: а, ha, km2 и уочавање
односа међу њима;
– решавање задатака са именованим јединицама.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 31; Енциклопедија света
ТОК ЧАСА

Уводни

– понављају научене јединице мере за површину и објашњавају односе међу њима

– проналазе и читају примере великих површина: градова, држава, континената, ... чије
је површине немогуће измерити квадратним метром (Енциклопедија света)
– читају примере из уџбеника и са учитељем коментаришу
– усвајају јединице за површину веће од квадратног метра и записују их:
10 m  10 m = 1 a,

100 m  100 m = 1 ha,

1000 m  1000 m = 1 km2

– прецртавају из уџбеника графикон односа
1) 4 ha = ________ a = ____________ m2 = ________________ dm2

Главни

– изражавају дате површине у назначеним јединицама мере:

2) 60 km2 = ____________ ha = _______________ a = ___________________ m2
3) 800 000 a = __________ha = __________ km2
4) 25 km2 = __________ ha 5) 7 a = _____________ dm2

6) 5 ha 8 a = ____________ m2

– самостално решавају 1. задатак из уџбеника

– домаћи задатак: радна свеска, 1. вежба, страна 32

Литература:

Завршни

– читају и образлажу решења урађеног задатка

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 31.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Јединице за површину

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање стечених знања о јединицама мере за површину;
– примена знања о односима међу њима при решавању различитих задатака.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, стр. 32; хамер-папир, фломастери, лењир, маказе
ТОК ЧАСА

Уводни

– понављају јединице мере за површину и њихове узајамне односе
– читају и упоређују решења домаћих задатака, резултате истраживања о националним
парковима у Србији и упоређују их

– раде задатке из уџбеника на 32. страни
– читају и образлажу решење сваког задатка
– израђују свој подсетник односа мера за површину

ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ПОВРШИНУ
km2
ha
ha
a
a
m2
2
dm
cm2
cm2
mm2

ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ПОВРШИНУ

Литература:

a
m2
cm2
mm2

km2
m2

m2
mm2

Завршни

– рад у групи: уређују зидни пано у учионици
– домаћи задатак: радна свеска, 2. вежба, страна 33

km2
ha
m2
dm2

Главни

Предлог за зидни пано

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 32.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Јединице за површину

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање стечених знања о јединицама мере за површину;
– примена знања о односима међу њима при решавању различитих задатака.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1. 1МА.3.1.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 33; наставни листићи
ТОК ЧАСА
– упоређују и анализирају домаће задатке

Уводни

– решење истраживачког задатка: Лединачко језеро налази се на Фрушкој гори, његова
површина је око 4 ha. Настало је на месту напуштеног каменолома, када су за време
НАТО бомбардовања оштећене пумпе које црпу воду из каменолома. Тада су подземне
воде и воде из још два извора почеле да пуне каменолом.

– раде у Едукативној радионици:
– подељени су у мање групе и бирају свог вођу
– индивидуално решавају задатке из наставног листића (Прилог 23)

– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га

Главни

– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка

или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка, образлажу га и дају објашњења

– вође група извештавају о резултатима рада
– ученици упоређују групна решења сваког задатка и уколико се она разликују врше
избор тачног решења, проналазе грешке у раду и врше исправке

Литература:

Завршни

размена:

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 33.

Наставна јединица: Веза сабирања и одузимања

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– обнављање основних својстава операција сабирања и одузимања;
– обнављање усменог и писменог поступка сабирања и одузимања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 34; радна свеска, стр. 34 и 35; припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– одговарају на питања учитеља и тако обнављају појмове: сабирци, збир, умањеник,
умањилац, разлика
– на конкретним примерима обнављају везу сабирања и одузимања:
а) 125 + 25 = ____ б) 150 – 25 = ____
в) 150 – 125 = ____

– читају, анализирају и раде задатке из уџбеника
– посматрају приказане операције сабирања и одузимања на бројевној полуправи
– уочавају и објашњавају везу између сабирања и одузимања
– изводе закључке и записују их у свеске:
а) операције сабирања и одузимања су узајамно супротне
б) веза између сабирања и одузимања односи се на било које природне бројеве
– примењују знања о својствима сабирања и одузимања при решавању задатака:

Главни

1. Реши задатке и решења провери сабирањем.
245 – 145 = ____
____ + 145 = 245
567 – 425 = ____
____ + ___ = ___
328 – 120 = ____
_______________
2. Реши задатке и решења провери одузимањем.
325 + 125 = ____
____ – 325 = 125 или ____ – 125 = 325
143 + 56 = ____
____ – ___ = ___ или ____ – ___ = ___
245 + 156 = ___
___________________________________
– сабирају и одузимају бројеве до 1000 усменим и писменим поступком, у радној
свесци на 34. и 35. страни
– ученици који брже напредују решавају додатни задатак:
1. Две траке заједно су дугачке 683 cm. Ако једну од њих скратимо за 25 cm, а другу
продужимо за 36 cm, имаће једнаке дужине. Колико су биле дугачке на почетку?
Решење: 683 cm – 25 cm + 36 cm = 694 cm; 694 cm : 2 = 347 cm;
1. трака = 347 cm + 25 cm = 372 cm,
2. трака = 347 cm – 36 cm = 311 cm, или од укупне дужине одузмемо дужину 2. траке

Литература:

Завршни

– неке задатке раде на табли и тако проверавају тачност резултата
– домаћи задатак: преостали задаци у радној свесци

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 34.

Наставна јединица: Писмено сабирање вишецифрених
бројева

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да писмено сабирају бројеве чији је збир већи од хиљаду;
– да продубе знања о месној вредности цифара;
– да развијају пажњу, памћење, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 35 и 36
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају бројеве: 364 589, 9 456 901, 49 001 351 и одређују месну вредност сваке цифре

– на примерима из уџбеника усвајају поступак писменог сабирања преко хиљаду:
а) анализирају поступак без прелаза декадне јединице, а затим
б) са прелазом декадне јединице
– изводе закључке:
 да се сабирање врши здесна улево (почевши сабирањем вредности цифара јединица)

Главни

 да се збир у писменом поступку одређује сабирањем вредности цифара
 да се добијени збир чита слева удесно
– самостално ураде задатке из уџбеника на 35. страни
– објашњавају краћи поступак писменог сабирања, који је приказан на 36. страни
– решавају неколико примера 1. задатка на табли и гласно саопштавају поступак рада

– домаћи задатак: преостали задаци из уџбеника на 36. страни

Литература:

Завршни

– проверавају тачност урађених 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 35.

Наставна јединица: Писмено сабирање вишецифрених
бројева

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да писмено сабирају бројеве чији је збир већи од хиљаду;
– да продубе знања о месној вредности цифара;
– да развијају пажњу, памћење, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: наставни листићи

Уводни

ТОК ЧАСА
– упоређују и анализирају домаће задатке

– ученици на основном нивоу раде задатке у свесци (на табли), уз помоћ учитеља
1. Израчунај:
3625
+ 5342

888 888
+ 127 596

60 439
+ 29 550

32 816
+ 39 577

408 936
+ 275 474

372 419
+ 866 509

Главни

532 478
+ 348 731

47 573
+ 31 406

2. Јован је имао 1354 дин. Од тате је добио 1150 дин. Колико сада има новца?
3. Израчунај збир бројева 40 846 и 5824.
4. Број 3403 увећај за највећи троцифрени број.
5. Цена једне дечије тренерке је 1358 динара. Јакна је за 1099 динара скупља од
тренерке. Израчунај цену јакне.
– ученици на средњем нивоу раде задатке из наставног листића Б (Прилог 24)
– ученици на напредном нивоу раде задатке из наставног листића В

Литература:

Завршни

– читају, упоређују и образлажу решења задатака
– проналазе грешке и врше исправке
– домаћи задатак: радна свеска, 1. вежба, страна 36

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 36.

Наставна јединица: Писмено сабирање вишецифрених
бројева

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да писмено сабирају бројеве чији је збир већи од хиљаду;
– да продубе знања о месној вредности цифара;
– да развијају пажњу, памћење, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 37 и 38
ТОК ЧАСА

Уводни

– упоређују и анализирају домаће задатке

– самостално решавају задатке 2. и 3. вежбе у радној свесци на 37. и 38. страни

– домаћи задатак: урадити преостале задатке

Литература:

Завршни

– читају, анализирају и образлажу добијена решења

Главни

– ученици на основном нивоу раде задатке на табли, по избору учитеља

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 37.

Наставна јединица: Писмено одузимање вишецифрених
бројева

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да писмено одузимају вишецифрене бројеве;
– да продубе знања о месној вредности цифара;
– да развијају пажњу, памћење, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 37 и 38
ТОК ЧАСА

Уводни

– одговарају на питања учитеља о месним вредностима цифара
– на конкретним примерима обнављају како треба потписати умањеник и умањилац
при одузимању троцифрених бројева писменим поступком:
946 – 325; 896 – 532; 719 – 256 (примере раде на табли и у свескама)

– читају и анализирају уводни задатак из уџбеника
– један ученик рачуна на табли дату разлику (остали у свескама) и гласно образлаже
сваки корак

8527
– 3854

72 483
– 5291

68 749
– 46 386

857 406
– 59 678

3 462 000
– 1 496 973
Главни

– самостално решавају 1. задатак из уџбеника
– читају и усвајају поступак израчунавања разлике краћим путем
– самостално решавају остале задатке
– решавају додатни задатак:
1. Израчунај разлику највећег седмоцифреног и најмањег шестоцифреног броја у чијим
декадним записима су све цифре различите.
Решење: 9 876 543 – 102 345 = 9 774 198

Литература:

Завршни

– читају добијене резултате и упоређују их
– проналазе грешке и врше исправке
– домаћи задатак: урадити задатке 1. вежбе у радној свесци на 39. и 40. страни

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 38.

Наставна јединица: Писмено одузимање вишецифрених
бројева

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да писмено одузимају вишецифрене бројеве;
– да продубе знања о месној вредности цифара;
– да развијају пажњу, памћење, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 40; припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађеног домаћег задатка
– решење истраживачког задатка: познати научник са слике је Никола Тесла, рођен је
10. јула 1856. године

– раде задатке у свескама (на табли):
1. Израчунај разлике

7486
– 5828

30 000
– 17 548

63 249
– 7449

927 645
– 38 997

6 000 400
– 2 408 359

а

5724

b
a–b

63 504
4937

199

7246

500 000

1 000 000

45 458

648 382

Главни

2. Милошеви родитељи су купили усисивач и фрижидер. Ако је њихов рачун био 32
275 динара, а цена фрижидера је 24 808 динара, израчунај цену усисивача.
3. Разлику бројева 34 963 и 17 948 умањи за највећи четвороцифрени број.
4. Попуни празна места у табели:

23 405

5. Уместо звездице упиши цифре тако да дата разлика буде тачна:
а)

587 426
–  
209 367

б)

4 7 6 3
– 2 3 33
209 367

Литература:

Завршни

– читају добијене резултате и упоређују их
– проналазе грешке и врше исправке
– домаћи задатак: урадити задатке 2. вежбе из радне свеске на 41. страни

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 39.

Наставна јединица: Писмено одузимање вишецифрених
бројева

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да писмено одузимају вишецифрене бројеве;
– да продубе знања о месној вредности цифара;
– да развијају пажњу, памћење, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 41 и 42
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађеног домаћег задатка

– самостално решавају задатке 3. и 4. вежбе у радној свесци на 41. и 42. страни

Главни

– ученици на основном нивоу раде изабране задатке на табли, уз помоћ учитеља

– читају добијене резултате и упоређују их
– домаћи задатак: урадити преостале задатке

Литература:

Завршни

– проналазе грешке и врше исправке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 40.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Писмено сабирање и одузимање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да писмено сабирају и одузимају вишецифрене бројеве;
– да успешно решавају изразе са две операције;
– да примењују стечена знања при решавању различитих задатака.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађеног домаћег задатка

– раде дате задатке у свесци и на табли:
1. Потпиши бројеве и израчунај.
а) 73 560 + 15 678
30 498 + 159 005
б) 458 321 – 13 869
100 547 – 45 678
2. Умањеник је први претходник броја 456 273, а умањилац број
74 056. Израчунај разлику.
3. Помоћу цифара 0, 6, 7, 1, 3, 9 напиши највећи и најмањи
шестоцифрени број.
а) Израчунај разлику ова два броја.
б) Израчунај збир ова два броја.

1680

2860

19555

3520

Главни

4. Израчунај:
а) 78 912 – 19 009 – 8725
б) 67 589 + 8329 + 12 001
в) 982 643 – 99 875 + 24 560
5. Пронађи бројеве за магичне квадрате тако да збир бројева у свим правцима
(водоравно, косо и усправно) буде исти.

21967

17563
4800
10470

Литература:

Завршни

– читају добијене резултате и упоређују их
– проналазе грешке и врше исправке
– домаћи задатак: направи магични квадрат за свог друга

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 41.

Наставна јединица: Писмено сабирање и одузимање

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да писмено сабирају и одузимају вишецифрене бројеве;
– да успешно решавају изразе са две операције;
– да примењују стечена знања при решавању различитих задатака
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални, рад у
пару, индивидуални, групни

Наставна средства: наставни листићи
ТОК ЧАСА

Уводни

 раде у пару: праве магичне квадрате и решавају их

– раде у Едукативној радионици:
– подељени су у мање групе и бирају свог вођу
– индивидуално решавају задатке из наставног листића (Прилог 25)

– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га

Главни

– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка

или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка, образлажу га и дају објашњења

– размена:
– ученици упоређују групна решења сваког задатка и уколико се она разликују врше
избор тачног решења, проналазе грешке у раду и врше исправке
– домаћи задатак: радна свеска, 1. вежба на странама 44 и 45

Литература:

Завршни

– вође група извештавају о резултатима рада

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 42.

Наставна јединица: Текстуални задаци са сабирањем и
одузимањем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да успешно раде текстуалне задатке;
– да примењују стечена знања при решавању текстуалних задатака.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– описују поступак рада при решавању текстуалних задатака, проширују га новим
предлозима и образлажу сваки корак

– решавају задатке у својим свескама (на табли):
1. Разлику бројева 3 000 000 и 963 777 повећај за збир бројева 685 047 и 37 499.
2. Једна фабрика је произвела 13 479 пари чарапа, а друга за 3937 пари више. Колико
су пари чарапа произвеле обе фабрике?
3. Светско првенство у кошарци првог дана је пратило 8045 гледалаца, другог дана за
2587 гледалаца мање, а трећег за 805 гледалаца више него другог дана. Колико је
гледалаца пратило првенство трећег дана?

5. У рибњаку има 2608 шарана, пастрмки за 876 више, а смуђа за 1325 мање него
шарана и пастрмке заједно. Колико је укупно рибе у рибњаку?

Главни

4. Скије коштају 8739 динара, штапови су за 4967 динара јефтинији, а везови за 2085
динара скупљи од штапова. Колико кошта опрема за скијање?

– решавају додатне задатке:
1) Лет једног космичког брода трајао је две недеље. Друге недеље брод је прешао
2 073 000 km, што је за 158 406 km више него што је прешао прве недеље. Колико је
километара прешао за обе недеље?
2) За шал, капу, рукавице и чизме Андреј је платио 7623 динара. Капа, рукавице и
чизме коштају 6363 динара, а шал, капа и рукавице 3798 динара. Колико појединачно
коштају шал, капа, рукавице и чизме, ако шал, капа и чизме коштају 6624 динара?

Литература:

Завршни

– читају добијене резултате и упоређују их
– проналазе грешке и врше исправке
– домаћи задатак: радна свеска, 2. вежба на страни 46

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 43.

Наставна јединица: Сабирање и одузимање природних
бројева

Тип часа:
провера

Циљеви и задаци часа:
– проверавање степена усвојености обрађеног градива.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: контролни задатак бр. 2 (наставни листићи)
ТОК ЧАСА

– врше избор групе задатака коју желе да раде
– решавају задатке (Прилог 26)

Литература:

Завршни

– са учитељем разговарају о успешности у решавању задатака

Главни

– слушају објашњења везана за израду задатака

Уводни

– подела контролних 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 44.

Наставна јединица: Скуп природних бројева; сабирање и
одузимање; мере за површину

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да писмено сабирају и одузимају вишецифрене бројеве;
– да успешно решавају изразе са две операције;
– да примењују стечена знања при решавању различитих задатака;
– да примењују знање о јединицама за површину при решавању различитих задатака.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.1. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 47; припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– одговарају на питања учитеља и подсећају се шта су све учили од почетка школске
године

– проверавају стечена знања самостално радећи задатке у радној свесци на 47. страни
– упоређују своја решења задатака са датим решењима
– решавају додатне задатке:

Решење: то су бројеви 1036, 1306, 1126, 1216, 2116, 2026, 2206, 3016, 3106, 4006.

Главни

1) Напиши све четвороцифрене бројеве чији је збир цифара 10, а цифра јединица им
је 6.
2) Напиши најмањи и највећи седмоцифрени број чији је збир цифара 30, тако да се
цифре:
а) не могу понављати; б) могу понављати.
Решење: а) најмањи је 1 023 789, а највећи је 9 873 210; б) најмањи је 1 002 999, а највећи је 9 993 000.

Литература:

Завршни

– упоређују и анализирају написана решења додатних задатака
– бирају најуспешнија решења и ако је потребно допуњавају их
– домаћи задатак: радна свеска, страна 48

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 45.

Наставна јединица: Скуп природних бројева; сабирање и
одузимање; јединице за површину

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да писмено сабирају и одузимају вишецифрене бројеве;
– да успешно решавају изразе са две операције;
– да примењују стечена знања при решавању различитих задатака;
– да примењују знање о јединицама за површину при решавању различитих задатака.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.4. 1МА.1.2.2. 1МА.2.1.1. 1МА.2.1.3. 1МА.2.2.3.
1МА.3.1.1. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 49; припремљени задаци; наставни листићи
ТОК ЧАСА

Уводни

– бацају коцкицу више пута, записују бројеве, одређују месну вредност цифрама, пишу
их у облику збира једноцифреног броја и степена броја 10, поред тог броја записују
метар квадратни и претварају га у веће јединице мере

– самостално раде задатке (15 минута):
1. Нацртај бројевну полуправу јединичне дужи 15 mm и на њој обележи све бројеве
који су решења неједначине: 2  х  10
2. Потпиши и израчунај:
а) 307 926 + 894 379
в) 80 000 – 43 287

б) 736 508 + 60 354 + 327 498
г) 7 052 403 – 274 685

4. На њиви је било 8 тона шећерне репе. Пре подне је однето 2425 kg, а после подне
1578 kg.
Колико је килограма остало на њиви? Израчунај на два начина.

Главни

3. Израчунај на најлакши начин:
16 792 + 2364 + 3108 + 5638 =

5. Упореди јединице мере за површину:
627 mm² ______ 6cm² 27 mm²
4 ha 35a _____ 4 ha 5a
78 093 dm² _____ 7a 93 m²
– решавају задатке у радној свесци на 49. страни

Литература:

Завршни

– тачност резултата проверавају радећи задатке на табли
– домаћи задатак: наставни листићи (Прилог 27)

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 46.

Наставна јединица: Први школски писмени задатак

Тип часа:
провера

Циљеви и задаци часа:
– провера степена усвојености обрађеног градива.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.4. 1МА.1.2.2. 1МА.2.1.1. 1МА.2.1.3. 1МА.2.2.3.
1МА.3.1.1. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: вежбанке за писмене задатке, припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– слушају упутства за писање задатка

– раде задатке подељени у две групе А и Б (Прилог 28)

Главни

Литература:

Завршни

– кратка анализа урађених 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 47.

Наставна јединица: Исправак првог школског писменог
задатка

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– уочавање и исправљање грешака.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.2. 1МА.1.1.3. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.5.
1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: вежбанке за писмене задатке
ТОК ЧАСА

а) просечна оцена одељења
б) колико има којих оцена

Уводни

– учествују у разговору о анализи писменог задатка коју износи учитељ:

в) најчешће грешке

– излазе пред таблу и раде задатке
– раде задатке обе групе

– домаћи задатак: припремити се за следећи час, обновити знања о својствима
правоугаоника, квадрата и о површини фигуре, радна свеска, 50. страна

Литература:

Завршни

– износе мишљење да ли су задовољни оним што су урадили на писменом задатку

Главни

– исте задатке раде у свескама

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Израчунавање површине
Тип часа: обрада
број: 48. правоугаоника
Циљеви и задаци часа: оспособити ученике
– да усвоје појам површине правоугаоника и да умеју да израчунају површину правоугаоника;
– да при израчунавању површине правоугаоника примене знање о јединицама за површину;
– да развијају способности запажања и уочавања, логичког мишљења, закључивања,
пажње и памћења.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.5. 1МА.3.2.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 40, 41 и 42

Главни

– цртају и обележавају темена правоугаоника чија је страница а = 6 cm, а страница
b = 4 cm
– боје површ правоугаоника
– размишљају и одговарају како би израчунали површину тог правоугаоника
– читају примере у уџбенику на 41. страни
– коментаришу и са учитељем образлажу прочитане поступке
– изводе закључак како се израчунава површина правоугаоника и записују га у свеске
– раде задатке из уџбеника на 42. страни
– решавају додатне задатке:
1. Израчунај обим правоугаоника ако је његова дужина 10 сm, а површина 80 сm2.
2. Израчунај површину градилишта према подацима са скице.
8m

Уводни

ТОК ЧАСА
– у уџбенику на 40. страни посматрају цртеже четвороуглова и одговарају на
постављено питање
– посматрају цртеж правоугаоника ABCD и закључују да поред тога што правоугаоник
има 4 права угла, има и 4 темена (A, B, C, D) и 4 странице (AB, BC, CD, DA)
– уочавају суседне странице правоугаоника и упоређују их по дужини
– уочавају парове несуседних, наспрамних страница (које немају заједничко теме) и
упоређују их по дужини

12 m
6m
14 m

Литература:

Завршни

– проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак: радна свеска, 51. страна

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Израчунавање површине
Тип часа:
број: 49. правоугаоника
утврђивање
Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да умеју да израчунају површину правоугаоника;
– да при израчунавању површине правоугаоника примене знање о јединицама за
површину;
– да развијају способности запажања и уочавања, логичког мишљења, закључивања,
пажње и памћења.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.5. 1МА.3.2.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални, рад у пару
Наставна средства: припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Главни

– решавају задатке на табли и у свескама:
1. Израчунај површину правоугаоника: а) a = 4 cm, b = 8 cm; б) a = 12 dm, b = 6 dm.
2. Израчунај површину правоугаоника чија је дужина 36 cm, а ширина му је 4 пута
краћа од дужине.
3. Површина правоугаоника је 50 cm2. Ако је његова ширина 5 cm, израчунај дужину
тог правоугаоника.
4. Израчунај обим правоугаоника ако је:
а) његова дужина 8 cm, а површина 80 cm2;
б) његова дужина 9 cm, а површина 45 cm2.
5. Површина правоугаоника је 18 cm2, а мерни бројеви страница тог правоугаоника су
природни бројеви. Колико таквих правоугаоника има? Који од њих има најмањи, а који
највећи обим?
6.  Мерни бројеви суседних страница правоугаоника су два узастопна природна
броја. Његова површина је 110 cm2. Израчунај обим тог правоугаоника.
Решење: а = х, b = x + 1, Р = 110 cm2; замењујемо: а  b = 110 cm2, х  (x + 1) = 110 cm2, закључујемо:

Уводни

– проверавају тачност домаћих задатака
– одговарају на питања учитеља:  Како се израчунава површина правоугаоника?
 Како се израчунава обим правоугаоника?  Како се израчунава страница
правоугаоника када је позната његова површина и једна од суседних страница?

