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Школа  ОШ“Мирко Јовановић“ 

Разред  Трећи  

Учитељица  Љиљана Павловић 

Наставни предмет Математика 

Наставна тема Блок бројева до 1000 

Наставна јединица Множење и дељење двоцифрених бројева 

једноцифреним  

Претходна наставна јединица  Дељење двоцифрених бројева једноцифреним 

бројевима  

Наредна наставна јединица Множење и дељење двоцифрених бројева 

једноцифреним  

Тип часа утврђивање 

Облици рада фронтални, индивидуални 

Циљеви и задаци часа Увежбавање множењс и дељења двоцифрених 

бројева једноцифреним. 

Наставне методе вербална, тeкстуална, илустративна, 

демонстративна 

Стандард 1МА.1.1.3.Множи и дели без остатка(троцифрене 
бројеве једноцифреним)у оквиру прве хиљаде 
1МА.3.1.2.Зна својства операција сабирања и 
одузимања и уме да их примени 

Наставна средства и потребан 

материјал  

Наставни листићи 

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

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

Ток часа: 

Уводни део 

часа – 5 

минута  

Игра за обнављање таблице дељења. 

Учитељ стоји испред одељења и поставља задатке, ученици пљескају 

рукама као одговор.  

НПР: 

21:7=  

64:8=  
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Давање упутстава за рад.  

Клупе су распоређене тако да формирају  шест станица које су 

распоређене кружно. Потребно је шест станица, како не би дошли у 

ситуацију да нека група заврши раније  задатке на својој станици и да 

нема слободне станице на којој ће наставити са радом. Ученици су 

раније подељени у пет група. Свака група прилази једној станици и 

решава задаке, ученици заједнички решавају задатке, договарају се и 

сарађују.  

Распоред  клупа: 

 
Ученици сами бирају станицу на којој ће почети са радом, када 

заврше рад на станици на којој се налазе иду на слободну станицу. 

Главни део 

часа – 35 

минута  

Задаци су дати у прилогу. 
Свака група заузима своје место и почињу са радом. Када група 
заврши са израдом задатака на једној станици тражи дозволу од 
учитеља да иде даље. Учитељ контролише решења и даје зелено 
светло за прелазак на другу станицу. 

Завршни део 

часа – 5 

минута  

Повратна информација. Разговор о томе колико је станица која група 

прешла , а на табли на којој су нацртани кругови ученици уцртавају 

своје разположење на овом часу. 

Домаћи задатак – радна свеска страна 136. 
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Прилози 

Станица бр.1 

 

ТРИОМИНО - Одштампати и папир залепити на картон, потом изрезати и игра је спремнa. 
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Станица бр.2 

 

ДОМИНЕ - Одштампати и папир залепити на картон, потом изрезати.  
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.Станица бр. 3 

1.Израчунај количник најмањег броја девете десетице и броја 3. 

 

 

2.Температура у Котору је 45 степени, а у Москви 3 пута мања. Колика је температура у 

Москви? 

 

 

 

3.Иван је 4 оловке платио 64 динара, а 5 свезака 85 динара. Колико је платио једну оловку, а 

колико једну свеску? 

 

 

 

4.Милош је имао 95 динара. Купио је 7 оловака које коштају подједнако, а за остатак новца 

гумицу. Колико кошта оловка, а колико гумица? 

 

 

*Овде упиши скривену реч: 

 

 

M L N I O A E A G 

14 16 13 17 5 15 18 4 27 
 

 

*Ако тачно решите задатке сазнаћете како се на италијанском језику каже кокошка. 
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Станица бр. 4 

 

4. Разлику бројева 351 и 276 умањи 5 пута 

*У датом квадрату обој решења и открићеш скривену животињу. 

 

1. Израчунај: 
 
91:7=                         48:3= 
72:6=                         65:5= 
56:2=                         80:5= 
 

2. За колико је производ бројева 27 и 6 већи од најмањег троцифреног броја? 
 

 
3. У 7 гајбица има 84 kg јабука. Колико има јабука у 9 таквих гајбица? 
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Станица бр. 5 

 

У овом задатку слика мора бити изрезана, како би  ученици решење залепили на одговарајуће 

место. 
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Станица бр. 6 
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