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ПРИКАЗ УЏБЕНИЧКОГ КОМПЛЕТА МАТЕМАТИКА 3 
 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Наш уџбенички комплет чине дводелни уџбеник, радна свеска и комплет контролних вежби. 
Уџбеник се састоји из два дела са спиралним повезом, што га чини компактнијим и 
функционалнијим. Када се стави на сто, не затвара се и дете не мора да је држи руком, што је 
веома практично када су у питању нерадне верзије уџбеника. Радна свеска је урађена у 
квалитетном, класичном повезу. У посебној фасцикли дате су двостране контролне вежбице 
у боји – свака на засебном папиру, као и прилози (материјал за израду коцке и кутије у 
облику квадра, танграм, математичка диплома).   
 
КОНЦЕПТ УЏБЕНИЧКОГ КОМПЛЕТА 
 
Свака лекција у уџбенику заузима две стране. На левој страни су  решени уводни примери са 
одговарајућом илустрацијом, односно графичким приказом и веома детаљним објашњењем. 
На десној  су  задаци за вежбање, распоређени по нивоима знања, од лакшег ка тежем. 
Најтежи се налази на крају и то је нејчешће проблемски задатак, који раде само напреднији 
ученици. Понекад се на истом месту може наћи и забавни задатак, који могу решавати и 
остали. Увек су обележени одговарајућим симболима. 
Лекције у радној свесци заузимају по једну страну и у потпуности прате и допуњују садржаје 
у уџбенику. Задаци су такође по нивоима и могу се користити за вежбање, смосталан рад, 
рад у пару, за домаће задатке, за рад у боравку.  
Након сваке целине предвиђена је по једна вежбица која се може користити за проверу 
знања или за вежбање. Садрже пет обавезних задатака по нивоима и „Џокер задатак“ који 
није обавезан, али може да замени било који нетачно урађен. На крају је понуђен и додатни 
задатак који се не оцењује, а намењен је ученицима који брзо ураде вежбу. 
 
ЛИКОВНО-ГРАФИЧКА РЕШЕЊА 
 
Већ на првим странама ученици упознају јунаке који их мотивишу и „помажу“ им у учењу.  У 
уџбенику су заступљене ведре и допадљиве илустрације, углавном у функцији бољег 
разумевања задатка. Свако поглавље разликује се по бојама подлоге. Живе боје врше 
додатну менталну стимулацију  подстичући развој когнитивних способности и делују 
мотивационо. 
 
МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП  
 
Размишљајући о методичком приступу у начину реализације образовних циљева овог 
предмета, покушале смо да се поставимо у позицију детета и да замислимо шта је то што би 
њему било привлачно и разумљиво. Трудиле смо се да објашњења буду јасна и примерена. 
Бирале смо занимљиве садржаје, примере блиске деци, разноврсне начине презентације 
градива. На пример, у трећем разреду геометријски садржаји углавном се обрађују у форми 
стрипа, са детаљним објашњењем кроз дијалог главих јунака.  
Текстуалне задатке смо, још у првом разреду назвале рачунским причама, што асоцира на 
приче које деца толико воле, чиме смо желеле да их додатно мотивишемо. Често се у пракси 
наилази на проблем да деца не разумеју текст задатка јер читају механички, без 



размишљања. Због тога смо њихове садржаје  покушале да учинимо што занимљивијим, како 
бисмо их привукле да читају са већом пажњом и разумевањем. Текстуалним задацима треба 
посветити посебну пажњу, јер могу имати информативни и едукативни карактер. Због тога 
смо, поштујући принцип научности,  водиле рачуна да сви подаци буду реални и из стварног 
живота. Путем текстуалних задатака може се остварити веома добра корелација математике 
са осталим предметима. У уџбенику за трећи разред наћи ће се рачунске приче са путовања 
(задаци са кретањем), рачунске приче о животињама и слично.  
Посебну пажњу поклониле смо мерама. Веома је важно да дете на млађем школском узрасту 
добро савлада јединице мере за дужину, односе мањих и већих мера и њихово претварање, 
јер ће примењујући аналогију, касније лакше  разумети јединице из градива физике (на 
пример метар –километар у истом су односу као понд – килопонд, њутн – килоњутн).  
Сваки пример сабирања, одузимања, множења и дељења троцифрених бројева (са прелазом, 
без прелаза, са и без остатка...)  детаљно је описан речима, корак по корак и представљен у 
табели месних вредности. 
Лекција са обнављањем градива из другог разреда, непосредно претоде обради новог 
градива из исте теме. На пример, целина Множење и дељење бројева прве хиљаде (односно 
троцифрених бројева) из другог дела уџбеника почиње обнављањем таблице множењем и 
дељења двоцифрених бројева. На почетку теме Геометрија, такође у другом делу уџбеника, 
налазе се две лекције обнављања геометријских садржаја из прва два разреда. На крају 
уџбеника и радне свеске налазе се, поред задатака за обнављање градива и забавни задаци и 
„главоломке“ са решењима, које се могу решавати и током школске године, или се оставити 
за сам крај. Учитељи свакако не морају да се држе датог редоследа наставних тема. 
 