ако је х  х + х = 110 cm2, онда је х = 10 cm, јер је 10  10 + 10 = 110 cm2, a = x = 10 cm,
b = x + 1 = 10 + 1 = 11 cm

7. Разлика дужине и ширине правоугаоника је 6 cm. Израчунај површину тог
правоугаоника ако је његов обим 24 cm.
Решење: a = x + 6, b = x, O = 24; 2  ( x + 6) + 2  x = 24, 2  x + 12 + 2  x = 24, 4  x = 24 – 12,
4  x = 12, x = 3; a = 9 cm, b = 3 cm, P = 27 cm2

– излазе пред таблу и они ученици којима ово иде мало теже
– састављају сличне задатке и решавају их (рад у пару)

Литература:

Завршни

– читају и упоређују тачност резултата
– домаћи задатак: задаци које ученици нису стигли да ураде

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Израчунавање површине квадрата
Тип часа: обрада
број: 50.
Циљеви и задаци часа: оспособити ученике
– да усвоје појам површине квадрата и да умеју да израчунају површину квадрата;
– да при израчунавању површине квадрата примене знање о јединицама за површину;
– да развијају способности запажања и уочавања, логичког мишљења, закључивања,
пажње и памћења.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.5. 1МА.3.2.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 43
ТОК ЧАСА

Главни

– цртају и обележавају квадрат чија је страница а = 6 cm; наводе својства квадрата;
именују његове странице; боје површ квадрата
– размишљају и одговарају како би израчунали површину тог квадрата
– читају примере у уџбенику на 43. страни
– коментаришу и са учитењем образлажу прочитане поступке
– изводе закључак како се израчунава површина квадрата и записују га у свеске
– решавају задатке из уџбеника
– решавају задатке у свесци и на табли:
1. Колика је дужина странице квадрата ако је његова површина: а) 49 cm2? б) 81 cm2?
в) 9 cm2?
2. Дечије игралиште је облика квадрата. Ако је обим тог игралишта 36 m, колика је
његова површина?
3. Површина квадрата чија је страница 6 dm једнака је површини правоугаоника чија је
ширина 2 dm. Колика је дужина тог правоугаоника?
4. Подне плочице имају облик квадрата чија је страница 2 dm.
Колика је површина пода ако је она покривена са 25 таквих плочица?

Уводни

– понављају стечена знања о израчунавању површине, обима и непознате странице
правоугаоника
– посматрају цртеж (на табли) и одговарају на питања:
1. Колико је квадрата на цртежу?
2. Колико је правоугаоника на цртежу?

5. Правоугаоник и квадрат имају једнаке површине. Ако су суседне странице
правоугаоника 16 сm и 4 сm, колика је дужина странице квадрата?

Литература:

Завршни

– проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак: радна свеска, задаци 1. вежбе на 52. и 53. страни

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 51.

Наставна јединица: Израчунавање површине
правоугаоника и квадрата

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да успешно израчунају површине квадрата и правоугаоника и да при израчунавању
површина примене знање о јединицама за површину;
– да развијају способности запажања и уочавања, логичког мишљења, закључивања,
пажње и памћења.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.5. 1МА.3.2.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 54 и 55
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност домаћих задатака
– понављају како се израчунава површина правоугаоника и квадрата израдом задатака
на табли:
1. Израчунај површину квадрата ако је дужина његове странице а = 4 cm.
2. Израчунај обим квадрата ако је његова површина 64 cm2.
3. Површина квадрата је 16 cm2. Израчунај његову страницу.

 раде у Едукативној радионици:
– подељени су у мање групе и бирају свог вођу
– индивидуално решавају задатке 2. вежбе у радној свесци

– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га

Главни

– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка

или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка, образлажу га и дају објашњења

Литература:

Завршни

 размена:
– вође група извештавају о резултатима рада
– ученици упоређују групна решења сваког задатка и уколико се она разликују врше
избор тачног решења, проналазе грешке у раду и врше исправке
– домаћи задатак: радна свеска, задаци 3. вежбе на 56. страни

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 52.

Наставна јединица: Израчунавање површине
правоугаоника и квадрата

Тип часа:
провера

Циљеви и задаци часа:
– проверавање степена усвојености обрађеног градива.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.5. 1МА.3.2.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: контролни задатак бр. 3 (наставни листићи)
ТОК ЧАСА

Уводни

– подела контролних задатака

– слушање објашњења везаних за израду задатака

– решавају задатке (Прилог 29)

Главни

– са учитељем разговарају о успешности у решавању задатака

Завршни

– самостално се опредељују за ниво задатака који желе да раде

Литература:

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 53.

Наставна јединица: Изводљивост сабирања, односно
одузимања у скупу N

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– усвајање појма изводљивости сабирања у скупу N и чињенице да одузимање у скупу
N није увек изводљиво;
– развијање логичког мишљења, закључивања, пажње, памћења, апстраховања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 46 и 47
ТОК ЧАСА

Главни

– на примерима из уџбеника усвајају нова знања о изводљивости сабирања, односно
одузимања у скупу N
– изводе закључке, образлажу их и записују у свеске
– проналазе и наводе нове примере
– решавају задатке из уџбеника на странама 46 и 47
– анализирају и упоређују резултате
– уколико је потребно врше исправке
– раде додатне задатке:

Уводни

– анализирају контролне задатке
– понављају елементарна знања о скупу природних бројева

1. Дешифруј ребусе:
а) 5* + **3 = **01

б) 6*21 + 2** = *958

в) *340* + *9*2 = 51*20

г) ****  *** = 1

– упоређују, анализирају и образлажу написана решења

– утврђују нова знања давањем одговора на питања учитеља и навођењем примера:

Литература:

Завршни

1. Зашто кажемо да је сабирање изводљиво у скупу N?
2. Да ли је одузимање увек изводљиво у скупу N? Покажи то на два примера.
– домаћи задатак: радна свеска, страна 57

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 54.

Наставна јединица: Замена места сабирака. Здруживање
сабирака

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– проширивање и продубљивање знања о својствима сабирања и њихово записивање
словима.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, стр. 48 и 49; радна свеска, стр. 58 и 59
ТОК ЧАСА

Уводни

– понављају стечена знања о скупу природних бројева и изводљивости сабирања и
одузимања у овом скупу
– наводе примере за своје тврдње

– два ученика раде истовремено задатак:
а) 549 + 152
б) 152 + 549
– остали ученици уочавају да су сабирци исти, да су им замењена места, да су добијени
збирови једнаки
– изводе закључак да ако сабирцима замене места, збир се неће променити

Литература:

Завршни

– читају и упоређују написане одговоре
– домаћи задатак: радна свеска, страна 60

Главни

– својство замене места сабирака записују помоћу променљивих: a + b = b + a a, b 
N0
– самостално раде задатке из уџбеника на страни 48
 рад у пару:
– решавају задатке у радној свесци на 58. страни
– читају и анализирају уводни задатак у уџбенику на стани 49
– изводе закључак и записују га у свеске: Збир три броја неће се променити ако на
различите начине здружимо два сабирка.
– својство здруживања сабирака записују помоћу променљивих:
(а + b) + c = a + (b + c) = a + b + c
– самостално раде задатке из уџбеника на страни 49
 рад у пару:
– решавају задатке у радној свесци на 59. страни

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 55.

Наставна јединица: Нула и један у операцијама сабирања
Тип часа: обрада
и одузимања

Циљеви и задаци часа:
– омогућити ученицима да схвате улогу бројева 0 и 1 у операцијама сабирања и
одузимања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 50; радна свеска, стр. 60
ТОК ЧАСА

– наводе примере за своје тврдње

Уводни

– понављају стечена знања о скупу природних бројева и изводљивост сабирања и
одузимања у овом скупу
– проверавају тачност урађених задатака

– четири ученика на табли раде задатке:
1) 1 + 0 =

2) 692 + 0 =

3) 0 + 63 789 =

4) 0 + 1000 000 =

– изводе закључак да је збир било ког природног броја и 0 једнак том броју, записују га
у свеске
– закључују да је: а + 0 = а
1) 57 – 57 =

2) 1 356 741 – 1 356 741 =

3) 5 – 5 =

– закључују да је: а – а = 0
– на датим примерима образлажу чему је једнака разлика било ког природног броја и
нуле:
1) 56 – 0 =

Главни

– решавају задатке на табли:

2) 15 489 – 0 =

– закључују да је: а – 0 = а
– раде задатке из уџбеника на 50. страни

– домаћи задатак: радна свеска, 61. страна

Литература:

Завршни

– тачност урађених задатака 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 56.

Наставна јединица: Зависност збира од промене
сабирака

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– проширивање и продубљивање стечених знања о зависности збира од промене сабирака;
– примена знања при трансформисању израза и у случају рачунских олакшица;
– развијање логичког мишљења и закључивања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 51 и 52
ТОК ЧАСА

б) Ако се одселе 3 девојчице, колико би тада укупно ученика било у тој школи?
– записују бројевима, рачунају и закључују
– зависност збира од промене сабирака записују речима и словима:
а+b=z
a + (b – с) = z – c
– решавају задатке из уџбеника на 51. и 52. страни
– тачност урађених задатака проверавају читањем

– домаћи задатак: радна свеска, 62. и 63. страна
Литература:

Завршни

– стечена знања примењују у задацима:
1. Ако је 23 456 + 98 756 = 122 221, израчунај следеће збирове:
а) (23 456 + 9) + 98 756 =
б) 23 456 + (98 756 – 1000) =

Главни

– усвајају зависност збира од промене сабирака на датом примеру:
а) У једној школи су 350 дечака и 360 девојчица. Укупно у тој школи има 710 ученика.
Ако се доселе 5 дечака, колико би тада укупно ученика било у тој школи?
– записују бројевима, рачунају и закључују
– зависност збира од промене сабирака записују речима и словима:
а+b=z
(a + с) + b = z + c

Уводни

– проверавају тачност урађених задатака
– понављају научена својства сабирања и 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Сталност збира
Тип часа: обрада
број: 57.
Циљеви и задаци часа:
– проширивање и продубљивање стечених знања о сталности збира;
– оспособљавање ученика да читају и записују сталност збира помоћу слова; да умеју
да користе сталност збира као олакшицу при рачунању и трансформисању израза;
– развијање логичког мишљења и закључивања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 53
ТОК ЧАСА

 35 900 + 4100 = _______ + 4000
 72 500 + 6500 = 70 000 + _______
 999 990 + 458 360 = ___________ + ____________

Главни

– анализирају уводни задатак из уџбеника на 53. страни
– закључују да се збир није променио и објашњавају због чега се није променио
– решавају задатке из уџбеника и уочавају да ово својство важи за све природне бројеве
– формулишу својство речима, а затим помоћу променљивих
– уз помоћ учитеља наводе примере када ово својство има значај у практичном
рачунању
– записују такве примере:

Уводни

– на датим примерима понављају зависност збира од промене сабирака:
1. Збир два броја је 3000. Колики ће бити збир ако:
а) један сабирак увећамо за 200, а други увећамо за 500;
б) први сабирак умањимо за 200, а други увећамо за 500;
в) један сабирак увећамо за 200, а други умањимо за 500;
г) један сабирак умањимо за 200, а други умањимо за 500.

 Маја има у два новчаника укупно 1254 динара. Колико ће имати динара ако из првог
новчаника у други новчаник премести 300 динара?
– читају решења и образлажу их
– пишу сличне, кратке „математичке приче” из свакодневног живота, у којима се ово
својство може користити као олакшица

Литература:

Завршни

– читају написане текстове и образлажу их
– домаћи задатак: радна свеска, 64. страна

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 58.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Сталност збира

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да читају и записују сталност збира помоћу слова;
– да умеју да користе сталност збира као олакшицу при рачунању и трансформисању
израза;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 64 и 65; припремљени задаци
ТОК ЧАСА

– читају решења и образлажу их

Главни

– решавају задатке 2. вежбе у радној свесци на 65. страни

Уводни

– анализирају домаће задатке и понављају својство сталности збира

– раде кратку проверу стеченог знања:
1. Збир два броја је 500.
Колики ће бити збир ако први сабирак умањиш за 100, а други сабирак увећаш за 100?
2. Пронађи број којим ћеш променити оба сабирка тако да збир
остане непромењен, а сабирање буде олакшано.
34 080 + 12 920 = ______________________
3. Користи сталност збира као олакшицу и израчунај:
1299 + 2001 = ______________________________________
4100 + 3900 = ______________________________________
2980 + 5020 = ______________________________________
6050 + 3950 = ______________________________________
– проверавају тачност урађених задатака

Литература:

Завршни

10 100 + 5900 = ___________________

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Зависност разлике од промене
Тип часа: обрада
број: 59. умањеника
Циљеви и задаци часа:
– проширивање стечених знања о зависности разлике од промене умањеника;
– оспособљавање ученика да умеју да читају и записују зависност разлике од промене
умањеника помоћу слова;
– развијање логичког мишљења и закључивања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 54 и 55
ТОК ЧАСА

Уводни

– на конкретном примеру понављају својства сабирања:
1. Збир два броја је 4000. Како ће се променити тај збир ако:
а) један сабирак увећамо за 200? б) један сабирак умањимо за 200? в) један сабирак
увећамо за 200, а други сабирак умањимо за 200?

– читају и анализирају уводни задатак из уџбеника на 54. страни
– уочавају шта се догађа са разликом ако се умањеник повећа за неки број
– врше уопштавања уз помоћ учитеља; приказују графички на табли и цртањем у
свеске
а
b

а
a–b

b

c
(a – b) + c

а
b

a–b

а–c
b

Главни

– изводе закључак речима и помоћу слова: (a + c) – b = (a – b) + c
– самостално решавају 1, 2. и 3. задатак
– читају и анализирају уводни задатак из уџбеника на 55. страни
– уочавају шта се догађа са разликом ако се умањеник умањи за неки број
– врше уопштавања уз помоћ учитеља; приказују графички на табли и цртањем у
свеске

c
(а – b) – c

– изводе закључак речима и помоћу слова: (a – c) – b = (a – b) – c
– самостално решавају остале задатке

Литература:

Завршни

– тачност решења задатака проверавају читањем и објашњавањем
– домаћи задатак: радна свеска, 66. страна

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Зависност разлике од промене
Тип часа: обрада
број: 60. умањиоца
Циљеви и задаци часа:
– проширивање стечених знања о зависности разлике од промене умањиоца;
– оспособљавање ученика да умеју да читају и записују зависност разлике од промене
умањиоца помоћу слова;
– развијање логичког мишљења и закључивања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални, рад у пару
Наставна средства: уџбеник, стр. 56 и 57
ТОК ЧАСА

Главни

– читају уводни задатак из уџбеника на 56. страни, анализирају табелу и одговарају на
питања
– изводе закључак, образлажу га и записују у свеске
 раде у паровима 2, 3. и 4. задатак: износе своја мишљења; дају предлоге и
објашњења за решења задатака; проналазе једно заједничко решење за сваки задатак и
записују га;
– тачност резултата проверавају читањем

Уводни

– одговарају на питања учитеља:
Како ће се променити разлика: а) ако само умањеник умањимо за 87? б) ако само
умањеник увећамо за 80?

– читају уводни задатак из уџбеника на 57. страни, анализирају табелу и одговарају на
питања
– изводе закључак, образлажу га и записују у свеске
– самостално решавају 6. и 7. задатак
– тачност резултата проверавају читањем

Литература:

Завршни

– проверавају своје знање самосталном израдом задатака:
1. Како ће се променити разлика два броја ако само умањилац:
а) увећамо за 3627?
б) умањимо за 37?
2. Разлика два броја је 6270. Израчунај нову разлику ако умањилац:
а) увећамо за 270;
б) умањимо за 270.
3. Израчунај разлику бројева 1000 и 480. ______________
Користећи добијен резултат, израчунај остале разлике:
1000 – 380 = ______; 1000 – 280 = ______; 1000 – 1800 = _______;
1000 – 480 = ______; 1000 – 580 = ______; 1000 – 1600 = _______;
– тачност решења задатака проверавају читањем и објашњавањем
– домаћи задатак: радна свеска, 67. страна

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Сталност разлике
Тип часа: обрада
број: 61.
Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да умеју да читају и записују сталност разлике помоћу слова;
– да користе сталност разлике као олакшицу при рачунању;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални, рад у пару
Наставна средства: уџбеник, стр. 58 и 59
ТОК ЧАСА

Уводни

– на датом примеру понављају својства одузимања, промену разлике у зависности од
промене умањеника и умањиоца:
 Разлика два броја је 4000. Колика ће бити нова разлика:
а) ако умањеник увећамо за 100, а умањилац умањимо за 200?
б) ако и умањеник и умањилац увећамо за 200?

– читају уводни задатак из уџбеника на 58. страни
– уочавају шта се догађа са разликом када се и умањеник и умањилац увећају за исти
број
– изводе закључак, образлажу га речима и записују у свеске
– исти поступак записују помоћу слова

Главни

– у следећем примеру истог задатка уочавају шта се догађа са разликом када се и
умањеник и умањилац умање за исти број
– изводе закључак, образлажу га речима и записују у свеске
– исти поступак записују помоћу слова
 раде у паровима задатке из уџбеника на 59. страни
– износе своја мишљења
– дају предлоге и објашњења за решења задатака
– проналазе једно заједничко решење за сваки задатак и записују га
– читањем проверавају тачност урађених задатака
– проверавају своје знање самосталном израдом задатака:

– домаћи задатак: радна свеска, 68. страна
Литература:

Завршни

1. Шта ће се догодити са разликом ако и умањеник и умањилац увећамо за 50?
2. Шта ће се догодити са разликом ако и умањеник и умањилац умањимо за 100?
3. Шта треба урадити са умањиоцем да би разлика остала иста:
а) ако умањеник увећамо за 156?
б) ако умањеник умањимо за 208?
в) ако умањеник удвостручимо?

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 62.

Наставна јединица: Зависност разлике од промене
умањеника и умањиоца. Сталност разлике

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да примењују стечена знања о зависности разлике од умањеника и умањиоца при
решавању различитих задатака;
– да користе сталност разлике за брже и лакше рачунање.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.3.1.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: радна свеска, стр. 69–72
ТОК ЧАСА

1) Ако је а – b = 7000 и ако је с природан број, израчунај вредност следећих израза:

Уводни

– на датим примерима понављају стечена знања:
а) ( а + c ) – ( b + c ); б) ( a – c ) – ( b – c )

 раде у паровима задатке у радној свесци на 69. и 70. страни
– износе своја мишљења
– дају предлоге и објашњења за решења задатака
– решења задатака проверавају читањем
– ученици који брже напредују раде 3. проверу знања у радној свесци на 71. и 72.
страни

Главни

– проналазе једно заједничко решење за сваки задатак и записују га

– добијена решења упоређују са датим решењима у радној свесци

– постављају питања учитељу уколико им је неки задатак нејасан
– домаћи задатак: задаци за проверу знања у радној свесци на 71. и 72. страни

Литература:

Завршни

– уз помоћ учитеља долазе до 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 63.

Наставна јединица: Редослед рачунских операција у
изразима са сабирањем и одузимањем

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да усвоје правила о редоследу рачунских операција у изразима са сабирањем и одузимањем (са употребом и без употребе заграда);
– да знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 60 и 61
ТОК ЧАСА

Уводни

– понављају компоненте рачунских операција сабирања и одузимања

– читају и анализирају први задатак у уџбенику на 60. страни
– уочавају потребу коришћења заграда када се означава операција коју треба извршити
пре других операција
– на датом примеру уочавају и закључују да у изразу са сабирањем и одузимањем без
заграда, рачунске операције могу да се обављају оним редом како су написане:
2640 + 60 – 100 = 2700 – 100 = 2600
– састављају још неке примере и записују их

– уочавају, а затим изводе закључак да у изразима са сабирањем и одузимањем без
заграда редослед операција могу и да мењају
– уочене поступке примењују у изради датог задатка:
5370 + 2730 – 370 =

Главни

– читају и анализирају други задатак

 (5370 + 2730) – 370 = 8100 – 370 = 7730
 5370 + (2730 – 370) = 5370 + 2360 = 7730
 (5370 – 370) + 2730 = 5000 + 2730 = 7730
– раде задатке из уџбеника на 60. и 61. страни

Литература:

Завршни

– тачност резултата проверавају читањем и израдом на табли
– 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 64.

