
МОГУЋИ ТОК ЧАСA

Час можемо започети разговором уз 
приказивање следећих примера: 

Први пример

Други  пример

Трећи пример

Разред:  II Назив  предмета: МАТЕМАТИКА Датум: 

Назив теме: БЛОК БРОЈЕВА ДО 100

Назив јединице: 8. РАЧУНАЈ БРЖЕ
Наставна средства: Слике, графофолија или презентација, радни лист

КОМЕНТАР
   

Правило – сабирамо јединице 
са јединицама, а десетице са 
десетицама је наративне при
роде, тј. оно нам сугерише једну 
активност али нам не исказује 
прецизно цео поступак по коме 
се она изводи. Наиме, у овом 
случају изостаје начин пре но
шења десетице.

Користећи спој два држача ме
ста, једног као места за десетице 
и другог за јединице, пишу се 
двоцифрени бројеви пишући од
говарајуће цифре на тим ме
стима, односно кад се пишу зби
рови, рецимо, као 60 + 12, 6 се 
пише на место десетица, 2 на 
место јединица, а 1 изнад др
жача за десетице. При том, цр
веном бојом означавамо једи
нице, а плавом десетице. У пр
вом примеру, тај начин писања 
је представљен датим вежба
њима.

У другом примеру, збир пред
стављен помоћу држача места, 
треба писати на уобичајен на
чин: (i) 30 + 11, (ii) 80  + 15, или 
обрнуто, кад је збир дат на 
уовбичајен начин, писати га у 
комбинацији са држачима ме
ста.

У трећем примеру, у другом 
кораку (под (V) – (Х)) пише се 
јединица изнад држача за 
десетицу (тј. тако се она видљиво 
преноси), а затим се пише 
коначни резултат сабирања. 
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Четврти пример

Пети пример

У четвртом примеру, кад се 
десетица позајмљује (да би 
одузимање јединица од јединица 
било изводљиво), умањеник се 
прво подесније представи (по
моћу држача места), па се потом 
одузме и пише коначни резул
тат.

Све вежбе у овој лекцији наме
њене су бољем разумевању и 
темељнијем увежбавању ци
фарског сабирања и одузимања. 
Касније, деца све то изводе 
усмено, без оваквог програ ми
рања задатака.  
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