 
 
 
ПРИПРЕМАЊЕ УЧИТЕЉА ЗА ЧАСОВЕ МАТЕМАТИКЕ – МАЛИ 
МЕТОДИЧКИ ПОДСЕТНИК 
 
Успех учитеља у остваривању циљева и задатака сваког  предмета зависи од више фактора. 
Најзначајнији фактор је љубав према позиву, ентузијазам, креативност, стрпљење и приступ 
деци. Али веома важну улогу има и квалитетна припрема за наставу. Од учитеља се не 
очекује да свакодневно пише школске припреме на неколико страна. Важно је да се напише 
једна концизна припрема у којој, у првом реду треба да се истакне ЦИЉ ЧАСА, као полазна 
основа и у складу са тим да се испланирају методе и садржаји којима ће се циљ остварити.  
 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ се односе на стицање знања и у њиховој формулацији кључне речи 
су: 
- упознати, показати, упутити, уочити, разумети, научити,  усвојити, објаснити, описати, 
дефинисати, доказати, истицати, применити... 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ се односе на развијање способности и кључне речи за 
формулацију су: 
- развијати, изграђивати, усавршавати, оспособљавати, навикавати... 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ се односе на васпитне вредности – моралне, естетске, радне и 
кључне речи у њиховом формулисању су: 
- развијање, јачање, изграђивање, формирање, припремање, подстицање, навикавање, 
оспособљавање 
 



ТИП ЧАСА може бити: обрада новог градива, утврђивање, обнављање, вежбање, 
проширивање знања, систематизација, провера. 
 
ОБЛИЦИ РАДА су фронтални, индивидуални, рад у пару и групни. На часу математике 
препоручује се комбинација поменутих облика рада. Посебно треба истаћи рад у пару који је 
често присутан у нашим предлозима припрема. Подразумева међусобну сарадњу два 
ученика са истим или различитим нивоом постигнућа. Пожељно је да ученици чешће мењају 
место седења, односно пара у клупи. Групни рад се најчешће примењује у математичко-
дидактичким играма. 
 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ су поступци у раду учитеља и ученика којима се остварује циљ часа у 
наставном процесу. Методе су бројне, постоји и више њихових класификација, али ћемо 
навести оне које се најчешће примењују у настави математике. 
Вербалне методе подразумевају усмено излагање и разговор и присутне су у мањој или 
већој мери на сваком часу. 
Текстуална метода  подразумева  рад на тексту у уџбенику, на листићима, у збиркама, 
презентацијама... 
Илустративна метода и метода графичких радова је рад са илустрацијама, цртежима, 
дијаграмима... 
Метода писаних радова подразумева разноврсне ученичке задатке, вежбе, тестове. 
Демонстративна метода се односи на демонстрацију – показивање модела, слика, 
предмета, табела, поступака, филмова, презентација... 
Метода практичних радова се у математици ретко примењује и односи се на израду 
модела фигура, тела и слично. 
Хеуристичка метода је процес откривања и решавање проблема, кроз који наставник 
поступно води ученике. 
Метода игре (игровне актиности) је у последње време све заступљенија и у настави 
математике, посебно на млађем узрасту и подразумева учење кроз разне математичко-
дидактичке игре. 
 
НАСТАВНА СРЕДСТВА за часове математике су текстуална (штампани и писани текстови), 
визуелна (зидне слике, дијаграми, цртежи, симболи), мануелна (рачунаљка, позициона 
рачунаљка), модели (тела, фигуре), дидактички материјали (картончићи са задацима, 
апликације, жетони), савремена рачунарска технологија (одговарајући софтвери са 
математичким играма, презентације). 
 
 
 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА 
 
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна 
математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и 
друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању 
разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког 
образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, 
формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.  
Задаци наставе математике јесу:  



- да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних 
односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;  
- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и 
примене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко 
моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад; Завод за 
унапређивање образовања и васпитања  
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку 
радозналост у посматрању и изучавању природних појава;  
- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања;  
- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и 
допринесе радном и политехничком васпитању и образовању;  
- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, 
упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад;  
- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких 
метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку 
личности ученика;  
- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и прецизност 
изражавања у писменом и усменом облику;  
- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;  
- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним 
бројевима, као и основне законе тих операција;  
- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове 
узајамне односе;  
- да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама.  
 