Наставна јединица: Редослед рачунских операција у
изразима са сабирањем и одузимањем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да примене правила о редоследу рачунских операција у изразима са сабирањем и
одузимањем (са употребом и без употребе заграда);
– да знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– упоређују и анализирају домаће задатке

– раде задатке у свесци и на табли:
1. Израчунај:
12 679 – 2700 + 13 245 =
(34 759 – 3999) – 1487 =
9738 + (6758 – 999) – 10 000 =
– заградама издвајају операцију коју желе прво да ураде

3. У једној продавници је дневни пазар 17 385 динара, а у другој 9409 динара мање.
Колики је дневни пазар у обе продавнице?

Главни

2. Разлику бројева 2 000 000 и 739 888 увећај за збир бројева 479 136 и 325 357.

4. Маска за роњење кошта 3476 динара, одело је за 7295 динара скупље, а пераја су за
8466 динара јефтинија од одела. Колико кошта ронилачка опрема?
5. У једном магацину је било 45 000 керамичких плочица. Првог дана је продато
23 460 плочица, што је за 8485 плочица више него што је продато другог дана.
Колико плочица је остало у магацину?

– домаћи задатак: радна свеска, 73. страна

Литература:

Завршни

– тачност резултата проверавају читањем и израдом 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 65.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Сабирамо и одузимамо

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да примене стечена знања о редоследу рачунских операција у изразима са сабирањем
и одузимањем (са употребом и без употребе заграда);
– да знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: наставни листићи
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених задатака

– ученици на основном нивоу решавају задатке групе А (Прилог 30)
– ученици на средњем нивоу решавају задатке групе Б
– ученици на напредном нивоу решавају задатке групе В

– када тачно реше све задатке (групе А и Б), прелазе на израду задатака из наредног
нивоа

Литература:

Завршни

– ученици на напредном нивоу састављају кратке „математичке приче”, међусобно их
размењују и решавају

Главни

– све групе упоређују своје резултате са тачним 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 66.

Наставна јединица: Решавамо простије једначине са
сабирањем и одузимањем

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– за примену везе сабирања и одузимања, да знају да решавају једначине са сабирањем
и одузимањем;
– да записују одговарајућу једначину на основу података у текстуалном задатку;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.5. 1МА.2.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 62–64; плакат
ТОК ЧАСА

Уводни

– обнављају раније стечена знања о узајамној вези сабирања и одузимања и о примени
тих знања код одређивања непознатог броја:
200 + 300 = 500
500 – 300 = 200
500 – 300 = 200
200 = 500 – 300
500 = 300 + 200
300 = 500 – 200
– објашњавају примере решења једначина помоћу променљивих, који су написани на
плакату:
a+x=b
x=b–a

x–a=b
x=a+b

a–x=b
x=a–b

– анализирају 1. задатак из уџбеника на 62. страни
– подсећају се правила како се израчунава непознати сабирак и раде 2. задатак
– читају добијене резултате и упоређују их
– анализирају 1. задатак на 63. страни и подсећају се како се израчунава непознати
умањеник
– решавају једначине дате у 2. задатку
– читају добијене резултате и упоређују их
– анализирају 1. задатак на 64. страни и подсећају се како се израчунава непознати
умањилац
– решавају једначине дате у 2. задатку

Главни

– читају добијене резултате и упоређују их
– одговарају на питања учитеља и описују како се израчунава непознати: сабирак,
умањеник и умањилац
– домаћи задатак: урадити преостале задатке по избору учитеља, на странама 62–64

Завршни

Литература:

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 67.

Наставна јединица: Решавамо простије једначине са
сабирањем и одузимањем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да решавају једначине са сабирањем и одузимањем;
– да записују одговарајућу једначину на основу података у текстуалном задатку;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.5. 1МА.2.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 74–76
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају и анализирају решења домаћих задатака

 ученици су подељени у мање групе (по нивоима) и раде у Едукативној радионици:
– ученици на основном нивоу раде задатке 1. вежбе у радној свесци на 74. страни
– ученици на средњем нивоу раде задатке 2. вежбе на 75. страни
– ученици на напредном нивоу раде задатке 3. вежбе на 76. страни

Главни

– индивидуално решавају задатке
– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка
– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га
или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка и образлажу га

Литература:

Завршни

– размена:
– вође група извештавају о резултатима рада
– упоређују групна решења сваког задатка и уколико се она разликују врше избор
тачног решења, проналазе грешке у раду и врше исправке
– домаћи задатак: задаци из радне свеске који нису урађени, по личном избору

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 68.

Наставна јединица: Решавамо сложеније једначине

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: даље оспособљавање ученика
– за примену везе сабирања и одузимања, да знају да решавају сложеније једначине са
сабирањем и одузимањем;
– да записују одговарајућу једначину на основу података у текстуалном задатку;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.5. 1МА.2.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 65 и 66; графофолија са тачним решењима задатака
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају и анализирају домаћи задатак
– решење истраживачког задатка: површина планете Земље је 510 065 600 km2,
површина копна на Земљи је 148 939 100 km2

– на примеру из уџбеника на страни 65 уочавају начин решавања сложенијих једначина
– уочавају да се ова једначина своди на две непознате: да је прва непозната сабирак, а
друга умањеник
– са учитељем анализирају примере једначина у 1. задатку и закључују да је у сваком
примеру „главна” операција сабирање и да је зато прва непозната сабирак, а да је
друга непозната:
а) умањеник, б) умањилац, в) умањеник, г) сабирак

– остали ученици раде исте задатке на табли, уз помоћ учитеља

Главни

– ученици који су разумели поступак самостално раде 1. задатак и врше проверу
тачности
– читају уводни задатак из уџбеника на страни 66
– са учитељем анализирају примере једначина у 1. задатку и закључују да је у сваком
примеру „главна” операција одузимање и да је прва непозната умањеник у свим
примерима, а у оквиру умењеника друга непозната је: а) сабирак, б) умањилац,
в) умањеник, г) сабирак, д) сабирак
– ученици који су разумели поступак самостално раде 1. задатак и врше проверу
тачности
– остали ученици раде исте задатке на табли, уз помоћ учитеља

– домаћи задатак: 2. и 3. задатак из уџбеника на странама 65 и 66

Литература:

Завршни

– проверавају тачност поступака и решења урађених једначина тако што их упоређују
са датим решењима на графофолији (Прилог 31), или на табли (само коначна 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 69.

Наставна јединица: Решавамо сложеније једначине

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: даље оспособљавање ученика
– да решавају сложеније једначине са сабирањем и одузимањем;
– да записују одговарајућу једначину на основу података у текстуалном задатку;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.5. 1МА.2.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 67; графофолија са тачним решењима задатака
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају и анализирају домаћи задатак

– на примеру из уџбеника на страни 67 уочавају начин решавања сложенијих једначина
када је прва непозната читав непознати умањилац, а друга непозната сабирак у оквиру
тог умањиоца

а) сабирак, б) умањилац, в) умањеник, г) умањилац

Главни

– анализирају примере једначина у 1. задатку и закључују да је у сваком примеру
„главна” операција одузимање и да је прва непозната умањилац, а да је друга
непозната:

– ученици који су разумели поступак самостално раде 1. задатак и врше проверу
тачности
– остали ученици раде исте задатке на табли, уз помоћ учитеља

– домаћи задатак: уџбеник, 2. задатак

Литература:

Завршни

– проверавају тачност поступака и решења урађених једначина тако што их упоређују
са датим решењима на графофолији (Прилог 31), или на табли (само коначна 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 70.

Наставна јединица: Решавамо сложеније једначине

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да решавају сложеније једначине са сабирањем и одузимањем;
– да записују одговарајућу једначину на основу података у текстуалном задатку;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.5. 1МА.2.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 78
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност домаћих задатака

– решавају једначине у радној свесци на 78. страни
– свако добијено решење једначине упоређују са датим решењем на истој страни

исправке

Главни

– уколико се нека решења не слажу, покушавају да открију грешке, а затим врше

– ученици који слабије напредују исте задатке раде на табли уз помоћ учитеља

– домаћи задатак: припремити се за следећи час обнављањем раније стечених знања о
неједначинама са сабирањем и одузимањем, уџбеник, 68. страна

Литература:

Завршни

– разговарају са учитељем о успешности решавања сложенијих једначина

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 71.

Наставна јединица: Неједначине са сабирањем и
одузимањем у скупу N0. Израчунавамо непознати
сабирак

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање ученика да решавају неједначине са непознатим сабирком.
Стандарди постигнућа: 1МА.3.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 69
ТОК ЧАСА
– одговарају на питања учитеља
– проверавањем бројева долазе до решења

Уводни

– на основу датих података постављају неједначину са непознатим сабирком
– записују скуп решења дате неједначине

– читају и са учитељем анализирају уводни задатак у уџбенику на 69. страни
– изводе закључке, образлажу их и записују у свеске
– решавају неједначине на табли уз објашњење учитеља да се знак  чита „мање или
једнако”, а знак  „веће или једнако”:
х + 157  200

х  405 – 400

х  200 – 157

х5

х  43

х 0, 1, 2, 3, 4, 5

х 43, 44, 45, ...

Главни

400 + х  405

– самостално раде задатке из уџбеника
– ученици који слабије напредују исте задатке раде на табли уз помоћ учитеља

– домаћи задатак: радна свеска, 79. страна

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наставна јединица: Неједначине са сабирањем и
одузимањем у скупу N0. Израчунавамо непознати
Тип часа: обрада
умањеник и умањилац
Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање ученика да решавају неједначине са непознатим умањеником и
умањиоцем.
Стандарди постигнућа: 1МА.3.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 70 и 71
Редни
број: 72.

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност резултата
– домаћи задатак: радна свеска, стране 80 и 81

Главни

– читају и са учитељем анализирају уводни задатак у уџбенику на 70. страни
– изводе закључак како се решавају неједначине са непознатим умањеником;
образлажу и записују у свеске
– самостално решавају остале задатке
– на датим примерима подсећају се како се мења разлика: a – b = r
а) ако умањилац увећамо за неки број с, а умањеник остане непромењен:
a – (b + с) = r – с
б) ако умањилац умањимо за неки број с, а умањеник остане непромењен:
a – (b – с) = r + с
– записују текст задатка:
Радован је у голубарнику имао 24 голуба. Када је неколико голубова пустио да лете, у
голубарнику их је остало мање од 15. Колико голубова је Радован могао да пусти да
лете?
– постављају неједначину: 24 – х  15
– решавају је по истом поступку као што се решава једначина са непознатим
умањиоцем: х = 24 – 15
– примењују знање о зависности разлике од промене умањиоца и уз образложење
учитеља мењају смер неједнакости: х  9, записују скуп решења: 10, 11, ..., 23, 24
– образлажу зашто скупу решења не припада број 25, ни бројеви већи од њега
– читају уводни задатак из уџбеника и са учитељем коментаришу шта би се догодило
да не промене смер неједнакости; показују то на једном примеру
– задатке из уџбеника раде на табли
– читају и са учитељем анализирају уводни задатак у уџбенику на 71. страни
– изводе закључак како се решавају неједначине са непознатим умањиоцем; образлажу
и записују у свеске
– самостално решавају остале задатке уз помоћ учитеља

Уводни

ТОК ЧАСА
– проверавају тачност домаћих задатака
– на основу датих података постављају неједначину са непознатим умањеником
– проверавањем бројева долазе до решења
– записују скуп решења дате неједначине

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 73.

Наставна јединица: Неједначине са сабирањем и
одузимањем у скупу N0. Израчунавамо непознати
сабирак, умањеник и умањилац

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика да решавају
неједначине са непознатим сабирком, умањеником и умањиоцем.
Стандарди постигнућа: 1МА.3.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: припремљени задаци, наставни листићи
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност домаћих задатака

– решавају неједначине на табли:
7) 8000 + х  15 462

2) х + 9627  104

8) 77 777 + х  132 839 – 55 052

3) 3249 + х + 1500  4755

9) 34 573 – х  2894

4) 10 500 – х 500

10) х – (20 006 – 17 536)  30

5) 2003 – х  1996;

11) 5000 – х  4992

6) 4200 – х  4100

12) 3800 – х  6

Главни

1) х – 2930  70

– ученици који спорије напредују раде задатке из наставног листића (Прилог 32)

– домаћи задатак: радна свеска, страна 82

Литература:

Завршни

– читањем проверавају решења неједначина

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 74.

Наставна јединица: Изрази. Једначине и неједначине са
сабирањем и одузимањем у скупу N0.

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика да решавају изразе са
две операције и једначине и неједначине са непознатим сабирком, умањеником и
умањиоцем.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.2. 1МА.1.1.5. 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.4. 1МА.3.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност домаћих задатака

– решавају задатке:
1. Израчунај вредност израза:
а) 62 483 + 35 295 – 63 708; б) 732 400 – (86 384 + 95 329).
2. Фабрика је за годину дана произвела 30 000 телефона. У јануару су продали 7648
телефона, у фебруару за 2956 телефона мање. Колико телефона је остало у фабрици?
3. Ако неки број умањиш за 5934, добићеш разлику 66. Који је то број?

Главни

4. Када је из једне хладњаче однето 1675 кутија са сладоледом, остало је мање од 105
кутија.
Колико је могло бити кутија са сладоледом у тој хладњачи?
5. Одреди решења неједначина:
а) х + 999  23 506

д) х – ( 14 257 + 6003)  40

б) х – 6758  9289

ђ) 10 000 – 8427 – х  5

в) 6758 – х  5289

е) 2300 – х  2295

г) 10 000 – 8427 – х  5

ж) 6503 + х  11 429;

Литература:

Завршни

– тачност решења 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 75.

Наставна јединица: Изрази. Једначине и неједначине са
сабирањем и одузимањем у скупу N0

Тип часа:
провера

Циљеви и задаци часа:
– проверавање степена усвојености обрађеног градива.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.2. 1МА.1.1.5. 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.4. 1МА.3.1.5.
Наставне методе: вербална, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: контролни задатак бр. 4 (наставни листићи)
ТОК ЧАСА

Уводни

– подела контролних задатака

– слушају објашњења везана за израду задатака
– врше избор групе задатака коју желе да раде
– решавају задатке (Прилог 33)

Главни

– са учитељем разговарају о успешности у решавању задатака

Завршни

– домаћи задатак: радна свеска, страна 83

Литература:

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 76.

Наставна јединица: Површина правоугаоника и
квадрата. Сабирање и одузимање у скупу N0

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да успешно израчунају површине квадрата и правоугаоника;
– да при израчунавању површина примене знање о јединицама за површину;
– да провере знања о сабирању и одузимању;
– да развијају способности запажања и уочавања, логичког мишљења, закључивања,
пажње и памћења.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.5. 1МА.3.2.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 84 и 85
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност домаћих задатака

– самостално решавају задатке у радној свесци на странама 84 и 85
– ученици који спорије напредују раде исте задатке уз помоћ учитеља

– домаћи задатак: урадити следећих 10 задатака: од 10. до 20. задатка (зависност збира
и разлике од компонената и непроменљивост збира и разлике)
– домаћи задатак: радна свеска, страна 86

Литература:

Завршни

– разговарају са учитељем о успешности у решавању задатака

Главни

– добијена решења упоређују са датим решењима у радној свесци

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 77.

Наставна јединица: Сабирање и одузимање у скупу N0

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да писмено сабирају и одузимају вишецифрене бројеве;
– да успешно решавају изразе са две операције;
– да решавају једначине и неједначине;
– да примењују стечена знања при решавању различитих задатака.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 87 и 88
ТОК ЧАСА

Уводни

– најтеже задатке раде на табли из помоћ учитеља

– самостално решавају задатке у радној свесци на странама 87 и 88
– ученици који спорије напредују раде исте задатке уз помоћ учитеља

– домаћи задатак: радна свеска, страна 89

Литература:

Завршни

– разговарају са учитељем о успешности у решавању задатака

Главни

– добијена решења упоређују са датим решењима у радној свесци

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 78.

Наставна јединица: Сабирање и одузимање у скупу N0

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да писмено сабирају и одузимају вишецифрене бројеве;
– да успешно решавају изразе са две операције;
– да решавају једначине и неједначине;
– да примењују стечена знања при решавању различитих задатака.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 90 и 91
ТОК ЧАСА

Уводни

– најтеже задатке раде на табли уз помоћ учитеља

– самостално раде једначине и неједначине у радној свесци на странама 90 и 91
– ученици који спорије напредују раде исте задатке уз помоћ учитеља

– записују шта је потребно да донесу за следећи час (писмени задатак)

Литература:

Завршни

– домаћи задатак: урадити преостале задатке

Главни

– добијена решења упоређују са датим решењима у радној свесци

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 79.

Наставна јединица: Други школски писмени задатак

Тип часа:
провера

Циљеви и задаци часа:
– провера степена усвојености обрађеног градива.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.5. 1МА.3.2.3. 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.4.
1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4. 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.5.
Наставне методе: вербална, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке за писмене задатке
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

– разговарају са учитељем о успешности у решавању задатака

Главни

– раде задатке подељени у групе А и Б (Прилог 34)

Уводни

– слушају упутства за писање задатка

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 80.

Наставна јединица: Исправак другог школског писменог
задатка

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– уочавање и исправљање грешака.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.5. 1МА.3.2.3. 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.4.
1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4. 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.5.
Наставне методе: вербална, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке за писмене задатке
ТОК ЧАСА

а) просечна оцена одељења,
б) колико има којих оцена,

Уводни

– слушају општу анализу писменог задатка коју излаже учитељ:

в) најчешће грешке

– раде задатке обе групе

– разговарају са учитељем о томе колико су задовољни оним што су урадили на
писменом задатку

Завршни

таблу и раде задатке

Главни

– излазе пред

– исте задатке раде у свескама

Литература:

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 81.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Сабирамо и одузимамо

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика да примењују стечена
знања при решавању различитих задатака.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 93–95
ТОК ЧАСА
– слушају упутства и објашњења учитеља о изради задатака „Занимљиви бројеви”

Уводни

– раде задатке „Занимљиви бројеви” у радној свесци на странама 93–95

Главни

Литература:

Завршни

– за следећи час донети предмете различитог облика, лего 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 82.

Наставна јединица: Квадар и коцка

Тип часа:
Обрада

Циљеви и задаци часа:
– препознавање модела: коцке, квадра, пирамиде (неких рогљастих тела), лопте, ваљка
(неких облих тела);
– формирање појмова рогљастих и облих тела;
– развијање способности уочавања, упоређивања и апстраховања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.2.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, стр. 74; модели облих и рогљастих тела, лего коцке
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

– за следећи час донети моделе квадра (кутије од чаја, лекова и сл.)
– домаћи задатак: у уџбенику на 75. страни, ученици обнављају стечена знања о
правоугаонику и квадрату

Главни

– предмете које имају разврставају у две групе по неком заједничком својству
– образлажу по којим својствима су их разврстали
– анализирају задатке из уџбеника и закључују која су рогљаста, а која обла тела
– показују на моделима оно што тврди дефиниција
– непосредним посматрањем модела квадра и коцке, ученици откривају каквим
површима су та тела ограничена
– уочавају и именују објекте (предмете) облика квадра и коцке у околини
– подељени су у 4 групе и од лего коцки граде различите објекте
– уз помоћ учитеља формирају појмове квадра и коцке као дела простора

Уводни

 ученици су подељени у четири групе (свака група има моделе и рогљастих и облих
тела)
– именују сваки модел
– проналазе у простору предмете тих облика

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Особине квадра
Тип часа: обрада
број: 83.
Циљеви и задаци часа:
– упознавање својстава квадра;
– развијање способности разликовања, упоређивања, класификовања и закључивања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.2.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна, демонстративна
индивидуални, рад у пару
Наставна средства: уџбеник, стр. 76; радна свеска 4/б, стр. 5; модел квадра
ТОК ЧАСА

Главни

 раде у пару: сваки пар има модел квадра и описују га
 уз помоћ учитеља проучавају модел квадра:
– уочавају равне површи (стране) којима је квадар ограничен и наводе њихов број
– уочавају да су стране квадра правоугаоници
– посматрају цртеж квадра у уџбенику и уочавају да квадар има 3 пара подударних
страна; показују на својим моделима које стране квадра су подударне и паралелне
– усвајају појам ивице квадра и пребројавањем закључују да квадар има 12 ивица;
посматрају цртеж квадра у уџбенику и уочавају 3 групе по 4 ивице које су међусобно
подударне и паралелне
– именују све ивице квадра на цртежу које су једнаке по дужини
– уочавају да су крајње тачке ивица квадра темена и пребројавањем закључују да
квадар има 8 темена
– уочавају да из сваког темена полазе по 3 ивице, да оне представљају димензије
квадра: дужину, ширину и висину
– уз помоћ учитеља закључују да правоугаоник има две димензије: дужину и ширину, а
квадар три: дужину ширину и висину

Уводни

– израдом задатака у радној свесци на 5. страни утврђују стечена знања о
правоугаонику и квадрату; на цртежима уочавају да су стране квадра правоугаоници, а
стране коцке квадрати

– уз помоћ учитеља цртају скицу квадра:
 цртају два правоугаоника:
 дужима спајају наспрамна темена:

Литература:

Завршни

а)
б)
– обележавају темена нацртаног квадра
– именују по 3 ивице које полазе из сваког темена
– именују ивице које представљају његову: а) дужину, б) ширину, в) висину
– за следећи час донети моделе коцке (лего 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Особине коцке
Тип часа: обрада
број: 84.
Циљеви и задаци часа:
– упознавање својстава коцке;
– развијање способности разликовања, упоређивања, класификовања и закључивања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.2.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна, демонстративна
индивидуални, рад у пару
Наставна средства: уџбеник, стр. 77; модел коцке, прибор за цртање
ТОК ЧАСА

Уводни

– одговарају на питања учитеља о особинама квадра

Главни

 раде у пару: сваки пар има модел коцке и описују га
 уз помоћ учитеља проучавају модел коцке:
– уочавају равне површи (стране) којима је коцка ограничена и наводе њихов број
– посматрају цртеж коцке у уџбенику, пребројавањем ивица закључују да коцка има 12
ивица, да су све ивице једнаке дужине
– именују ивице коцке на цртежу
– уочавају темена и пребројавањем закључују да коцка има 8 темена
– именују темена коцке на цртежу
– изводе закључак да је коцка квадар ограничен са 6 подударних квадрата

– уз помоћ учитеља цртају скицу коцке:
 цртају два квадрата:
 дужима спајају наспрамна темена:

б)

– обележавају темена коцке
– именују њене ивице
– домаћи задатак:
1. Израчунај дужину свих ивица коцке ако је једна њена ивица дужине:
а) 5 cm; б) 6 cm; в) 10 cm.
2. Колика је дужина једне ивице коцке ако је укупна дужина свих њених ивица 36 cm?
3. Израчунај укупну дужину свих ивица коцке ако је површина једне њене стране
25 cm2.
Литература:

Завршни

а)

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 85.

Наставна јединица: Особине квадра и коцке

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање знања о својствима квадра и коцке;
– развијање способности разликовања, упоређивања, класификовања и закључивања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.2.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 6; прибор за цртање
ТОК ЧАСА

б) записују све ивице које су једнаке дужине

Главни

– раде задатке у радној свесци на 6. страни
– читају решења и упоређују их
– уколико је потребно врше исправке
– раде додатне задатке:
а) цртају скицу квадра код кога су све три ивице које „полазе” из истог темена
различите дужине и обележавају његова темена

Уводни

– анализирају домаће задатке и проверавају њихову тачност
– посматрају моделе квадра и коцке и одговарају на питања:
1. Колико квадар има:
а) страна, б) ивица, в) темена?
2. Шта су стране квадра?
3. Шта су стране коцке?
4. Колико коцка има:
а) страна, б) ивица, в) темена?
5. У чему је разлика између ивица квадра и ивица коцке?

в) цртају скицу коцке и обележавају њена темена
г) записују све њене ивице
д) израчунавају збир дужина свих ивица квадра чије су три ивице: 8 cm, 9 cm и 6 cm
ђ) израчунавају збир дужина свих ивица коцке чија је ивица 7 dm

Литература:

Завршни

– са учитељем проверавају тачност урађених задатака
– за следећи час донети: тањи картон, маказе, лењир, селотејп

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 86.

Наставна јединица: Мрежа за модел коцке

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособити ученике
– да знају да цртају мрежу коцке и праве модел коцке;
– да развијају спретност, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.2.1. 1МА.2.2.6.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, стр. 78; модели коцке од картона, картон, маказе, лењир,
селотејп
ТОК ЧАСА

– посматрају и са учитељем анализирају цртеже у уџбенику
– изведене закључке записују у свеске:
 Стране коцке су подударни квадрати.
 Мрежа коцке се састоји из 6 подударних квадрата. 5
– цртају мрежу коцке чија је страница 3 cm
1 2 3
– цртају скицу мреже на табли (у свескама):
6

b =3 cm

4

2. правоугаоник деле на 4 квадрата
странице 3 cm:
1

2

3

4

Главни

1. цртају правоугаоник чије су
суседне странице дужине 12 cm и 3 cm:

Уводни

– посматрају модел коцке, наводе њене особине
– један ученик развија модел коцке (од картона)
– уочавају да се површ коцке састоји из 6 површи квадрата, да су површи тих квадрата
подударне

а = 12 cm
3. помоћу паралелних дужи дужине 9 cm, 4. крајње тачке нацртаних дужи
започињу цртање 5. и 6. квадрата:
спајају дужима:
5

3 cm
1

2

3

4

1
4

2

3

6
3 cm

Литература:

Завршни

 рад у пару: израда 1. задатка из уџбеника, сваки пар црта на танком картону мрежу
површи коцке по свом избору, а затим прави њен модел
– упоређују направљене моделе
– за следећи час донети модел квадра од картона

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 87.

Наставна јединица: Мрежа за модел квадра

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособити ученике
– да знају да цртају мрежу квадра и праве модел квадра;
– да развијају спретност, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.2.1. 1МА.2.2.6.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, стр. 79; модели квадра од картона, картон, маказе, лењир,
селотејп
ТОК ЧАСА

– именују квадар и наводе његова својства
– развијањем модела уочавају да се квадар састоји од 6 правоугаоника од којих су по
два подударна

Уводни

 рад у пару: сваки пар има модел квадра од картона

– посматрају цртеж мреже површи квадра у уџбенику
– уочавају парове подударних правоугаоника
– цртају мрежу површи квадра према скици и датим димензијама у 1. задатку

– у изради 3. задатка раде у пару: на танком картону цртају мрежу површи квадра по
свом избору, а затим праве њен модел

Литература:

Завршни

– упоређују направљене моделе

Главни

– у изради 2. задатка цртају различите мреже површи квадра, а затим подударне стране
боје истом бојом

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 88.

Наставна јединица: Мрежа за модел квадра и коцке

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да знају да цртају мрежу квадра и коцке и праве њихове моделе;
– да развијају спретност, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.2.1. 1МА.2.2.6.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: картон, украсни папир, маказе, лењир, селотејп
ТОК ЧАСА

Уводни

– сврставају се у мање групе

– израђују кутије за поклоне облика квадра или коцке

– врше избор и поделу задатака између чланова тима:
а) један ученик црта мрежу површи квадра на картону

Главни

– слушају објашњења учитеља у вези са радом

б) други ученик црта исту мрежу на украсном папиру или тканини
в) трећи ученик прави украсе
г) четврти ученик сече и лепи, ...

Литература:

Завршни

– бирају најуспешније радове

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 89.

Наставна јединица: Израчунавање површине коцке

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање ученика да усвоје појам површине коцке;
– да знају да израчунају површину коцке и примене јединице за површину.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.6.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 80
ТОК ЧАСА

Уводни

– израчунавају површину квадрата чија је страница 5 cm

– дају предлоге како би израчунали површину коцке чија је страница квадрат дужине 5
cm
– записују образац за израчунавање површине коцке: Р = 6  а2
– израчунавају површину коцке чија је ивица 5 cm
– решавају задатке на табли (у свескама):
а) а = 10 cm

б) а = 9 cm

в) а = 6 cm

2. Површина коцке је 24 cm². Израчунај њену ивицу.

Главни

1. Израчунај површину коцке ако је њена ивица:

3. Збир свих ивица коцке је 36 cm. Израчунај њену површину.
4. Површина коцке је 54 dm². Колика је површина једне стране коцке?
– раде задатке из уџбеника на 80. страни

Литература:

Завршни

– тачност резултата проверавају читањем
– домаћи задатак:
1. Израчунај површину коцке ако је дужина њене ивице: а) 4 dm; б) 8 cm.
2. Збир дужина свих ивица коцке је 84 cm. Израчунај површину те коцке.
3. Површина коцке је 150 cm². Израчунај њену ивицу.

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 90.

Наставна јединица: Израчунавање површине коцке

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика да израчунају површину коцке и примене јединице за површину.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.6. 1МА.3.2.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– понављају својства коцке и начин израчунавања њене површине

– самостално раде задатке:
1. Израчунај површину коцке чија је ивица:
а) а = 4 cm б) а = 9 dm в) а = 7 mm
2. Површина једне стране коцке је 25 сm2. Колика је површина те коцке?

4. Ако све бочне стране једне коцке положимо у раван и поређамо једну до друге,
добијамо правоугаоник чија је дужина 48 cm. Израчунај површину те коцке.

Главни

3. Израчунај дужину ивице коцке чија је површина 216 dm2.

5. Колико стакла је потребно да се направе две отворене посуде облика коцке, чија
је ивица 5 dm?
6. Ако је дужина ивице једне коцке 4 cm, а друге за 1 cm дужа, за колико cm2 се
разликују њихове површине?
– читају и упоређују решења задатака
– домаћи задатак:
1. Попуни табелу.
Збир свих ивица коцке

Површина коцке

6 cm
96 cm
600 cm2

Литература:

Завршни

Ивица 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 91.

Наставна јединица: Израчунавање површине квадра

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање ученика да усвоје појам површине квадра;
– да знају да израчунају површину квадра и примене јединице за површину.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.6. 1МА.3.2.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 81
ТОК ЧАСА

Уводни

– израчунавају површину правоугаоника чије су суседне странице 5 cm и 3 cm
– посматрају мрежу површи квадра у уџбенику на 81. страни

– дају предлоге како ће израчунати површину квадра: сабирањем површина свих 6
правоугаоника
– изводе и записују образац за израчунавање површине квадра
– са учитељем анализирају 1. задатак у уџбенику
– раде остале задатке из уџбеника, у свескама и на табли
– ученици који спорије напредују раде на табли уз помоћ учитеља следеће задатке:

Главни

1. Израчунај површину квадра чије су ивице:
а) а = 5 cm, b = 2 cm, c = 1 cm
б) a = 8 cm, b = 30 mm, c = 5 cm
– ученици који брже напредују раде додатне задатке:
2. Израчунај површину акваријума, облика квадра, чије су димензије:
a = 9 dm, b = 6 dm, c = 50 cm.
3. Столар је модел коцке од дрвета, ивице 6 dm, пресекао тако да су од њега добијена
два једнака модела квадра. Нацртај скицу и израчунај површину једног (на тај начин
добијеног) квадра.

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак:
1. Израчунај површину квадра чије су димензије: а) а = 3 cm, b = 2 cm, c = 6 cm;
б) а = 8 cm, b = 4 cm, c = 2 cm.

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 92.

Наставна јединица: Израчунавање површине квадра

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика да израчунају површину квадра и примене јединице за површину.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.6. 1МА.3.2.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност домаћих задатака

– раде задатке у свескама и на табли:
1. Израчунај површину квадра чије су ивице:
а) а = 4 cm, b = 2 cm, c = 2 cm;

б) а = 6 cm, b = 3 cm, c = 4 cm; в) а = 1 dm, b = 3 cm,

c = 3 cm.
2. Израчунај површину кутије облика квадра, без поклопца, чије су димензије:

3. Збир дужина свих ивица једног квадра износи 72 cm. Израчунај површину тог квадра
ако је његова дужина 10 cm, а ширина 3 cm.

Главни

а = 9 dm, b = 50 cm, с = 40 cm.

4. Површина квадра, чија је основа квадрат, износи 40 dm2. Ивица његове основе је 2
dm. Израчунај висину тог квадра.
5. Квадар је састављен од 10 једнаких коцки које су поређане у низу. Израчунај
површину тог квадра ако је ивица коцке 4 cm.
6. Обим основе квадра је 18 cm, а дужина је за 1 cm дужа од ширине. Израчунај
површину тог квадра ако је његова висина 6 cm.

Литература:

Завршни

– домаћи задатак: задаци 2. вежбе у радној свесци на 8. страни

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 93.

Наставна јединица: Израчунавање површине коцке и
квадра

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– оспособити ученике да успешно израчунавају површину коцке и квадра и примене
јединице за површину.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.6. 1МА.3.2.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 9
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених задатака

– уз помоћ учитеља раде 5. и 6. задатак у радној свесци на 9. страни
– решавају задатке у свескама и на табли:
1. Дужина свих ивица коцке је 72 cm. Израчунај њену површину.
2. Дужина ивице једне коцке је 3 cm. Колико пута је већа површина коцке чије су ивице
2 пута веће од ивице дате коцке?

Главни

3. Дужине ивица квадра су a = 8 cm, b = 6 cm, c = 4 cm. За колико би се умањила
површина тог квадра ако би се свака ивица умањила за 3 cm?
4. Када се квадар чија је највећа ивица 24 cm подели на 4 једнака дела, добију се 4
коцке. Колика је површина једне такве коцке?
5. На колико се подударних коцки чије су странице природни бројеви може разрезати
дрвени квадар чије су димензије 3 cm, 6 cm и 10 cm? Колика је ивица једне такве
коцке?

Литература:

Завршни

– анализирају тачност урађених задатака
– домаћи задатак: радна свеска, 3. вежба

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 94.

Наставна јединица: Израчунавање површине коцке и
квадра

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– оспособити ученике да успешно израчунавају површину коцке и квадра и примене
јединице за површину.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.6. 1МА.3.2.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 10; наставни листићи (прилози 33 и 34)
ТОК ЧАСА

– задатке који су били тежи раде на табли

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке

– ученици на основном нивоу раде задатке групе А

– ученици на напредном нивоу раде задатке групе В

Главни

– ученици на средњем нивоу раде задатке групе Б

(Прилог 35)

Литература:

Завршни

– проверавају тачност задатака тако што своја решења упоређују са датим решењима
на графофолији или наст. листићу (Прилог 36)

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 95.

Наставна јединица: Израчунавање површине коцке и
квадра

Тип часа:
провера

Циљеви и задаци часа:
– провера степена усвојености обрађеног градива.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.6. 1МА.3.2.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: контролни задатак бр. 5 (наставни листићи)
ТОК ЧАСА

– врше избор групе задатака коју желе да раде

Главни

– слушају објашњења везана за израду задатака

Уводни

– слушају упутства о изради задатака

– решавају задатке (Прилог 37)

Литература:

Завршни

– разговор са учитељем о успешности у решавању 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.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 96.

Наставна јединица: Множење и дељење до 1000

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– обнављање рачунских операција множења и дељења до 1000 ради даљег
проширивања знања.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.3. 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 11 и 12
ТОК ЧАСА

– на примеру 54 : 6 = 9 – понављају појмове: дељеник, делилац, количник

Уводни

– на примеру 56 · 3 = 168 – понављају појмове: чиниоци, производ

– раде задатке у радној свесци на странама 11 и 12 и тако понављају множење и
дељење до 1000
– обнављају поступке: множење збира бројем, множење разлике бројем, дељење збира
бројем, дељење разлике бројем

– ученици који брже напредују раде додатни задатак:

Главни

– задатке са применом писменог поступка множења и дељења раде и на табли

1. Иван је имао 99 сличица, Јелени је дао једну трећину. Од маме је добио пет пута
више него што је дао Јелени. Колико Иван сада има сличица?

– домаћи задатак: радна свеска, 13. страна

Литература:

Завршни

– задатак раде на табли и тако проверавају тачност 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 97.

Наставна јединица: Веза множења и дељења

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да прошире и продубе стечена знања о вези између множења и дељења;
– да умеју да читају и записују помоћу слова везу између множења и дељења.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 84
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност домаћих задатака

Главни

– читају и анализирају први уводни задатак у уџбенику
– уочавају да се један од чинилаца неког производа израчунава тако што се производ
подели са познатим чиниоцем
– самостално раде 1. задатак
– читају и анализирају други уводни задатак
– уочавају да се дељеник израчунава множењем делиоца и количника, а делилац
дељењем дељеника са количником
– изводе закључке о узајамној вези множења и дељења
– записују их у свеске речима и словима:
ако је a  b = p, онда је p : b = a; и обрнуто: ако је p : b = a, онда је a  b = p
– самостално раде остале задатке у уџбенику

– утврђују и проверавају своја знања израдом задатака:
1. Израчунај и провери:
јер је _____ ∙ 4 = ______
јер је _____ ∙ 7 = ______
јер је _____ ∙ 8 = ______

2. Попуни таблицу:
а

326

b
a ∙b
a:b

2

Литература:

58

380
9

406

70

4
700

63

Завршни

а) 632 : 4 = ____ ,
б) 581 : 7 = ____ ,
в) 192 : 8 = ____ ,

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 98.

Наставна јединица: Веза множења и дељења

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да продубе стечена знања о вези између множења и дељења;
– да умеју да читају и записују помоћу слова везу између множења и дељења.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 14; припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност домаћих задатака

– решавају задатке у радној свесци на 14. страни
– тачност решења проверавају читањем и објашњавањем
– решавају додатни задатак:
1. Јоца је замислио троцифрени број. Када га је поделио са 8, добио је број 52.
Који је број Јоца замислио?
2. За свако множење напиши по два примера дељења:
б) 100  8 = 800

в) 14  10 = 140 г) 236  3 = 708 д) 197  5 = 985

3. Изврши дељење, а тачност резултата провери множењем:

Главни

а) 50  6 = 300

244 : 4 = ___ јер је ___  ___ = ____
190 : 5 = ___ јер је ___  ___ = ____
246 : 3 = ___ јер је ___  ___ = ____
434 : 7 = ___ јер је ___  ___ = ____
592 : 8 = ___ јер је ___  ___ = ____
628 : 4 = ___ јер је ___  ___ = ____

Литература:

Завршни

– задатке раде на табли и проверавају тачност 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 99.

Наставна јединица: Нула и један у операцијама множења
и дељења

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– проширивање стечених знања о својствима 0 и 1 у операцијама множења и њихове
примене у тим операцијама.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 85 и 86
ТОК ЧАСА

4)

b : 0 – није могуће

– нема смисла делити са нулом!

2. Израчунај количнике бројева: а) 26 и 1; 17 и 1; 84 и 1; 40 и 1; б) 0 и 8; 0 и 4; 0 и 14;
0 и 300.

Завршни

– тачност урађених задатака проверавају читањем
– домаћи задатак:
1. Израчунај производе бројева: а) 4 и 1; 10 и 1; 35 и 1; 87 и 1; б) 38 и 0; 2 и 0; 125 и 0;
200 и 0.

Литература:

Главни

– самостално решавају задатке из уџбеника на 85. и 86. страни
– изведене закључке записују помоћу слова:
1) а : а = 1, јер је 1∙ а = а (а ≠ 0)
– а затим их гласно читају: ако су дељеник и делилац једнаки природни бројеви, онда
је количник једнак броју 1
2) а : 1 = а , јер је 1 ∙ а = а
– ако је делилац 1, онда је количник једнак дељенику
3) 0 : b = 0 , jeр je 0 ∙ b = 0 (b ≠ 0)
– ако је дељеник 0, а делилац било који природни број, количник је једнак дељенику

Уводни

– одговарањем на питања учитеља понављају везу између множења и дељења

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 100.

Наставна јединица: Нула и један у операцијама
множења и дељења

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање и проширивање стечених знања о својствима 0 и 1 у операцијама множења
и њихове примене у операцијама множења и дељења.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 15; припремљени задаци
ТОК ЧАСА

– на неколико примера понављају везу између множења и дељења, множење и дељење
јединицом и нулом

Уводни

– тачност домаћих задатака проверавају читањем

– раде задатке у свескама и на табли:
1. Израчунај: 4 · 1

7·1

3·0

0 · 100

0:8

2. Чему је једнак производ ако је један од чинилаца 0?
3. Чему је једнак производ ако је један од чинилаца 1?

5. Чему је једнак количник ако је делилац 1?

Главни

4. Чему је једнак количник ако је дељеник 0?

6. Може ли делилац да буде једнак 0?
7. Ако је дељеник једнак делиоцу, чему је једнак количник?
– записују одговоре у свеске помоћу словних симбола
– решавају задатке у радној свесци на 15. страни

– домаћи задатак: истраживачки задатак у радној свесци на страни 15

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 101.

Наставна јединица: Множење природног броја
декадном јединицом

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да успешно множе природне бројеве декадним јединицама;
– да развијају логичко мишљење и закључивање;
– да изражавају више мерне јединице помоћу нижих.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 87; припремљени задаци
ТОК ЧАСА

 9 · 10;
 4 · 100;

3 · 10;

10 · 10;

7 · 100;

9 · 100;

16 · 10;

78 · 10;

10 · 100;

72 000 = 7200  __;

720 000 = 72 000  __;

72 000 = 72  _____;

7200 = 72  ___; 72 000 = 720  ___;
720 000 = 7200  ___;
– изражавају више мерне јединице помоћу нижих:

720 000 = 720  ____;

Главни

– именују и записују декадне јединице које су до сада упознали:
1,
103 = 1000,
106 = 1 000 000,
101 = 10,
104 = 10 000,
107 = 10 000 000,
102 = 100, 105 = 100 000,
108 = 100 000 000, . . .
– анализом и решавањем једног по једног задатка из уџбеника самостално долазе до
закључака како се природни бројеви множе декадним јединицама
– читају дате записе и уписују бројеве који недостају:
7200 = 720  __ ;

Уводни

– решење истраживачког задатака: само једна биљка камилице штити биљни засад од
појаве белог црва на површини од 1 m2
– на датим примерима обнављају множење природних бројева са 10 и са 100:

3 m = ? dm = ? cm = ? mm; 8 km = ? m = ? dm = ? cm; 28 m = ? cm = ? mm;
3 m2 = ? dm2 = ? cm2 = ? mm2; 35 m2 = ? dm2 = ? cm2 = ? mm2; 28 hl = ? l; 15 l = ?
dl = ? сl;
9 t = ? kg; 47 t = ? kg; 238 t = ? kg; 740 kg = ? g.

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак: радна свеска, 16. и 17. страна

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 102.

Наставна јединица: Множење природног броја
декадном јединицом

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да успешно множе природне бројеве декадним јединицама;
– да развијају логичко мишљење и закључивање;
– да изражавају више мерне јединице помоћу нижих.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 18
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност домаћих задатака
– на датим примерима понављају множење декадним јединицама:
55 · 1000; 198 · 100; 255 · 10 000; 47 · 100 000; 24 · 1 000 000; 6 · 109; 5 ·1011;

– самостално раде задатке у радној свесци на 18. страни
– ученици који брже напредују раде додатне задатке:
1. Атлетичар брзоходач је у припремама за једну трку направио милион корака. Колико
је километара он прешао ако је дужина његовог корака 72 cm?

Главни

2. Научници су израчунали да је брзина светлости 300 000 km у секунди. Израчунај
удаљеност Сунца од Земље ако се зна да светлост ту удаљеност пређе за око 500
секунди.
3. Употреби неке податке о НАЈ животињама (из радне свеске) и напиши кратке
„математичке приче” у којима ћеш применити множење бројева декадним јединицама.

Литература:

Завршни

– читају урађене задатке и проверавају њихову тачност
– домаћи задатак:
1. Тома је замислио један број. Поделио га је са 1000 и добио 380. Који је број Тома
замислио?
2. Збир бројева 3569 и 7908 увећај 10 000 пута.
3. Разлику бројева 46 935 и 46 278 увећај 100 000 пута.