 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
 
Ученици треба да:  
- савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000;  
- упознају римске цифре (I, V, X, L, C, D, M) и принцип читања и писања бројева помоћу 
њих;  
- успешно обављају све четири рачунске операције до 1000;  
- упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање;  
- упознају зависност резултата од компонената операције;  
- знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције;  
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција;  
- знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова;  
- знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000;  
- упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац мањи или једнак 
10;  
- успешно решавају текстуалне задатке;  
- формирају представе о правој и полуправој;  
- уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао;  
- знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и 
кружницу (помоћу лењира, троугаоника и шестара);  



- стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања);  
- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла;  
- упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време 
(година, век).  
 
 
 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 
Блок бројева до 1000 
Декадно записивање и читање бројева до 1000. Упоређивање бројева према њиховим 
декадни записима. Писање бројева римским цифрама.  
Сабирање и одузимање бројева у блоку до 1000. Дељење са остатком у блоку бројева до 100 
(укључујући и усмене вежбе). Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним.  
Изрази. Коришћење заграда и њихово изостављање. Својства рачунских операција и њихова 
примена на трансформисање израза и за рачунске олакшице.  
Употреба знакова за скуп и припадност скупу: { }. 
Једначине облика попут: x ± 13 = 25, 125 - x = 25, 5 · x = 225. Неједначине облика попут: x > 15, 
x < 245. Скуп решења неједначине. 
Текстуални задаци. Разломци облика (a≤10). 
 
Геометријски објекти и њихови међусобни односи 
Кружница (кружна линија) и круг. Цртање помоћу шестара. Угао. Врсте углова – оштар, прав, 
туп. Паралелне и нормалне праве и њихово цртање помоћу обичног и троугаоног лењира.  
Правоугаоник и квадрат. Троугао. Цртање ових фигура помоћу лењира и шестара.  
Поређење и графичко надовезивање дужи. Обим правоугаоника, квадрата и троугла.  
 
Мерење и мере 
Милиметар и километар. Килограм. Литар. Година и век. Односи између мањих и 
већих јединица који остају у оквиру блока бројева до 1000. 
 
 
 

ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ МАТЕМАТИЧКИХ ЗНАЊА И УМЕЊА  
УЧЕНИКА 

Знати: 
- низ бројева до 1000;  
- табличне случајеве операција (напамет); таблицу сабирања једноцифрених бројева 
и одговарајуће случајеве одузимања, таблицу множења једноцифрених бројева и 
одговарајуће случајеве дељења;  
- јединице за дужину, масу и запремину течности;  
- својства рачунских операција.  
Умети: 
- читати, записивати и упоређивати бројеве прве хиљаде; 
- вршити четири основне рачунске операције у оквиру прве хиљаде;  
- користити при обављању рачунских операција упозната својства операција, као и 
специјалне случајеве операција (са нулом и јединицом);  



- израчунати вредност бројевног израза са највише три операције;  
- користити знаке за скуп и припадност елемента скупу;  
- решавати једначине (наведене у програму) на основу зависности између резултата 
и компонената операција;  
- решавати неједначине (наведене у програму) методом пробања;  
- решавати једноставније задатке са највише три операције;  
- записивати разломке (наведене у програму);  
- цртати углове (прав, оштар и туп); паралелне и нормалне праве, правоугаоник и 
квадрат, троугао и круг (помоћу одговарајућег геометријског прибора);  
- израчунати обим правоугаоника, квадрата и троугла;  
- користити уџбеник. 
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БЛОК БРОЈЕВА ДО ХИЉАДУ 

130 
 
 
 
 

53 77 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.2. 1МА.1.1.4. 1МА.1.1.5. 
1МА.1.3.2.  
1МА.2.1.1. 1МА.2.1.2. 1МА.2.1.3.. 
1МА.2.1.4. 1МА.2.1.5. 1МА.2.3.1.  
1МА.3.1.1. 1МА.3.1.2. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.5.  

II  
 
ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ И ЊИХОВИ 

МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ 

35 
 

16 19 1МА.1.4.1. 1МА.1.4.2.МА.1.4.3. 1МА.1.4.4. 
1МА.2.4.1. 1МА.2.4.2. 1МА.2.4.3. 1МА.2.4.4. 
1МА.2.4.5.  
1МА.3.4.1. 1МА.3.4.2. 1МА.3.4.3.  

III  
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

15 
 
 

4  11 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.1.2.3. 
1МА.2.2.1. 1МА.2.2.2. 1МА.2.2.4.  
1МА.3.2.2.  