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 103.

Наставна јединица: Дељење природног броја декадном
јединицом

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да успешно деле природне бројеве декадним јединицама;
– да развијају логичко мишљење и закључивање;
– да изражавају ниже мерне јединице помоћу виших.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 88; припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– на датим примерима понављају множење природних бројева декадним јединицама:
3580 = 358 ∙ __ ; 5300 = ... ∙ ... ; 8000 = ... ∙ ... ; 430 000 = ... ∙ ... ; 500 000 = ... ∙ ... ;
4 000 000 = ... ∙ ... ; 35 000 000 = ... ∙ ... ;

– примењују знање о узајамној вези множења и дељења и на основу датог производа
записују количник:
а) како је 35 000 000 = 3 500 000 ∙ 10, тако је 35 000 000 : 10 = 3 500 000
35 000 000 = 350 000 ∙ 100, тако је 35 000 000 : 100 = 350 000
35 000 000 = 35 000 ∙ 1000, тако је
35 000 000 : 1000 = 35 000

Литература:

Завршни

– примењују нова знања и изражавају ниже мерне јединице помоћу виших:
5000 m = ? km; 4000 a = ? ha; 200 dm2 = ? m2; 6700 mm = ? dm; 50 000 cm2 = ? m2;
300 ha = ? km2; 200 000 g = ? kg; 300 000 kg = ? t; 7000 l = ? hl; 40 000 cl = ? l
– домаћи задатак: радна свеска, 1. вежба, стране 19 и 20

Главни

б) како је 35 000 000 = 3500 ∙ 10 000, тако је 35 000 000 : 10 000 = 3500
35 000 000 = 350 ∙ 100 000, тако је 35 000 000 : 100 000 = 350
35 000 000 = 35 ∙ 1000 000, тако је 35 000 000 : 1 000 000 = 35
– изводе закључке како се природни бројеви који се завршавају нулама деле декадним
јединицама и записују их у свеске
– по узору на решене примере уводног задатка из уџбеника, самостално решавају
остале задатке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 104.

Наставна јединица: Дељење природног броја декадном
јединицом

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да успешно деле природне бројеве декадним јединицама;
– да развијају логичко мишљење и закључивање;
– да изражавају ниже мерне јединице помоћу виших.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 21 и 22
ТОК ЧАСА

230 : 10; 5000 : 100; 800 : 100; 29 000 : 100; 7800 : 10; 6 000 000 : 100 000;
908 000 : 100;

Уводни

– обнављају дељење природних бројева декадним јединицама:

– самостално раде задатке 2. вежбе у радној свесци на 21. и 22. страни
– ученици који брже напредују раде додатне задатке:

100 000.

Главни

1. Количник бројева 4 600 000 и 10 000 умањи количником бројева 45 000 000 и

2. Тридесет тона јабука треба разделити у вреће једнаке масе. Колико је потребно врећа
ако у сваку врећу треба да стане 10 kg јабука?
3. Соња је замислила један број. Када га је помножила са 1000, добила је 620 000. Који
број је Соња замислила?

– домаћи задатак: урадити преостале задатке

Литература:

Завршни

– читају урађене задатке и проверавају њихову тачност

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Тип часа:
Наставна јединица: Множење збира и разлике бројем
број: 105.
обнављање
Циљеви и задаци часа:
– обнављање множења збира бројем и множења разлике бројем ради лакшег начина
рачунања множења вишецифреног броја једноцифреним бројем.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.3. 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 89; припремљени задаци
ТОК ЧАСА

79  8 = 80  8 – 1 8

457  32 + 398  32 = 855  32

54  3 = 54  3 + 4

397  57 = (400 – 3)  57

38  18 = 38  20 – 38  2

625  48 – 279  48 = 346  48

214  4 = 220  4 – 6  4

218  5 = 210  5 + 8  5

Литература:

Завршни

– анализирају урађене задатке
– домаћи задатак: 1. Примени множење збира (разлике) бројем и израчунај дате
производе:
89  4; 72  5; 99  6; 53  9; 88  4

Главни

– на уводном задатку из уџбеника обнављају својство множења збира бројем
– уз помоћ учитеља врше уопштавање и записују га помоћу слова:
(а + b)  c = a  c + b  c
– примењују ово својство и множе троцифрени број једноцифреним бројем:
348  2 = (300 + 40 + 8)  2 = 300  2 + 40  2 + 8  2 = 600 + 80 + 16 = 696
– самостално решавају 1. задатак из уџбеника у свескама и на табли
– на уводном задатку из уџбеника обнављају својство множења разлике бројем
– својство множења разлике бројем записују помоћу слова: (а – b)  c = a  c – b  c, уз
услов да је а  b, или је а = b
– примењују ово својство и множе троцифрени број једноцифреним бројем:
395  2 = (400 – 5)  2 = 400  2 – 5  2 = 800 – 10 = 790
– самостално решавају 2. задатак из уџбеника у свескама и на табли
– решавају додатни задатак:
1. Сваку тачну једнакост обележи словом Т, а нетачну словом Н.

Уводни

– решавају задатак: Ученици првог разреда разврстани су у 4 једнакобројна одељења. У
сваком одељењу има 15 дечака и 11 девојчица. Израчунај укупан број ученика на два
начина.

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 106.

Наставна јединица: Множење вишецифреног броја
једноцифреним бројем

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да множе вишецифрени број једноцифреним бројем;
– да знају да примене својство множења збира бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.3. 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 90 и 91
ТОК ЧАСА

168  2

207  3

326  3

Уводни

– проверавају тачност урађених задатака
– обнављају множење троцифреног броја једноцифреним, писменим поступком:
158  6

– анализирају примере у уводном задатку у уџбенику на стр. 90 и изводе закључак да
се вишеструка декадна јединица множи једноцифреним бројем тако што се израчуна
производ датог броја и броја декадних јединица, а затим се добијеном (делимичном)
производу допише онолико нула колико их та декадна јединица има
– одређују производе израдом задатака у свескама и на табли:
400  5 = ?; 7000  4 = ?; 2  3 000 000 = ?; 400 000  5 = ?; 80 000 000  2 = ?;
– решавају 1. задатак из уџбеника

а) рачунају усмено, примењујући својство множења збира бројем:

Главни

– на датом примеру у уџбенику анализирају 1. начин израчунавања производа и
уочавају да вишецифрене бројеве множе једноцифреним бројем на исти начин као што
троцифрене бројеве множе једноцифреним бројем
3526  4 = (3000 + 500 + 20 + 6)  4 = 3000  4 + 500  4 + 20  4 + 6  4 =
= 12 000 + 2000 + 80 + 24 = 14 104
– решавају 2. задатак из уџбеника
– анализирају 2. начин израчунавања производа
б) рачунају писменим поступком и воде рачуна о потписивању
3526  4

5727  2

6723  5

– раде 3. задатак из уџбеника

Литература:

Завршни

– читањем резултата проверавају добијене производе
– домаћи задатак: урадити 4, 5. и 6. задатак из уџбеника на страни 91

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 107.

Наставна јединица: Множење вишецифреног броја
једноцифреним бројем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да множе вишецифрени број једноцифреним бројем;
– да знају да примене својство множења збира бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 23
ТОК ЧАСА

Главни

– ученици на средњем и напредном нивоу самостално решавају задатке 1. вежбе у
радној свесци на 23. страни

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– ученици на основном нивоу, уз помоћ учитеља, исте задатке раде и на табли

– тачност урађених задатака проверавају читањем
– домаћи задатак:
1. Израчунај вредност израза:
б) 78 923 · 2 + 43 009 · 5 =
2. Напиши изразе и израчунај његову вредност:
а) Производ бројева 2765 и 4 сабери са бројем 32 895.
б) Производ бројева 35 788 и 5 сабери са производом бројева 3457 и 3.

Литература:

Завршни

а) 1325 · 4 – 1122 · 2 =

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 108.

Наставна јединица: Множење вишецифреног броја
једноцифреним бројем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да множе вишецифрени број једноцифреним бројем;
– да знају да примене својство множења збира бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 24 и 25
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– ученици на средњем и напредном нивоу самостално решавају задатке 2. вежбе у
радној свесци на 24. и 25. страни
– ученици на основном нивоу раде изабране задатке уз помоћ учитеља

1. Једна породица птице сенице за једану седмицу поједе 1486 гусеница. Колико би
гусеница могли појести за 4 седмице?

Главни

– додатни задаци:

2. Маја је написала број који је за 3472 већи од производа бројева 4566 и 7. Јанко је
написао број који је за 1428 мањи од производа бројева 3945 и 9. Ко је од њих написао
већи број?

– домаћи задатак: 3. вежба у радној свесци на 26. страни

Литература:

Завршни

– тачност урађених задатака 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 109.

Наставна јединица: Дељење збира бројем

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– обнављање дељење збира бројем ради лакшег начина рачунања множења вишецифреног броја једноцифреним бројем.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.3. 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 82
ТОК ЧАСА

Јован је имао 240 динара. Купио је сендвич за 80 динара, а за половину преосталог
новца купио је сок. Израчунај цену сока на два начина.

Уводни

– решавају задатак:

– на датим примерима у уџбенику подсећају се дељења збира бројем и решавају
задатак
– изводе закључак да је количник збира и броја једнак збиру количника његових
сабирака и тог броја; записују га помоћу слова: (a + b) : c = a : c + b : c

Главни

– примењују ово својство и деле двоцифрене и троцифрене бројеве једноцифреним
бројевима:
84 : 3 = (60 + 24) : 3 = 60 : 3 + 24 : 3 = 20 + 8 = 28
96 : 6 ; 95 : 5; 114 : 6; 371 : 7; 936 : 4; 635 : 5; 496 : 2; 432 : 9; 616 : 8; 712 : 2; 771 : 3;
– решавају задатке из уџбеника

– домаћи задатак: радна свеска, 27. страна

Литература:

Завршни

– тачност урађених задатака 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 110.

Наставна јединица: Дељење троцифреног броја
једноцифреним

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– обнављање дељења троцифреног броја једноцифреним, писменим поступком.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.3. 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 93
ТОК ЧАСА

1. Израчунај количнике писменим поступком:
 588 : 6  702 : 9  690 : 5  336 : 7  783 : 9  792 : 8
2. Анђела је купила 4 играчке по истој цени. Рачун је био 872 динара. Израчунај цену
једне играчке.
3. За 3 килограма јагода плаћено је 435 динара. Колико кошта 1 килограм јагода?

Главни

– анализирају уводни задатак у уџбенику и подсећају се писменог поступка дељења
троцифреног броја једноцифреним бројем
– решавају задатке из уџбеника, радећи их у свескама и на табли
– у сваком задатку усмено образлажу поступке рада
– раде додатне задатке:

Уводни

– на датим примерима обнављају усмени поступак дељења двоцифрених и
троцифрених бројева једноцифреним бројем:
38 : 2 =
36 : 4 =
45 : 5 =
150 : 5 =
836 : 4 =

4. Који је број: а) 6 пута мањи од броја 864? б) 8 пута мањи од броја 936?

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак:
1. Сваки дати број умањи 5 пута: 570, 400, 690, 885, 905.
2. Који је број: а) 4 пута мањи од броја 744? б) 7 пута мањи од 581?
3. Дељеник је број 632, а делилац је 8. Израчунај количник.

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 111.

Наставна јединица: Дељење вишецифреног броја
једноцифреним бројем

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да деле вишецифрене бројеве једноцифреним бројем;
– да знају да примене својство дељења збира бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 94 и 95
ТОК ЧАСА

– усмено одређују следеће количнике: 700 : 10; 520 000 : 1000; 800 000 : 10 000;
2 000 000 : 105;

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– анализирају уводни задатак из уџбеника на 94. страни
– изводе закључак како се вишецифрени број који се завршава нулама дели
једноцифреним бројем
– примере у 3. и 4. задатку решавају применом дељења збира бројем

Главни

– самостално решавају 1. и 2. задатак
– анализирају уводни задатак из уџбеника на 95. страни (описан писмени поступак
дељења вишецифреног броја једноцифреним бројем)
– по истом поступку решавају примере у 1. задатку

– домаћи задатак: урадити остале задатке на 95. страни

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 112.

Наставна јединица: Дељење вишецифреног броја
једноцифреним бројем

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да деле вишецифрене бројеве једноцифреним бројем;
– да знају да примене својство дељења збира бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.3. 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 96 и 97
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– на 96. страни у уџбенику анализирају приказани поступак краћег начина дељења
– уочавају сличности и разлике са претходним начином и образлажу их
– закључују да остатак при дељењу треба да израчунају усмено, а затим да га упишу
испод броја који су делили:
6 : 4 = 1, проверавам: 1  4 = 4 и до 6 треба ми 2;
– остатак 2 пишем испод 6;
– спуштам следећи број 1 и добијам бр. 21 који делим са 4:
21 : 4 = 5, проверавам: 5  4 = 20 и до 21 треба ми 1;
– остатак 1 пишем испод броја 21;
– спуштам последњи број 2 и добијем бр. 12 који делим са 4:
12 : 4 = 3, проверавам: 3  4 = 12 и до 12 не треба ми ништа
остатак је 0 и пишем је испод броја 12

Главни

612 : 4 = 153
21
12
=0

– примере у 5. задатку решавају на табли на исти начин
– на основу датих примера и уз помоћ учитеља, решавају остале задатке у уџбенику на
стр. 97
– ученици који брже напредују раде самостално

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак: урадити преостале задатке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 113.

Наставна јединица: Дељење вишецифреног броја
једноцифреним бројем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да деле вишецифрене бројеве једноцифреним бројем;
– да знају да примене својство дељења збира бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 28–30
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– решавају на табли и уз помоћ учитеља објашњавају краћи поступак дељења
вишецифреног броја једноцифреним бројем:

3475 :5=695
47
25
0

Главни

– 5 у 34 садржи се 6 пута; како је
6  5 = 30, од 30 до 34 треба ми 4;
остатак је 4 и пишем га испод 34.
Спуштам 7 и сада 47 делим са 5.
– 5 у 47 садржи се 9 пута; како је
9  5 = 45, од 45 до 47 треба ми 2;
остатак је 2 и пишем га испод 47.
Спуштам последњи број 5 и сада
делим 25 : 5 = 5.
– 5 у 25 садржи се 5 пута; како је
5  5 = 25, остатак је 0;
– дељење је завршено.

– раде задатке 1. и 2. вежбе у радној свесци на странама 28, 29 и 30
– ученици који спорије напредују исте задатке раде на табли уз помоћ учитеља

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак: урадити остале задатке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 114.

Наставна јединица: Дељење вишецифреног броја
једноцифреним бројем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да деле вишецифрене бројеве једноцифреним бројем;
– да знају да примене својство дељења збира бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 31–33
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– раде задатке 3. и 4. вежбе у радној свесци на 31, 32. и 33. страни
– ученици који спорије напредују исте задатке раде на табли уз помоћ учитеља

Главни

– читањем проверавају тачност урађених задатака

Завршни

– домаћи задатак: урадити остале задатке

Литература:

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 115.

Наставна јединица: Множење вишецифреног броја
двоцифреним бројем

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да множе вишецифрени број двоцифреним бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 98
ТОК ЧАСА

Уводни

– на датим примерима понављају множење вишецифреног броја једноцифреним бројем
и множење вишецифреног броја декадном јединицом:
2546 · 5
16 092 · 7
4521 · 10
32 473 · 100
583 · 10 000

– на датим примерима у уџбенику усвајају поступке множења вишецифреног броја
вишеструким десетицама, на 3 начина
– раде на табли по један пример и уз помоћ учитеља образлажу поступке:

2. НАЧИН:

4573 · 40
3. НАЧИН: 4573 · 40 = 182920
182920
– изводе закључак да се вишецифрени број множи вишеструком десетицом (на краћи
начин) тако што се помножи цифром десетица, а производу се дода нула
– усвајају нова знања израдом примера у 2. и 3. задатку
– примењују нова знања израдом 4, 5. и 6. задатка

а) 1426  20; б) 4073  40; в) 7158  50;
г) 42 739  30; д) 574 006  80; ђ) 68 365  40.

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак:
1. Израчунај дате производе писменим поступком:

Главни

1. НАЧИН: 4573 · 40 = (4573 · 4) · 10 = 18 292 · 10 = 182 920

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Множење вишецифреног броја
Тип часа: обрада
број: 116. двоцифреним бројем
Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да множе вишецифрени број двоцифреним бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални, рад у пару
Наставна средства: уџбеник, стр. 99 и 100

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

Уводни

ТОК ЧАСА

– анализирају уводни задатак у уџбенику на 99. страни, у којем је приказан и
објашњен 1. начин множења вишецифреног броја двоцифреним бројем, када множење
започињемо десетицама двоцифреног броја
– анализирају краћи поступак при множењу
– уочавају и уз помоћ учитеља образлажу, да се код краћег поступка при множењу
бројем десетица не записује 0 на месту јединица, а да се због тога приликом множења
бројем јединица записивање делимичног производа започиње померањем за једно
место удесно
– раде примере 1. задатка (по избору учитеља), на табли и у
свескама

– самостално решавају 2. задатак
– анализирају уводни задатак у уџбенику на 100. страни, у којем је приказан и
објашњен 2. начин множења вишецифреног броја двоцифреним бројем, када множење
започињемо јединицама двоцифреног броја
– уочавају да се при множењу бројем десетица записивање делимичног производа
започиње померањем за једно место улево, јер се изоставља 0 на месту јединица
6785 · 53
20355
+ 33925
359605

Главни

6785 · 53
33925
+ 20355
359605

– раде примере 3. задатка (по избору учитеља), на табли и
у свескама

– рад у пару: решавају изабране примере у 4. задатку

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак: урадити остале задатке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 117.

Наставна јединица: Множење вишецифреног броја
двоцифреним бројем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да множе вишецифрени број двоцифреним бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 35 и 36
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– ученици на средњем и напредном нивоу раде задатке 1. вежбе у радној свесци, на
странама 35 и 36
– ученици на основном нивоу уз помоћ учитеља решавају задатке на табли и у
свескама:
1. Помножи следеће бројеве писменим поступком:
а) тако што ћеш прво множити бројем десетица:
б) тако што ћеш прво множити бројем јединица
327 · 68; 645 · 43; 835 · 57; 2372 · 46; 3809 · 42; 4237 · 35;

Главни

136 · 23; 243 · 31; 187 · 42; 3205 · 38; 1317 · 15; 2436 · 46;

– ученици који брже напредују раде додатне задатке:
1. Напиши израз и израчунај:
а) производ бројева 876 432 и 21 сабери са количником бројева 2988 и 9;
б) производ бројева 2898 и 46 сабери са збиром бројева 34 567 и 43 985.
2. Израчунај површину квадра чије су ивице 5 cm, 5 dm и 5 m.

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак: урадити остале задатке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 118.

Наставна јединица: Множење вишецифреног броја
двоцифреним бројем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да множе вишецифрени број двоцифреним бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: наставни листићи, радна свеска
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– самостално раде задатке из наставних листића (Прилог 38):
 ученици на основном нивоу раде задатке групе А,
 ученици на средњем нивоу раде задатке групе Б,

Главни

 ученици на напредном нивоу раде задатке групе В.
– добијена решења упоређују са датим решењима на графофолији или на табли
(Прилог 39)
– када су сва решења тачна, ученици групе А и Б прелазе на израду задатака из
наредног нивоа, а ученици групе В раде текстуалне задатке у радној свесци на 37.
страни

– домаћи задатак: урадити остале задатке у радној свесци, по избору учитеља
– резултати истраживачког задатка: коала дневно проведе у спавању 22 сата (неки од
понуђених одговора је 20 сати)

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност тежих 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Дељење вишецифреног броја
Тип часа: обрада
број: 119. двоцифреним бројем
Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да деле вишецифрени број двоцифреним бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 101

Уводни

ТОК ЧАСА
– проверавају тачност урађених домаћих задатака
– на датом примеру: 13 833 : 9 понављају дељење вишецифреног броја једноцифреним
бројем

– проучавају приказан поступак дељења у уџбенику, 3542 : 14; са учитељем
анализирају дато објашњење
– уочавају аналогију са поступком дељења вишецифреног броја једноцифреним бројем
– решавају 1. задатак из уџбеника, на табли и у свескама
– са учитељем анализирају краћи поступак дељења (70 096 : 52), а затим остале
примере у 1. задатку раде на исти или сличан начин, а приликом израде задатака на
табли гласно говоре и објашњавају:
– 79 у 194 садржи се 2 пута; пишем 2 и рачунам остатак:
2  9 = 18 и до 24 треба ми 6. Остатак 6 пишем испод цифре 4
(памтим 2!) . . .

19434 : 79 = 2
36

2  7 = 14 + 2 = 16, од 16 до 19 треба ми 3. Остатак 3
пишем испод цифре 9 (194 : 79 = 2 и остатак је 36)

19434 : 79 = 24
363
7 19434 : 79 = 24

– спуштам цифру 3 и делим 363 са 79:
– 79 у 363 садржи се 4 пута; пишем 4 и рачунам остатак:
4  9 = 36 и до 43 треба ми 7. Остатак 7 пишем испод цифре 3
(памтим 4!) . . .
4  7 = 28 + 4 = 32 и до 36 треба ми 4. Остатак 4 пишем испод
цифре 6
(363 : 79 = 4 и остатак је 47)
– спуштам последњу цифру 4 и делим 474 са 79:
– 79 у 474 садржи се 6 пута; пишем 6 и рачунам остатак:
6  9 = 54 и до 54 не треба ми ништа. Остатак 0 пишем испод
цифре 4
(памтим 5!) . . .
6  7 = 42 + 5 = 47, од 47 до 47 не треба ми ништа. Остатак 0
пишем испод цифре 7. (79 у 474 садржи се тачно 6 пута)

363
47

19434 : 79 = 246
363
474
00

Литература:

Завршни

– одређују количнике рачунањем на краћи начин: 1) 32 632 : 24; 2) 31 967 : 13;
3) 89 532 : 36;
– домаћи задатак: уџбеник, 102. страна (обратити пажњу на уводни задатак, где треба
да уоче како се број који се завршава нулама дели вишеструком декадном јединицом на
краћи начин)

Главни

19434 : 79 = 2
6

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 120.

Наставна јединица: Дељење вишецифреног броја
двоцифреним бројем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да деле вишецифрени број двоцифреним бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 39
ТОК ЧАСА

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– примењују олакшицу тако што дељенику и делиоцу изоставе онолико нула колико их
има делилац:
34 600 : 20 = 3460 : 2;
7 600 000 : 80 = 760 000 : 8;

Уводни

– на датим примерима објашњавају како деле када се дељеник и делилац завршавају
нулама

8 725 000 : 50 = 872 500 : 5;
39 000 000 : 300 = 390 000 : 3;

– решавају задатке 1. вежбе у радној свесци на 39. страни (осим 3. задатка)

– решавају у свескама и на табли следеће задатке:

Главни

– ученици који спорије напредују раде исте задатке на табли уз помоћ учитеља

1) 417 146 : 17; 2) 199 600 : 25; 3) 380 288 : 64; 4) 375 928 : 28; 5) 1 498 108 : 68.
2) Којим бројем треба поделити број 39 483 да би се добио број 123?

– домаћи задатак: радна свеска, 3. задатак на 39. страни и задаци на 40. страни

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност тежих 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 121.

Наставна јединица: Дељење вишецифреног броја
двоцифреним бројем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да деле вишецифрени број двоцифреним бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: припремљени задаци, радна свеска
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака; решења истраживачких задатака:
3. задатак на 39. страни: постоји више података о томе колико пута у једној секунди
колибри замахне крилима док „лебди”: 25, 80, па чак и 100 пута; како је сваки од
понуђених одговора дељив са 10 000, добијени количници биће цели бројеви . . .
9. задатак на 40. страни: одрасла жирафа у једном дану може највише да поједе 63 kg
биља

– самостално решавају задатке:
1. Израчунај количник:
 254 816 : 32 = ______  530 442 : 54 = ______  640 300 : 76 = ______
 843 676 : 68 = ______

 371 704 : 97 = ______  1 256 066 : 49 = ______

2. У једном винограду је у току једне недеље убрано 7455 kg грожђа. Од тога је 180 kg
остављено, а преостало грожђе је у гајбама послато на пијацу. Колико је гајби грожђа
послато на пијацу ако је у свакој гајби 15 kg грожђа?
Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност тежих задатака
– домаћи задатак: 1. Израчунај вредност израза: а) 258 688 : 86 + 250 654 : 46;
б) 8690 · 37 – 37 136 : 88 + 64 256 : 32.
1. Марко и Јанко множе исти број: Марко са 37, а Јанко са 67. Марко је добио производ
342 805.
Колики производ је добио Јанко?

Главни

2. Израчунај вредност израза: а) 651 255 : 15 + 534 608 : 16 б) 421 794 : 18 + 1 375 · 24
3. У току године 4 пута је стављено по 840 јаја у инкубатор. Од дванаестине свих јаја
нису се излегли пилићи. Колико се пилића излегло?
4. Израчунај дванаестину броја 11 184, па добијеном количнику додај производ бројева
44 569 и 32.
5. Колико се врећа брашна добило од 1620 килограма пшенице ако је губитак при
млевењу чинио шестину тежине пшенице, а у сваку врећу насуто је по 75 килограма
брашна?
6. Површине две суседне стране квадра су 240 cm2 и 255 cm2, а заједничка ивица је 15
cm. Израчунај површину тог квадра.

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 122.

Наставна јединица: Множење вишецифреног броја
вишецифреним бројем

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да множе вишецифрени број вишецифреним бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 103 и 104
ТОК ЧАСА

– понављају множење вишецифреног броја вишеструким десетицама:

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

574 · 30; 849 · 80; 736 · 50;

– на датим примерима у уџбенику на 103. страни усвајају поступак множења
вишецифреног броја вишеструком декадном јединицом
– закључују да се број помножи бројем декадних јединица, а производу се допише
онолико нула колико их та декадна јединица има
– на примеру 563 · 268, на 104. страни, усвајају поступак множења вишецифреног броја вишецифреним бројем, када се множење започиње бројем стотина

Главни

– решавају задатке и примењују нова знања

– уочавају да се вишецифрени број множи вишецифреним бројем на исти начин на који
су вишецифрени број множили двоцифреним бројем
– примере 5. задатка решавају на табли и у свескама
– ученици који брже напредују раде самостално

– домаћи задатак: урадити остале задатке из уџбеника на 104. страни

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност тежих 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 123.

Наставна јединица: Множење вишецифреног броја
вишецифреним бројем

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да множе вишецифрени број вишецифреним бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 105
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– у уџбенику на 105. страни анализирају поступак множења вишецифреног броја
вишецифреним бројем када множење започињемо бројем јединица
– ученици који слабије напредују раде задатке на табли, уз помоћ учитеља

Главни

– на исти начин рачунају производе у 8. задатку
– ученици који брже напредују самостално решавају остале задатке

– домаћи задатак: урадити остале задатке из уџбеника на 104. страни

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност тежих 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 124.

Наставна јединица: Множење вишецифреног броја
вишецифреним бројем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да множе вишецифрени број вишецифреним бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 41
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

 раде у Едукативној радионици:
– подељени су у мање групе и бирају свог вођу
– индивидуално решавају задатке 1. вежбе у радној свесци на 41. страни

– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га

Главни

– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка

или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка, образлажу га и дају објашњења

Литература:

Завршни

 размена:
– вође група извештавају о резултатима рада
– ученици упоређују групна решења сваког задатка и уколико се она разликују врше
избор тачног решења, проналазе грешке у раду и врше исправке
– домаћи задатак: радна свеска, 2. вежба, 42. страна

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 125.

Наставна јединица: Множење вишецифреног броја
вишецифреним бројем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да множе вишецифрени број вишецифреним бројем;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 43
ТОК ЧАСА

– решење истраживачког задатака: светлосни зрак у једној секунди пређе око
300 000 km

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

 рад у групама: радна свеска, 3. вежба на 43. страни
– решавају додатне задатке:
б) 42 574  2506 в) 13 485  275;

г) 53 934  4859

2. Који број је 128 пута већи од збира бројева 2437 и 3675?

Главни

1. Израчунај: а) 2673  72

3. Један базен пуни вода из три цеви. Из прве цеви сваког минута истекне 186 l воде, из
друге 217 l, а из треће 256 l. Колико воде ће бити у базену после 2 сата пуњења?

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 126.

Наставна јединица: Множимо брже и лакше

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– оспособити ученике да знају краће и лакше поступке множења;
– навикавање да уоче задатак у коме се могу применити наведене олакшице;
– стварање навика примене ефикаснијег и рационалнијег рачунања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 106 и 107

Главни

– ученици анализирају приказане олакшице у уџбенику, на 106. и 107. страни:
а) у 1. олакшици, на примеру 856  351, уочавају: када се на месту јединица другог
чиниоца налази цифра 1, онда се множење започиње цифром јединица како би се
изоставило записивање првог делимичног производа, јер је први чинилац (као
делимични производ) већ написан
– на исти начин рачунају следеће производе:
1) 4578  231; 2) 2837  371
б) у 2. олакшици, на примеру 3254  135, уочавају: када се на месту стотина другог
чиниоца налази цифра 1, онда се множење започиње цифром стотина како би се
изоставило записивање првог делимичног производа, јер је први чинилац (као
делимични производ) већ написан
– на исти начин рачунају следеће производе:
3) 3572  178; 4) 5628  184
в) у 3. олакшици, на примеру 394  2700, уочавају: не пишемо делимичне производе са
нулама, али зато у производу додамо онолико нула колико их има чинилац којим
множимо
– решавају примере 4. задатка
г) у 4. олакшици, на примеру 326  207, уочавају: изоставља се записивање делимичног
производа са нулама, али је зато приликом множења са стотинама записивање
делимичног производа започето испод стотина
4356 ∙ 2003
531476 ∙ 400006
13068
3188856
8712_____
+ 2125904
8725068
212593588856

Уводни

ТОК ЧАСА

– решавају примере 5. задатка

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност тежих задатака
– домаћи задатак: уџбеник, 3. задатак на 106. страни

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 127.

Наставна јединица: Множимо брже и лакше

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да знају и примењују краће и лакше поступке множења;
– навикавање да уоче задатак у коме се могу применити наведене олакшице;
– да стварају навике примене ефикаснијег и рационалнијег рачунања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– решавају дате задатке и примењују олакшице:
1. а) 578  361 б) 724  169; в) 5473  2791; г) 24 854  1857

Главни

2. а) 3462  4600 б) 6372  18 000 в) 24 846  9500
3. а) 653  505 б) 13 003  804 в) 23 697  50 009
– ученици који слабије напредују раде задатке на табли уз помоћ учитеља

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 128.

Наставна јединица: Дељење вишецифреног броја
вишецифреним бројем

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– оспособити ученике да успрешно деле вишецифрени број вишецифреним бројем;
– да се навикавају на коришћење рационалних поступака рачунања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 108 и 109
ТОК ЧАСА

987 654 : 52

Уводни

– на датом примеру понављају дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем:

– проучавају приказан поступак дељења у уџбенику на 108. страни (36 504 : 156)
– са учитељем анализирају дато објашњење

– уз помоћ учитеља решавају примере 1. задатка из уџбеника

Главни

– уочавају да вишецифрене бројеве деле вишецифреним бројевима на исти начин на
који су те бројеве делили двоцифреним бројевима
– на приказаним примерима на 109. страни уочавају како се неки бројеви који се
завршавају нулама деле вишеструком декадном јединицом
– количнике у 1. задатку израчунавају усмено
– самостално решавају 2. и 3. задатак

– домаћи задатак: урадити остале задатке на 108. страни

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност тежих 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 129.

Наставна јединица: Дељење вишецифреног броја
вишецифреним бројем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да успешно деле вишецифрени број вишецифреним бројем;
– да се навикавају на коришћење рационалних поступака рачунања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 44
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

 раде у Едукативној радионици:
– подељени су у мање групе, свака група бира свог вођу
– индивидуално решавају задатке из 1. вежбе у радној свесци на 44. страни

Главни

– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка
– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га
или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка, образлажу га и дају објашњења

 размена:
– ученици упоређују групна решења сваког задатка и уколико се она разликују врше
избор тачног решења, проналазе грешке у раду и врше исправке
– домаћи задатак: радна свеска, 2. вежба, 45. страна

Литература:

Завршни

– вође група извештавају о резултатима рада

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 130.

Наставна јединица: Дељење разлике бројем

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– обнављање и проширивање раније стечених знања о дељењу разлике бројем.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 110; радна свеска, стр. 46
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– на примерима из уџбеника понављају ово својство:
а) анализирају 1. начин дељења разлике бројем; умањеник и умањилац деле датим
бројем, а затим од првог количника одузму други
– изводе закључак да и умањеник и умањилац морају бити дељиви датим бројем
– решавају 1. задатак на исти начин

Главни

б) анализирају 2. начин дељења разлике бројем; прво одреде разлику, коју затим деле
датим бројем
– изводе закључак да умањеник и умањилац не морају бити дељиви датим бројем
– решавају 2. задатак на исти начин
– записују ово својство помоћу слова и читају
– решавају 3. задатак у коме примењују својство дељења разлике бројем
– решавају 1. задатак у радној свесци на 46. страни и примењују ово својство на
дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем

– домаћи задатак: урадити остале задатке

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 131.

Наставна јединица: Редослед рачунских операција
(множење и дељење)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– оспособити ученике да правилно постављају изразе, користе заграде и израчунавају
вредност израза са множењем и дељењем.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 111 и 112
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– са учитељем анализирају 1. пример у уџбенику
– изводе закључак, записују га у свеске и образлажу зашто се заграде не морају писати

Главни

– самостално решавају 1. задатак тако што размештају чиниоце на најпогоднији начин
који ће им омогућити брзо и лако одређивање производа
– читају решења и образлажу поступке при изради
– са учитељем анализирају 2. пример
– изводе закључак, записују га у свеске и образлажу зашто се заграде морају писати
– решавају 2. и 3. задатак, у свескама и на табли
– са учитељем анализирају 3. пример
– изводе закључак, записују га у свеске и образлажу зашто се заграде не морају писати
– решавају 4. задатак, у свескама и на табли
– са учитељем анализирају 4. пример
– изводе закључак, записују га у свеске и образлажу зашто се заграде морају писати
– самостално решавају 5. задатак

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак: урадити остале задатке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 132.

Наставна јединица: Множимо и делимо на различите
начине

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да правилно постављају изразе, користе заграде и израчунавају вредност израза са
множењем и дељењем;
– да множе и деле на различите начине.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 47
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– анализирију полурешене и започете примере у радној свесци на 47. страни
– уочавају да се производ (количник) два броја може одредити на 4 начина
– сваки приказани начин образлажу, и допуњавају
– читањем проверавају тачност урађених задатака
– примењују нова знања и самостално решавају следеће задатке:

а) збир бројева 7345 и 65 988 сабери са количником бројева 4888 и 4.

Главни

1. Напиши израз и израчунај:

б) разлици бројева 56 877 и 12 855 додај производ бројева 4593 и 24.
2. Израчунај:
а) 311 584 : (15 001 – 14 252) – 1 · 416
б) 15 264 + 60 732 : (1020 – 894)
в) 658 · (2347 – 1249) + 234 · 32 – (188 · 612 – 502 · 188) : 5

– домаћи задатак: радна свеска, 2. вежба, 48. страна

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 133.

Тип часа:
провера

Наставна јединица: Множење и дељење

Циљеви и задаци часа:
– проверавање степена усвојености обрађеног градива.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: контролни задатак бр. 6 (наставни листићи)
ТОК ЧАСА

Уводни

– подела контролних задатака

– слушају објашњења везана за израду задатака
– решавају задатке (Прилог 40)

Главни

– са учитељем разговарају о успешности у решавању задатака

Завршни

– врше избор групе задатака коју желе да раде

Литература:

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 134.

Наставна јединица: Површина квадра и коцке

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– понављање својстава квадра и коцке и израчунавања њихових површина.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.6. 1МА.3.2.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: припремљени задаци
ТОК ЧАСА

– наводе особине квадра и коцке, записују обрасце за израчунавање њихових површина

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– решавају задатке у свескама и на табли:
1. Израчунај површину коцке ако је њена ивица а = 7 cm 2 mm.
2. Израчунај површину квадра ако су његове ивице а = 32 dm, b = 23 dm, c = 5 dm.
3. Површина коцке је 294 cm². Израчунај њену ивицу.

5. Соба облика квадра има димензије: а = 5 m, b = 4 m, c = 3 m. Израчунај укупну
површину пода и зидова те собе. Колико је квадратних метара паркета потребно да
би се поставио под собе?

Главни

4. Дужина свих ивица квадра је 64 m. Једна ивица квадра је 3 cm, а друга је 2 пута
дужа. Израчунај површину тог квадра.

6. Квадар је састављен од 6 једнаких коцака чије су ивице 5 cm. Колика је површина
тог квадра?
Задатак има 2 решења.
– ученици који брже напредују раде самостално

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 135.

Наставна јединица: Множење и дељење у скупу N

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– понављање и утврђивање множења и дељења у скупу N, постављање израза и
израчунавање његове вредности.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 50 и 51
ТОК ЧАСА

Уводни

– анализирају теже задатке које су радили за домаћи задатак и раде их на табли

– самостално решавају задатке у радној свесци на странама 50 и 51
– ученици који слабије напредују исте задатке раде на табли уз помоћ учитеља

– домаћи задатак: радна свеска, 52. страна

Литература:

Завршни

– са учитељем разговарају о успешности у решавању задатака

Главни

– тачност добијених решења упоређују са датим решењима у радној свесци

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 136.

Наставна јединица: Множење и дељење у скупу N

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– понављање и утврђивање множења и дељења у скупу N, постављање израза и
израчунавање његове вредности.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 53 и 54
ТОК ЧАСА

– тачност добијених решења упоређују са датим решењима у радној свесци
– ученици који слабије напредују исте задатке раде на табли уз помоћ учитеља

– домаћи задатак: урадити остале задатке

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених задатака

Главни

– самостално решавају задатке у радној свесци на странама 53 и 54

Уводни

– анализирају теже задатке које су радили за домаћи задатак и раде 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 137.

Наставна јединица: Трећи школски писмени задатак

Тип часа:
провера

Циљеви и задаци часа:
– проверавање степена усвојености обрађеног градива.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.6. 1МА.3.2.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке за писмене задатке, наставни листићи
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

– са учитељем разговарају о успешности у решавању задатака

Главни

– раде задатке подељени у групе А и Б (Прилог 41)

Уводни

– слушају упутства за писање задатка

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 138.

Наставна јединица: Исправак трећег школског
писменог задатка

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– уочавање и исправљање грешака.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.2.4. 1МА.2.2.6. 1МА.3.2.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке за писмене задатке
ТОК ЧАСА

а) просечна оцена одељења,
б) колико има којих оцена,

Уводни

– слушају општу анализу писменог задатка коју излаже учитељ:

в) најчешће грешке.

Литература:

Завршни

– разговарају са учитељем о томе колико су задовљни оним што су урадили на
писменом задатку

Главни

– раде исправак у вежбанкама

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 139.

Наставна јединица: Дељење са остатком

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да успешно деле вишецифрене бројеве једноцифреним, двоцифреним и троцифреним
бројем са остатком.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 116
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених задатака
– домаћи задатак: радна свеска, задаци 1, 2. и 3. на 55. страни

Главни

– анализирају приказани писмени поступак дељења вишецифреног броја
једноцифреним бројем са остатком
– усвајају поступак проверавања тачности дељења са остатком и изводе закључак
– самостално решавају примере у 2. задатку и примењују нова знања
– решавају додатне задатке:
1) Сваки дати број подели са 3.
а) 4268 б) 10 000 в) 5828
2) Јована је замислила један број. Када га је умањила 8 пута, добила је количник 729 и
остатак 5.
Израчунај број који је Јована замислила.
3. Три друга желе заједно да купе лопту, али тако да цену лопте плате у једнаким
деловима.
Цена лопте је 1562 динара. Како ће то извести? Колико динара ће платити сваки дечак?

Уводни

– на примерима уводног задатка у уџбенику обављају раније стечена знања о могућем
остатку при дељењу бројева са 2, 3, 4, и 6
– решавају 1. задатак и усмено одређују остатак при дељењу са 5, 7, 8 и 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 140.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Дељење са остатком

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика да успешно деле вишецифрене бројеве једноцифреним, двоцифреним и троцифреним бројем са остатком.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 55; коцкица
ТОК ЧАСА

Уводни

– проверавају тачност урађених домаћих задатака

– подељени у мање групе (по четворо) решавају 4. задатак у радној свесци на 55.
страни
– настављају игру тако што бројеве добијене на исти начин деле бројевима које учитељ
напише на табли
– решавају додатне задатке:

а) 12 860 : 7; б) 10 496 : 25; в) 104 327 : 50;
2. Јоца је замислио један број. Када га умањиш 9 пута, добијеш количник 584 и остатак
6.

Главни

1. Израчунај количник и остатак, а затим провери тачност:

Који број је Јоца замислио?
3. Делећи број 23 756 неким бројем Раша је добио количник 29 и остатак 5. Одреди
делилац.
4. Напиши и ти сличан задатак.

Литература:

Завршни

– читањем проверавају тачност урађених 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 141.

Наставна јединица: Изводљивост множења, односно
дељења у скупу N

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– усвајање појма изводљивости множења у скупу N и чињенице да дељење у скупу N
није увек изводљиво;
– развијање логичког мишљења, закључивања, пажње, памћења, апстраховања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, стр. 117 и 118
ТОК ЧАСА

Уводни

– одговарају на питања учитеља и тако понављају стечена знања о скупу природних
бројева и изводљивости сабирања и одузимања у скупу N

– решавају 1. задатак у уџбенику и тако се на конкретним примерима уверавају да је
производ било ког природног броја природни број
– изводе закључак и уопштавање: a  N и b  N  онда и (a  b)  N
– анализирају први запис у 2. задатку, уочавају да је збир природних бројева природни
број, а да је и производ који је једнак том збиру такође природни број
– на другом примеру уочавају да је производ различитих парова природних бројева
увек природни број
– самостално решавају 3. задатак
– на основу датих примера изводе закључак да производ било која два природна броја
увек припада скупу природних бројева и записују га у свеске
– анализирају уводни задатак на 118. страни
– на датим примерима уочавају када количник два природна броја припада, односно не
припада скупу природних бројева
– решавају остале задатке
 рад у групи:
група А – проналази природне бројеве чији ће количник бити природни број
група Б – проналази природне бројеве чији ће количник неће бити природни број
– уз помоћ учитеља изводе закључке и записују их

Главни

– поновљају правила о изводљивости множења, односно дељења у скупу N израдом
задатака из наставног листића (Прилог 42)
– проверавају тачност урађених задатака

Завршни

Литература:

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 142.

Наставна јединица: Изводљивост множења, односно
дељења у скупу N

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање знања о изводљивости множења у скупу N;
– развијање логичког мишљења, закључивања, пажње, памћења, апстраховања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 56; припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– одговарају на питања учитеља и тако понављају стечена знања о скупу природних
бројева и изводљивости множења и дељења у скупу N

– примењују стечена знања при решавању задатака у радној свесци на 56. страни
– решавају занимљиве задатке са множењем и дељењем:
1. Дешифруј бројевне ребусе:

г)   6  : 1  = 9  6



0

Решења:
а) 237  4 = 948
б) могућа су два решења:
 130 : 5 = 26  135 : 5 = 27
в) 7224 : 12 = 602
г) могућа су два решења:
 9060 : 10 = 906
 9966 : 11 = 906

Литература:

Завршни

– проверавају тачност урађених задатака

Главни

а) 2  7  4 =  4 
б)  3  : 5 = 2 
в)     :  2 = 6  2



0

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 143.

Наставна јединица: Замена места чинилаца

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– обнављање знања о примени својства замене места чинилаца.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 119; радна свеска, стр. 57; припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– понављају стечена знања о скупу природних бројева

– анализирају уводни задатак у уџбенику
– одговарају на питање у 1. задатку и образлажу одговор
– два ученика истовремено израчунавају производе писменим поступком:

1. Пажљиво прочитај сваки запис. Без рачунања упиши број који недостаје.

Главни

2  138 и 138  2
– остали ученици упоређују добијене производе и образлажу у ком примеру је брже и
лакше израчунат производ
– решавају 2. и 3. задатак
– изводе закључак и записују га у свеске
– поступак замене места чинилаца записују помоћу слова
– примењују знања о замени места чинилаца решавањем задатка:

а) 4385  3517 = 3517 
б)

 24 = 24  13 900

в) 100  326 = 10  326 
г) 25  4  7286 =

 100

д) 19 604  125  8 = 19 604 
ђ) 4  250 

= 1000  24 728

Литература:

Завршни

– читају решења урађених задатака и образлажу их
– домаћи задатак: радна свеска, 57. страна

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 144.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Здруживање чинилаца

Циљеви и задаци часа:
– обнављање знања о примени својства здруживања чинилаца.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 120
ТОК ЧАСА

Уводни

– читањем проверавају тачност домаћих задатака

– анализирају уводни задатак у уџбенику
– два ученика истовремено израчунавају производе писменим поступком:
(53 · 300) · 3

53 · (300 · 3)

– решавају 1. задатак
– изводе закључак и записују га у свеске

Главни

– остали ученици упоређују добијене производе и образлажу у ком примеру је брже и
лакше израчунат производ

– поступак здруживања чинилаца записују помоћу слова
– примењују знања о здруживању чинилаца решавањем 2. и 3. задатка, у свескама и на
табли
– самостално решавају задатке у радној свесци на 58. страни

Литература:

Завршни

– читају решења урађених задатака и образлажу 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.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Зависност производа од промене
Тип часа: обрада
број: 145. чинилаца
Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да прошире стечена знања о зависности производа од промене чинилаца;
– да умеју да примене знање о зависности производа од промене чинилаца, како би
брже и лакше рачунали;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 121; припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– на датим примерима понављају зависност збира од промене сабирака

– анализирају 1. и 2. задатак у уџбенику
– самостално долазе до закључка о промени производа уколико се један од чинилаца
повећа или умањи n пута
– формулишу ово својство речима, а затим записују и помоћу слова
– решавају задатке:
1. Попуни таблицу:
a
b
ab

400
500

800
500

400
1500

100
250

Главни

2. Aко је А  155 = P, израчунај:
а) А  2  155 = __________
в) А  100  155 = _________
б) А : 5  155 = __________
г) А : 10  155 = _________
3. Производ два броја је 10 000. Колики ће бити нови производ ако сваки број умањимо
100 пута?
4. Производ два броја је 1500. Колики ће бити нови производ ако први број увећамо 6
пута, а други број умањимо 2 пута?
5. Први чинилац је увећан 30 пута, а други чинилац је умањен 5 пута. Како се
променио производ?
6. Један чинилац је увећан 10 пута. Шта треба да урадиш са другим чиниоцем да би се
производ:
а) увећао 20 пута? б) умањио 5 пута?

Литература:

Завршни

– читају решења урађених задатака и образлажу их
– домаћи задатак: 1. Ако је а  b = 72, израчунај: а) (а  5)  b; б) (а : 2)  b;
в) а  (b : 12);
г) а  (b  3); д) (a  100)  (b : 10); ђ) (a  8)  (b : 8);

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 146.

Наставна јединица: Зависност производа од промене
чинилаца

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање знања о зависности производа од промене чинилаца како би брже и
лакше рачунали;
– развијање логичког мишљења и закључивања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 59; припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– анализирањем домаћих задатака понављају зависност производа од промене
чинилаца

– решавају задатке у радној свесци на 59. страни
– ученици који слабије напредују исте задатке раде на табли уз помоћ учитеља
– ученици који брже напредују решавају додатне задатке:

Главни

1. Производ два броја је 900. Колики ће бити производ ако:
а) оба чиниоца увећамо 3 пута?
б) оба чиниоца умањимо 3 пута?
в) први чинилац увећамо 3 пута, а други чинилац умањимо 3 пута?
2. Производ два броја је 400. Колики ће бити производ ако:
а) први чинилац увећамо 4 пута, а други чинилац увећамо 5 пута?
б) први чинилац умањимо 4 пута, а други чинилац умањимо 5 пута?
в) први чинилац увећамо 4 пута, а други чинилац умањимо 5 пута?
г) први чинилац умањимо 4 пута, а други чинилац увећамо 5 пута?

Литература:

Завршни

– читају решења урађених задатака и образлажу 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 147.

Наставна јединица: Сталност производа

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да прошире стечена знања о сталности производа;
– да умеју да примене знање о сталности производа како би брже и лакше рачунали;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 122
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

– читају решења урађених задатака и образлажу их
– домаћи задатак:
1. Користи поступак сталности производа и израчунај на бржи начин:
а) 4800  500; б) 5  1320; в) 125  880.
2. Странице једног правоугаоника су а = 8 cm и b = 42 cm. Користи поступак сталности
производа и напиши димензије још 4 правоугаоника који ће имати исту површину као
дати правоугаоник.

Главни

– читају и анализирају први пример (а) у 1. задатку у уџбенику
– уочавају да се површина првог правоугаоника није променила када смо дужу
страницу увећали 2 пута, а краћу страницу страницу умањили 2 пута
– читају и анализирају други пример (б) у 1. задатку
– уочавају да се површина првог правоугаоника није променила када смо дужу
страницу умањили 3 пута, а краћу страницу страницу увећали 3 пута
– изводе закључак о непроменљивости производа
– записују га речима и помоћу слова:
а) производ се неће променити ако један чинилац повећамо, а други чинилац умањимо
исти број пута
б) ако су бројеви а и b дељиви бројем с, и ако је а  b = р, онда поступак сталности
производа можемо да запишемо на следећи начин:
(a  c)  (b : c) = p и
(a : c)  (b  c) = p
– решавају задатке у радној свесци на 60. страни

Уводни

– одговарају на питања учитеља о зависности производа од промене чинилаца

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 148.

Наставна јединица: Сталност производа

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање знања о сталности производа како би брже и лакше рачунали;
– развијање логичког мишљења и закључивања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке

– самостално решавају задатке:
1. Како треба променити:
а) први чинилац, ако је други чинилац повећан 6 пута, а да се притом производ не
промени?
б) други чинилац, ако је први чинилац умањен 3 пута, а да се притом производ не
промени?
2. На основу тачне једнакости: 124  462 = 57 288, без рачунања одреди колико је:

Литература:

Завршни

– читају решења урађених задатака и образлажу их
– домаћи задатак: радна свеска, страна 60

Главни

а) 248  231= _______; б) 62  924 = _______; в) (124 : 4)  (462  4) = ______.
3. Да ли су дате једнакости тачне? Образложи свој одговор.
а) 728 ∙ 32 = (728 ∙ 4) ∙ (32 : 4)
б) (2853 : 9) ∙ (19 ∙ 9) = 2853 ∙19
4. Користећи сталност производа као олакшицу, израчунај:
250 ∙ 756 = ( ___________ ) ∙ ( __________ ) =_____________
125 ∙ 64 = ____________ ∙ ____________ = _____________
5. Дужина странице квадрата је 6 cm. Користи поступак сталности производа и напиши
димензије још 2 правоугаоника који ће имати исту површину као дати квадрат.
6.  Производ два броја је 900. О којим бројевима је реч ако се зна да је један од њих 9
пута већи од другог?
– ученици који слабије напредују решавају задатке уз помоћ учитеља

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Зависност количника од промене
Тип часа: обрада
број: 149. дељеника
Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да прошире стечена знања о зависности количника од промене дељеника;
– да умеју да примене знање о зависности количника од промене дељеника како би
брже и лакше рачунали;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 123
ТОК ЧАСА

Уводни

– на датим примерима понављају компоненте дељења: дељеник, делилац, количник

– анализирају 1. задатак и табелу са подацима у уџбенику:
а) упоређују укупан и појединачни џепарац у септембру месецу са осталим месецима
б) описују шта уочавају
– изводе закључак како се мења количник ако се дељеник повећа n пута
– анализирају табелу у 2. задатку и одговарају на питања
– изводе закључак како се мења количник ако се дељеник умањи n пута
– изведени закључак исказују речима и помоћу слова
– објашњавају значај услова да а мора бити дељиво са n

Литература:

Завршни

– читају решења урађених задатака и образлажу их
– домаћи задатак: 1, 2. и 3. задатак у радној свесци на 61. страни

Главни

– решавају задатке:
1. Количник два броја је 600.
а) Како ће се променити количник ако само дељеник увећамо 6 пута?
б) Како ће се променити количник ако само дељеник умањимо 100 пута?
2. На основу тачне једнакости 612 500 : 245 = 2500, израчунај:
а) 6125: 245 = _____
б) 1 225 000 : 245 = __________
в) 306 250 : 245 = ____
г) 61 250 : 245 = __________
3. Ако је а : b = 1200, израчунај:
а) (а  3) : b =
б) (а : 10) : b =
в) (а  100) : b =
г) (а : 100) : b =

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Зависност количника од промене
Тип часа: обрада
број: 150. делиоца
Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да прошире стечена знања о зависности количника од промене делиоца;
– да умеју да примене знање о зависности количника од промене делиоца како би брже
и лакше рачунали;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 124; радна свеска, стр. 61

– читају и анализирају домаће задатке

Литература:

Завршни

– читају решења урађених задатака и образлажу их
– домаћи задатак: радна свеска, задаци на 61. страни

Главни

– цртају и попуњавају табелу:
a
800
800
800
800
800
800
800
b
200
400
800
50
20
10
100
a:b
80
– одговарају на питања:
a) Како се мења количник ако делилац повећамо: 2 пута? 4 пута? 8 пута?
б) Како се мења количник ако делилац умањимо: 2 пута? 5 пута? 10 пута?
– читају и анализирају 1. задатак у уџбенику
– упоређују податке у табели и уочавају да се количник умањује када се делилац
увећава
– изводе закључак како се мења количник ако се делилац увећа n пута
– изведени закључак исказују речима и помоћу слова: a, b, k  N, a : b = k, a : (b  n)
=k:n
– читају и анализирају 2. задатак
– упоређују податке у табели и уочавају да се количник увећава када се делилац
умањује
– изводе закључак како се мења количник ако се делилац умањи n пута
– изведени закључак исказују речима и помоћу слова: a, b, k  N, a : b = k, a : (b : n)
=kn
– решавају задатке:
1. Количник два броја је 4200. Колики ће бити нови количник:
а) ако делилац умањимо 2 пута?
б) ако делилац увећамо 2 пута?
2. Како ће се променити количник два броја:
а) ако се дељеник умањи 4 пута, а делилац умањи 2 пута?
б) ако се дељеник увећа 5 пута, а делилац умањи 2 пута?

Уводни

ТОК ЧАСА

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 151.

Наставна јединица: Зависност количника од промене
дељеника и делиоца

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање знања о зависности количника од промене дељеника и делиоца како би
брже и лакше рачунали;
– развијање логичког мишљења и закључивања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: наставни листићи
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке

– раде у Едукативној радионици:
– подељени су у мање групе, свака група бира свог вођу
– индивидуално решавају задатке из наставног листића (Прилог 43)

Главни

– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка
– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га
или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка, образлажу га и дају објашњења

– размена:
– ученици упоређују групна решења сваког задатка и уколико се она разликују врше
избор тачног решења, проналазе грешке у раду и врше исправке

Литература:

Завршни

– вође група извештавају о резултатима рада

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Сталност количника
Тип часа: обрада
број: 152.
Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да прошире стечена знања о сталности количника;
– да умеју да примене знање о сталности количника како би брже и лакше рачунали;
– да развијају логичко мишљење и закључивање.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 125
ТОК ЧАСА

Уводни

– одговарају на питања учитеља о зависности количника од промене дељеника и
делиоца

– анализирају и упоређују податке у табелама, у 1. и 2. задатку у уџбенику
– одговарају на дата питања
– самостално изводе закључак да се количник неће променити ако и дељеник и
делилац увећамо или умањимо n пута.
– на датим примерима примењују својство сталности количника ради бржег и
лакшег рачунања:
1200 : 40 = 120 : 4
1 200 : 400 = 12 : 4
5 000 000 : 200 000 = 50 : 2
– уз помоћ учитеља изводе закључак да прецртавањем онолико нула колико их има
делилац, деле са декадном јединицом која има исто толико нула
– примењују својство сталности количника и решавају 3. задатак
– решавају задатке:
1. Следеће количнике сведи на дељење са декадном јединицом, а затим рачунај:
а) 1700 : 25 =
б) 2900 : 50 =
в) 4000 : 125 =
2. Користећи сталност количника као олакшицу, израчунај:
а) 43 400 : 200 =
б) 15 800 : 25 =
в) 6 666 000 : 36 000 =
3. Примени својство сталности количника и израчунај на лакши начин:
а) 15 000 : 300 =
б) 280 000 : 70 000 =
в) 4 400 000 : 2200 =
г) 1 200 000 : 40 000 =

Главни

– читају решења урађених задатака и образлажу их
– домаћи задатак:
1. Дате количнике сведи на дељење са једноцифреним бројем, а затим рачунај.
а) 6600 : 60; б) 4752 : 18; в) 18 625 : 25; г) 6594 : 21; д) 26 880 : 48.

Завршни

Литература:

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Тип часа:
Наставна јединица: Сталност количника
број: 153.
утврђивање
Циљеви и задаци часа:
– утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика да умеју да примене
знање о сталности количника како би брже и лакше рачунали;
– развијање логичког мишљења и закључивања.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални, групни
Наставна средства: радна свеска, стр. 62
ТОК ЧАСА

Уводни

– одговарају на питања учитеља о зависности количника од промене дељеника и
делиоца:
1. Делилац је умањен 4 пута. Шта треба урадити са дељеником да се количник не
промени?
2. Дељеник је повећан 10 пута. Шта треба урадити са делиоцем а да при томе
количник остане непромењен?
3. Да ли ће се променити количник ако се:
а) дељеник и делилац помноже истим бројем?
б) дељеник и делилац поделе истим бројем?

– раде у Едукативној радионици:
– подељени су у мање групе, свака група бира свог вођу
– индивидуално решавају задатке 1. вежбе у радној свесци на 62. страни

– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га

Главни

– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка

или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка, образлажу га и дају објашњења

Литература:

Завршни

– размена:
– вође група извештавају о резултатима рада
– ученици упоређују групна решења сваког задатка и уколико се она разликују врше
избор тачног решења, проналазе грешке у раду и врше исправке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 154.

Наставна јединица: Математички изрази

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– проширивање знања о простим и сложеним изразима: читање, записивање и израчунавање вредности простих и сложених израза; приоритет рачунских операција у изразима;
– развијање логичког мишљења, поступности и систематичности у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 126 и 127
ТОК ЧАСА

Главни

– усмено решавају 1. задатак у уџбенику: одређују збир, разлику, производ и количник
датих бројева
– усвајају појам прост израз
– решавају 2. задатак и усвајају појам израз са променљивом
– у 3. задатку примењују нова знања и решавају изразе са променљивом
– читају и анализирају примере сложених израза на 127. страни и објашњавају
поступак записивања сваког израза
– записују у свеске следеће изразе:
а) Производ бројева 1360 и 400 умањи за 50 000.

Уводни

– у разговору са учитељем обнављају знања о рачунским операцијама, именују њихове
знаке и компоненте

б) Збир бројева 36 449 и 17 503 умањи за количник бројева 5688 и 4.
в) Разлику бројева 27 800 и 16 834 увећај за производ бројева 452 и 9.
г) Производ бројева 1255 и 5 умањи за количник истих бројева.

Литература:

Завршни

– читају решења урађених задатака и образлажу их
– домаћи задатак: саставити 4 проста и 4 сложена израза

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 155.

Наставна јединица: Редослед рачунских операција

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– проширивање и продубљивање знања о редоследу обављања рачунских операција.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 128; радна свеска, стр. 63
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке

– читање и анализирање примера датих у уџбенику
– уочавају значај заграда у записивању сложених израза
– усвајају правило о предности рачунских операција у изразима са више операција и
записују га у свеске: ако се у изразу налази више рачунских операција, прво се множи и
дели, па тек онда сабира и одузима
– самостално решавају остале задатке

Главни

– решавају 1. задатак на табли, уз помоћ учитеља
– читају решења урађених задатака, упоређују их и образлажу
– решавају задатке у радној свесци на 63. страни
– ученици који спорије напредују исте задатке решавају на табли

– домаћи задатак: урадити остале задатке 1. вежбе на 64. страни

Литература:

Завршни

– читају решења урађених задатака у радној свесци, упоређују их и образлажу

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 156.

Наставна јединица: Редослед рачунских операција

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање ученика да успешно одређују вредност простих и сложених израза.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: припремљени задаци
ТОК ЧАСА
– читају и анализирају домаће задатке

Уводни

– одређују вредности израза и примењују стечена знања о предности рачунских
операција:
1. Израчунај вредност израза:
100 · 17 835 : 5 =
100 · (17 835 : 5) =
( 69 444 + 7 556 556 ) : 1000 =
69 444 + ( 7 556 000 : 1000 ) =
20 000 – 12 876 : 6 + 76 875 · 3 – 654 : 2 =
2. Напиши израз и израчунај његову вредност.
а) Збир бројева 7345 и 65 988 сабери са количником бројева 4888 и 4, а затим
добијеном збиру додај производ бројева 4555 и 6.
б) Збиру бројева 34 566 и 32 001 додај разлику бројева 67 541 и 10 002, а затим
добијеном збиру додај количник бројева 3984 и 4.
в) Разлици бројева 687 932 и 43 876 додај производ бројева 3987 и 24.
3. Израчунај вредност израза:
311 584 : (15 001 – 14 252) – 1 · 416 =
15 264 + 60 732 : (1020 – 894) =
4. Одреди вредност израза: а) 1386 · а + 4593, за а = 36; б) 12 804 – (с : 5),
за с = 21 345

Главни

Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених задатака
– уколико је потребно врше исправке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 157.

Наставна јединица: Математички изрази; редослед
обављања рачунских операција

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање ученика да успешно одређују вредност простих и сложених израза.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 65
ТОК ЧАСА

Уводни

– понављају научена правила о редоследу обављања рачунских операција

– самостално решавају задатке у радној свесци на страни 65
– тачност добијених решења упоређују са решењима датим у радној свесци
– решавају додатне задатке:

Главни

1. Раднице су 1500 чоколада сврставале у кутије. У 5 кутија ставиле су по 105
чоколада, у 7 кутија по 55, а у 6 кутија по 66 чоколада. Колико је чоколада остало? Да
ли би преостале чоколаде стале у 9 кутија у које може да стане по 17 чоколада?
Решење: 1500 – 5  105 – 7  55 – 6  72 = 1500 – 525 – 385 – 432 = 158,
9 кутија није довољно јер је 158 : 17 = 9 и остатак 5.

2. У датом изразу стави заграде тако да вредност добијеног израза буде: а) 15; б) 61.
63 – 27 : 3 + 3  12 – 11

Решење: а) (63 – 27) : 3 + 3  (12 – 11); б) (63 – 27) : (3 + 3)  12 – 11.

3.  Израчунај на што краћи начин: а) 999  44 + 44  888 – 666 44;
б) 891  125 – 125  881

– уколико је потребно врше исправке
– домаћи задатак: наставни листићи (Прилог 44)

Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 158.

Наставна јединица: Решавање текстуалних задатака
коришћењем израза

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање ученика да успешно решавају текстуалне задатке састављањем и
решавањем израза.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 66 и 67
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке

– решавају задатке 1. вежбе у радној свесци на 66. и 67. страни

– задатке раде и на табли уз помоћ учитеља

– уколико је потребно врше исправке
– домаћи задатак: урадити преостале задатке

Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених задатака

Главни

– пре решавања сваког задатка састављају план његове израде, постављају израз и
обављају рачунске операције у њему

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 159.

Наставна јединица: Решавање текстуалних задатака
коришћењем израза

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање ученика да успешно решавају тркстуалне задатке састављањем и
решавањем израза.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 68 и 69
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке
– решење истраживачког задатка: трагањем за одговором на питање колико афрички
слон може да попије воде у једном дану, ученици ће пронаћи више одговора: 190 l,
200 l, а одједном може да попије 136 l воде

– решавају задатке 2. вежбе у радној свесци на странама 68 и 69
– пре решавања сваког задатка састављају план његове израде, постављају израз и
обављају рачунске операције у њему
– ученици на основном нивоу раде задатке на табли, уз помоћ учитеља:

Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених задатака
– уколико је потребно врше исправке
– домаћи задатак: урадити преостале задатке

Главни

1. На једно градилиште је довезено 17 камиона по 1970 цигала и 19 камиона по 2450
цигала.
Колико је укупни цигала довезено?
2. У једну продавницу је довезено 12 џакова по 155 kg кромпира и 15 џакова по 135 kg
кромпира.
Продато је 1926 kg. Колико килограма кромпира је још остало?
3. На трибинама има 2000 места за седење. Једна група навијача попунила је 15 редова
са по 68 седишта. Колико је остало слободних места за седење?
4. У силосу је било 1355 тона пшенице. Одвезено је 223 камиона по 4 тоне. Колико
тона пшенице је остало у силосу?
5. Са једне њиве донето је 1368 тона кукуруза, а са друге 2 пута мање. Колико тона
кукуруза је донето са обе њиве?

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 160.

Наставна јединица: Математички изрази; редослед
обављања рачунских операција

Тип часа:
провера

Циљеви и задаци часа:
– провера усвојености обрађеног градива.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4.
Наставне методе: вербална, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: контролни задатак бр. 7 (наставни листићи)
ТОК ЧАСА

Уводни

– подела контролних задатака

– слушање објашњења везаних за израду задатака

– решавају задатке (Прилог 45)

Литература:

Завршни

– са учитељем разговарају о успешности у решавању задатака

Главни

– самостално се опредељују за ниво задатака који желе да раде

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 161.

Наставна јединица: Једначине са множењем и дељењем

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа:
– обнављање и проширивање знања о решавању једначина са множењем и дељењем.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 129, 130 и 131
ТОК ЧАСА

Уводни

– на датом примеру у уџбенику (3  700 = 2100; 3 = 2100 : 700 и 700 = 2100 : 3),
понављају везу множења и дељења

– анализирају 1. задатак и подсећају се како се израчунава непознати чинилац
– самостално решавају 2. и 3. задатак

– самостално решавају 2, 3. и 4. задатак на стр. 130
– на основу датог примера (18 000 : 900 = 20; 900 = 18 000 : 20), подсећају се како се
израчунава непознати делилац

Главни

– на основу дате везе дељења и множења (12 000 : 2 = 6000; 12 000 = 6000  2),
подсећају се како се израчунава непознати дељеник

– самостално решавају 2, 3. и 4. задатак на стр. 131

– уколико је потребно врше исправке
– домаћи задатак: урадити 1, 2. и 3. задатак у радној свесци на 70. страни

Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених једначина

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 162.

Наставна јединица: Једначине са множењем и дељењем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање знања о решевању једначина са множењем и дељењем.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 70 и 71
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке

– решавају 4. и 5. задатак у радној свесци на 70. страни
– читају и упоређују добијена решења
 решавају задатке 2. вежбе на 71. страни;
– опредељују се за групу задатака коју желе да раде
– упоређују добијена решења са датим тачним решењима

– ученици који тачно реше други ниво, раде додатне задатке:

Главни

– када тачно ураде све задатке, прелазе на следећи ниво

1. Реши једначине:
а) х + х + х + х = 4852

б) х  х + 9 = 90

в) а + а + 186 = 5200

2.  Збир три природна броја је 440. Први број је 2 пута мањи од другог и 7 пута већи
од трећег. Који су то бројеви?
(7х + 14х + х = 440)

– уколико је потребно врше исправке

Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених једначина

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Још мало о једначинама
Тип часа: обрада
број: 163.
Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да решавају једначине са две операције: када је непозната елемент сабирка, умањеника и умањиоца; да знају да проверавају тачност решења једначине;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, пажњу и памћење.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 132 и 133
ТОК ЧАСА

х

1150
:5

 150

Завршни

– читају и упоређују решења урађених једначина
– уколико је потребно врше исправке
– домаћи задатак: урадити остале задатке

Главни

– заједно са учитељем решавају једначину у 2 корака:
х ∙ 5 + 150 = 1150
1. корак – предност има рачунска операција множење;
зато производ бројева х  5 издвајамо и посматрамо као непознати сабирак,
који добијемо када од збира одузмемо познати сабирак:
х  5 = 1150 – 150
х  5 = 1000
2. корак – сада смо добили једначину са непознатим чиниоцем;
зато ћемо производ поделити са познатим чиниоцем:
х = 1000 : 5
х = 200
– проверавамо тачност решења:
х  5 + 150 = 1150
200  5 + 150 = 1000 + 150 = 1150
– на основу приказаних поступака решавања једначина у уџбенику, ученици решавају
по 3 једначине сваког типа (када је непозната елемент сабирка, умањеника, умањиоца),
на странама 132 и 133
– ученици који слабије напредују раде уз помоћ учитеља

Литература:

Уводни

– анализирају једначину са две операције (х ∙ 5 + 150 = 1150), помоћу на табли
нацртаног графикона; уочавају инверзности рачунских операција сабирања и
одузимања, множења и дељења
5
+ 150

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Још мало о једначинама
Тип часа: обрада
број: 164.
Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да решавају једначине са две операције: када је непозната елемент чиниоца и
дељеника;
– да знају да проверавају тачност решења једначине;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, пажњу и памћење.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 134
ТОК ЧАСА

Главни

– записују тип једначина које ће решавати на овом часу:
 непознати елеменат чиниоца: (x – a) ∙ b = c, a ∙ (b + x) = c;
– на основу приказаних поступака решавања једначина у уџбенику на 133. страни,
решавају 4. задатак
 непознати елеменат дељеника: (a – x) : b = c, (x + a) : b = c
– на основу приказаних поступака решавања једначина у уџбенику на 134. страни,
решавају 5. задатак
– проверавају тачност добијених решења
– ученици који слабије напредују раде уз помоћ учитеља
– читају следећи уводни задатак и уз помоћ учитеља записују тип једначине помоћу
које се овакав задатак решава:
 решавају једначине типа: а ∙ x + b ∙ x = c
– на основу приказаног поступка решавања такве једначине, решавају остале задатке
– решавају додатни задатак:
1. Школа је поручила 120 уџбеника и 80 збирки задатака. Укупно је платила 45 600
динара.
За 5 уџбеника плати се једнако као за 3 збирке. Израчунај цену уџбеника и цену збирке.

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке
– помоћу слова и знакова рачунских операција записују типове једначина чије су
поступке решавали на претходном часу:
 непознати елеменат сабирка:
x ∙ a + b = c,
a + b : x = c;
 непознати елеменат умањеника: x ∙ a – b = c,
x : a – b = c;
 непознати елеменат умањиоца:
а – b ∙ x = c,
a – x : b = c;
– анализирају тип једначине:
(x – a) ∙ b = c, a ∙ (b + x) = c;
а∙x+b∙x=c

Решење: 120 ∙ 3 ∙ x + 80 ∙ 5 ∙ x = 45 600; 360 ∙ x + 400 ∙ x = 45 600; 760 ∙ x = 45 600; х = 45 600 : 760; х = 60.
Значи да је цена уџбеника 3∙ 60 = 180 дин., а збирке 5 ∙ 60 = 300 дин.

Решење: х + 55 + х + 17 + х + 91 + х + 69 = 596; 4 ∙ х + 232 = 596; 4 ∙ х = 596 – 232; 4 ∙ х = 364;
х = 364 : 4; х = 91

Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених једначина
– домаћи задатак: 1.  У четири акваријума је укупно било 596 рибица. Из првог је
продато 55 рибица, из другог 17, из трећег 91, а из четвртог 69 рибица. У сваком
акваријуму је остао једнак број рибица. Колико је рибица било у сваком акваријуму на
почетку?

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 165.

Наставна јединица: Још мало о једначинама

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да решавају једначине са две операције: када је непозната елемент сабирка, умањеника, умањиоца, чиниоца и дељеника; да знају да проверавају тачност решења једначине;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, пажњу и памћење.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: радна свеска, стр. 72
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке

– раде у Едукативној радионици:
– подељени су у мање групе, свака група бира свог вођу
– индивидуално решавају задатке 3. вежбе у радној свесци на 72. страни

– бирају најбоље појединачно решење за сваки задатак и ако је потребно дорађују га

Главни

– упоређују и анализирају индивидуална решења сваког задатка

или надограђују
– интегришу једно групно решење сваког задатка, образлажу га и дају објашњења

Решење: млађи пас има х година, а остала два имају годину више, тј. х + 1 годину;
х + х + 1 + х + 1 = 47, 3х + 2 = 47, 3х = 47 – 2, 3х = 45, х = 45 : 3, х = 15; први пас има
15, а други и трећи по 16 година.
Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених једначина
– уколико је потребно врше исправке
– домаћи задатак:
1. Власник три пса каже: – Збир година моја три пса је 47. Два од њих једнако су стара,
а трећи је годину дана млађи од њих. Колико година има сваки пас?

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 166.

Наставна јединица: Неједначине у скупу N0.
Израчунавамо непознати чинилац

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да знају да решавају неједначине са непознатим чиниоцем; да знају да проверавају
тачност решења неједначине;
– да развијају логичко мишљење, закључивање и апстраховање.
Стандарди постигнућа: 1МА.3.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, стр. 125
ТОК ЧАСА

а) 120 + х  126; б) х – 1450  50;

Уводни

– на датим примерима понављају: знакове за скуп и припадност скупу, неједначине са
сабирањем и одузимањем:
1. Одреди скуп решења сваке неједначине:
в) 300 – х  296

– решавају неједначину х  50  200:
а) проверавају бројеве и закључују да би производ био мањи од 200, број 50 треба да
помноже бројем 0, 1, 2 или 3

Главни

б) решавањем одговарајуће једначине: х  50 = 200, х = 200 : 50, долазе до решења да је
х = 4; како се производ умањи ако умањимо један чинилац, записују да је х  4
– изводе закључак да се неједначине са непознатим чиниоцем решавају по истом
поступку по којем се решавају једначине са непознатим чиниоцем
– анализирају уводни задатак у уџбенику
– самостално решавају остале задатке
– ученици који спорије напредују исте задатке решавају на табли, уз помоћ учитеља
– решавају додатне задатке:
1. Попуњавањем табеле одреди решења неједначина:
а) 25  х  150; б) 125  m  1000 в) 840  х  5880.

Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених неједначина
– уколико је потребно врше исправке
– домаћи задатак: радна свеска, задаци 1. вежбе на 73. страни

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Неједначине у скупу N0.
Тип часа:
број: 167. Израчунавамо непознати чинилац
утврђивање
Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да знају да решавају неједначине са непознатим чиниоцем; да знају да проверавају
тачност решења неједначине;
– да развијају логичко мишљење, закључивање и апстраховање.
Стандарди постигнућа: 1МА.3.1.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке
– решење истраживачког задатака: за један сат бамбус може да нарасте 3 cm

– самостално решавају задатке:
1. Попуњавањем табеле одреди решења неједначине:
а) х  75  675;
б) 132  х  1560.
2. Напиши скуп решења неједначина:
а) 4  х  28;
б) m  238  1190.

Главни

3. Koје бројеве треба увећати 60 пута да би добијени производ
био мањи од броја 780?
4. Колико пута можеш увећати број 17 да би добијени производ био већи од
броја 136?
5.  Одреди скуп решења неједначине:
а) 3  х + 150  600;
б) 80  х + 220  940;
в) 36  х + 1428  1608;
г) 175  х – 6925  75.

Литература:

Завршни

– решавају неједначине на табли и проверавају тачност добијених решења
– уколико је потребно врше исправке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 168.

Наставна јединица: Једначине и неједначине

Тип часа:
провера

Циљеви и задаци часа:
– проверавање степена усвојености обрађеног градива.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.1.5. 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.5.
Наставне методе: вербална, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: контролни задаци (наставни листићи)
ТОК ЧАСА

Уводни

– подела контролних задатака

– слушање објашњења везаних за израду задатака
– самостално се опредељују за ниво задатака који желе да раде

Литература:

Завршни

– са учитељем разговарају о успешности у решавању задатака

Главни

– решавају задатке (Прилог 46)

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 169.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Разломци

Циљеви и задаци часа:
– обнављање раније стечених знања о разломцима.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.3.1. 1МА.1.3.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: припремљени задаци; дидактички материјал
ТОК ЧАСА

–

ученици су подељени у 4 групе
свака група добија по једну геометријску фигуру која је подељена на 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 и 10 једнаких делова; (Прилог 18)
састављају фигуре и у облику разломка записују:
а) из колико једнаких делова је састављена свака фигура;
б) разломком изражавају један део те фигуре;

Уводни

–
–

– решавају задатке у свескама и на табли:
1. Одреди број:
а) чија је једна половина 6; б) чија је једна четвртина 70;
в) чија је једна осмина 52; в) чија једна петина износи 20.
2. Колико сати има:
дана?
дана?
дана?

Главни

3. Колико месеци има:
године?
године?
4. Фудбалска утакмица почиње за часа. Колико је то минута?
5. Стефан је на утакмици дао 23 коша, а то је од укупног броја постигнутих кошева
у његовом тиму. Колико кошева је дао Стефанов тим на тој утакмици?
6. Милица је уштедела 1000 динара. За уштеђевине купила је шах, а за половину
преосталог новца купила је Не љути се, човече. Колико је Милици остало динара?
7. Лана је имала 620 динара. За једну петину тог новца купила је сендвич, а за једну
десетину новца купила је сладолед.
а) Колико кошта сендвич? б) Колико кошта сладолед? в) Колико је Лани остало динара?

Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених задатака
– уколико је потребно врше исправке
– домаћи задатак: урадити задатке из уџбеника на 138. страни

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Разломци
број: 170.
Циљеви и задаци часа:
– упознавање ученика са разломцима облика

Тип часа: обрада
a
b

(а < b, b  10); њихово читање, писање

и значење, уз коришћење одговарајућих термина;
– развијање тачности и прецизности у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.3.1. 1МА.1.3.2. 1МА.2.3.1. 1МА.2.3.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 139, 140 и 141
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке

– у уводном задатку на 140. страни уочавају како се разломци:

,

,

,

,

Главни

– читају и анализирију 1. уводни задатак у уџбенику на 139. страни
– на основу цртежа и датих података, одговарају на питање у 1. задатку
– посматрају и анализирају нацртане фигуре
– уз помоћ учитеља закључују да је свака представљена фигура једна целина
(величина), и да је сваки разломак мерни број одговарајућег дела неке величине
– уочавају како се записује обојени део сваке фигуре
– усвајају правила писања разломака:
 прво се повлачи разломачка црта (која означава дељење),
 затим се записује број испод црте (који одређује на колико је једнаких делова
подељена целина),
 затим се записује број изнад црте (који показује колико је таквих делова
издвојено).
– решавају 2. и 3. задатак
,

представљају на бројевној полуправи
– решавају 1. задатак и у свесци на бројевним полуправама представљају дате разломке
– на основу решеног задатка и датог објашњења, усвајају поступак израчунавањa дела
a
b

(a  b, b  10) неке целине и користе то у задацима

– решавају остале задатке на странама 140 и 141

Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених задатака
– уколико је потребно врше исправке
– домаћи задатак: урадити остале задатке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 171.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Разломци

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да читају и пишу разломке облика

a
b

(а < b, b  10);

– да развијају тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.3.1. 1МА.1.3.2. 1МА.2.3.1. 1МА.2.3.2. 1МА.3.3.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 74 и 75
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке

– решавају задатке 1. вежбе у радној свесци на странама 74 и 75
– ученици који спорије напредују решавају задатке уз помоћ учитеља
– ученици који брже напредују решавају задатке из наставног листића (Прилог 47)

Главни

– решавају додатни задатак:
1.  Домаћица је потрошила на пијаци 1200 динара. Од тога новца
сира,

за 20 јаја,

је дала за 2 kg

за хлеб, а остало за јабуке. Израчунај цену 1 kg сира, 10 јаја, хлеба

и купљених јабука.

– читају и упоређују решења урађених задатака
– домаћи задатак: урадити задатке из наставног листића

Литература:

Завршни

– уколико је потребно врше исправке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 172.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Разломци

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да читају и пишу разломке облика

a
b

(а < b, b  10);

– да развијају тачност и прецизност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.3.1. 1МА.1.3.2. 1МА.2.3.1. 1МА.2.3.2. 1МА.3.3.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 76

Уводни

ТОК ЧАСА

– решавају задатке 2. вежбе у радној свесци на 76. страни
– решавају додатне задатке:

2.  Таксиста је прешао

предвиђеног пута. До краја пута треба да пређе још 12 km.

Главни

1.  У једном одељењу четвртог разреда на крају школске године, половина ученика је
имала врлодобар успех, половина остатка имала је одличан успех, а 6 ученика имало је
добар успех. Израчунај број ученика у том одељењу.
Израчунај дужину пута који таксиста треба да пређе.
3.  У једном воћњаку има 1000 стабала. Вишње чине свих стабала,

свих стабала

су трешње, а остала стабла су кајсије. Колико има стабала кајсија у овом воћњаку?

– уколико је потребно врше исправке

Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Упоређивање разломака
Тип часа: обрада
број: 173.
Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика
– да успешно упоређују разломке и употребљавају знаке >, <, =;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, поступност и систематичност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.3.3.1. 1МА.3.3.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
Облици рада: фронтални,
илустративна
индивидуални
Наставна средства: уџбеник, стр. 142 и 143
ТОК ЧАСА

Уводни

– понављају записивање разломака помоћу цртежа правоугаоника који је подељен на
једнаке делове
– анализирају цртеже у уводном задатку у уџбенику и уочавају да је:
=

и да је

=

=

=

– у 1. задатку разломком изражавају необојени део сваке фигуре, а затим упоређују
разломке:
=

=

– уочавају односе међу разломцима са цртежа, изводе закључке и изражавају их
речима:
а) 1 =

=

=

=

=

=

=

б)











Главни

 Ако су бројилац и именилац неког разломка једнаки, онда је вредност разломка једно
цело.
– на истом цртежу посматрамо разломке који имају једнаке бројиоце и уочавају односе
међу њима; изводе закључке и изражавају их речима:


 Ако два разломка имају исте бројиоце, већи је онај разломак чији је именилац мањи.
– посматрају разломке који имају исте имениоце; уочавају односе међу њима, изводе
закључке и изражавају их речима:


 Ако два разломка имају исте имениоце, већи је онај разломак чији је бројилац већи.
– решавају задатке на 143. страни

Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених задатака
– уколико је потребно врше исправке
– домаћи задатак: радна свеска, задаци 1. вежбе на 77. страни

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 174.

Наставна јединица: Упоређивање разломака

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање нових знања и потпуније оспособљавање ученика
– да успешно упоређују разломке и употребљавају знаке >, <, =;
– да развијају логичко мишљење и закључивање, поступност и систематичност у раду.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.3.1. 1МА.2.3.2. 1МА.3.3.1. 1МА.3.3.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 78 и 79
ТОК ЧАСА

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке

– решавају задатке у радној свесци на 78. и 79. страни

– уколико је потребно врше исправке
– домаћи задатак: урадити остале задатке

Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених задатака

Главни

– теже задатке решавају на табли, графичким представљањем и уз помоћ учитеља

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 175.

Тип часа:
провера

Наставна јединица: Разломци

Циљеви и задаци часа:
– проверавање степена усвојености обрађеног градива.
Стандарди постигнућа: 1МА.1.3.1. 1МА.1.3.2. 1МА.2.1.3. 1МА.2.3.2. 1МА.3.3.1.
1МА.3.3.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: контролни задаци (наставни листићи)
ТОК ЧАСА

Уводни

– подела контролних задатака

– слушање објашњења везаних за израду задатака

– решавају задатке (Прилог 48)

Главни

– са учитељем разговарају о успешности у решавању задатака

Завршни

– самостално се опредељују за ниво задатака који желе да раде

Литература:

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 176.

Наставна јединица: Множење и дељење у скупу N;
математички изрази; једначине и неједначине; разломци

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање стечених знања о множењу и дељењу у скупу N, о једначинама и
неједначинама са множењем и дељењем, о разломцима и њиховој примени при
решавању различитих задатака.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.5. 1МА.2.3.1.
1МА.2.3.2. 1МА.3.3.1. 1МА.3.3.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 80 и 81
ТОК ЧАСА

Уводни

– одговарањем на питања учитеља понављају својства операција множења и дељења

– самостално решавају задатке у радној свесци на 80. и 81. страни
– добијена решења упоређују са датим решењима у радној свесци
– ученици који спорије напредују решавају задатке уз помоћ учитеља

Литература:

Завршни

– домаћи задатак: радна свеска, 82. страна

Главни

– уколико је потребно врше исправке

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 177.

Наставна јединица: Множење и дељење у скупу N;
математички изрази; једначине и неједначине; разломци

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– утврђивање стечених знања о множењу и дељењу у скупу N, о једначинама и
неједначинама са множењем и дељењем, о разломцима и њиховој примени при
решавању различитих задатака.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.5. 1МА.2.3.1.
1МА.2.3.2. 1МА.3.3.1. 1МА.3.3.2.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска, стр. 83 и 84
ТОК ЧАСА

– добијена решења упоређују са датим решењима у радној свесци
– уколико је потребно врше исправке

Главни

– самостално решавају задатке у радној свесци на 83. и 84. страни

Уводни

– читају и анализирају домаће задатке

– ученици који спорије напредују решавају задатке уз помоћ учитеља

– уколико је потребно врше исправке
– домаћи задатак: урадити преостале задатке

Литература:

Завршни

– читају и упоређују решења урађених једначина

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 178.

Наставна јединица: Четврти школски писмени задатак

Тип часа:
провера

Циљеви и задаци часа:
– проверавање степена усвојености обрађеног градива.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.5. 1МА.2.3.1.
1МА.2.3.2. 1МА.3.3.1. 1МА.3.3.2.
Наставне методе: вербална, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке за писмене задатке, припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

– са учитељем разговарају о успешности у решавању задатака

Главни

– раде задатке подељени у групе А и Б (Прилог 49)

Уводни

– слушају упутства за решавање писменог задатка

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 179.

Наставна јединица: Исправак четвртог школског
писменог задатка

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– уочавање и исправљање грешака.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.5. 1МА.2.3.1.
1МА.2.3.2. 1МА.3.3.1. 1МА.3.3.2.
Наставне методе: вербална, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке за писмене задатке
ТОК ЧАСА

а) просечна оцена одељења,
б) колико има којих оцена,

Уводни

– слушају општу анализу писменог задатка коју излаже учитељ:

в) најчешће грешке.

Литература:

Завршни

– разговарају са учитељем о томе колико су задовољни оним што су урадили на
писменом задатку

Главни

– раде исправак у вежбанкама

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 180.

Наставна јединица: Понављамо градиво четвртог
разреда

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– обнављање и утврђивање градива.
Стандарди постигнућа: 1МА.2.1.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: радна свеска, стр. 87, 88 и 89

Уводни

ТОК ЧАСА

– решавају Занимљиве задатке из чудесног света бројева у радној свесци на 87, 88. и
89. страни
– такмиче се у паровима: ко ће пре тачно урадити задатке

Главни

– читају и упоређују добијена решења

Завршни

– уколико је потребно врше исправке

Литература:

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