 
 
 
 



 
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
 
Оперативни план рада наставника је дидактичко методичка разрада глобалног плана на 
наставне јединице по редоследу њиховог извођења. Садржи следеће елементе: 
- редни број теме 
- редни број наставне јединице 
- назив наставне јединице и корелацију са осталим предметима 
- тип часа 
- облик рада 
- методе рада 
- место рада (уколико није учионица) и наставна средства 
- иновације  
- самоевалуацију и корекције 
- стандарде, који се уносе у посебну колону, у колону са називом наставне јединице или на 
неки други начин. 
Предложиле смо оперативни план за трећи разред за целу школску годину, а учитељи могу 
да га пренесу у своје формуларе за сваки месец, у складу са годишњим календаром. Налази се 
у међу прилозима за копирање, који су дати уз овај приручник. 
 
 
 
 
ЕВАЛУАЦИЈА УЧЕНИКА – ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 
 
Предлажемо неколико типова листа за формативно (континуирано) праћење постигнућа 
ученика у трећем разреду из математике које у потпуности прате садржај наших уџбеника. 
Сачињене су у складу са стандардима постигнућа, а  замишљене су као саставни део 
„педагошке свеске“, која је најделикатнији део педагошке документације сваког наставника.  
Оцењивање је сталан образовно- васпитни процес у циљу праћења остварености образовних 
стандарда и исхода,  напретка сваког ученика уз уважавање индивидуалних могућности и 
потреба, али и сталне провере ефикасности рада наставника и школе у циљу његовог 
побољшања. Оцена треба да буде објективан и поуздан показатељ у којој мери смо 
остварили циљеве и задатке наставе, односно колики је обим и ниво усвојености градива, 
умећа и вештина ученика и  колико је свако дете  напредовало у односу на претходни 
период.  
Према правилнику  о оцењивању ученика сваки наставник има обавезу да континуирано 
врши формативно и сумативно оцењивање.  
Формативно оцењивање је редовно праћење и проверавање постигнућа и владања ученика 
и води се у педагошкој свесци ( документацији наставника). Поред описне оцене, односно 
белешке о напретку и владању ученика за сваку наставну целину и/или класификациони 
период, садржи и препоруке за даљи рад и напредак. Оцена је јавна и саопштава се одмах уз 
образложење, са циљем да се ученик укључи у самопроцењивање и да се подстакне његово 
критичко мишљење. За што објективније и квалитетније оцењивање треба имати јасно 
утврђене критеријуме и исходе, али и примењивати  различите начине  праћења и изворе на 
основу којих се доноси закључак.  
У математици процена успешности сваког ученика врши се на основу више показатеља: рада 
и залагања на часу, сталног прегледања свезака, редовног доношења домаћих задатака, 
усмених одгвора,  решавања задатака на табли, тестова, „петоминутних“ провера, залагања у 



групном раду и раду у пару, резултата рада на допунској и додатној настави, учешћа у 
самосталном састављању задатака, решавања математичко-логичких проблема који 
подстичу функционално мишљење, учешћа на такмичењима и друго.  
Сумативно оцењивање је, укратко, извођење бројчане оцене (у  првом разреду – описне),  
која се уписује у дневник  на крају тематске целине и класификационог периода.  
Закон налаже „педагошку свеску“ и елементе које она треба да садржи, али идејно решење је 
препуштено самом наставнику. Због тога смо дате табеле и листе сачиниле  према 
сопственим потребама и користимо их, са мањим изменама,  већ неколико година у свом 
раду. Осим што их користе многе  наше колегинице, важно је нагласити да су наишле  на 
одобравање и од стране Тима за екстерно вредновање. Свака учитељица и учитељ може их 
прилагодити и мењати према својим потребама.   
 
О ЛИСТАМА ЗА ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 
  
Предлажемо две врсте детаљно урађених евалуационих листа у виду табела, које се 
разликују по формату и незнатно по садржају. У првој варијанти дата је једна листа за целу 
школску годину, а у другој – две листе, по једна за свако полугодиште. У табеле се уносе 
оцене или ознаке и симболе за нивое постигнућа према сопственом нахођењу.  За коју год да 
се учитељ определи, има могућност да је комбинујете са листом постигнућа у којој се 
подвлачи, заокружује или  прецртавају кључне речи у опису постигнућа детета, а учитељ има 
могућност да допише и друга запажања.  
Припремиле смо и листе евалуације постигнућа на контролним вежбама и на 
иницијалном тесту – по задацима. У рубрике се уносе, на пример, следеће ознаке: ако је 
ученик тачно урадио задатак „+“, ако је задатак нетачан уписујете „-“, а ако није урађен, 
уписујесе „/“ . Хоризонталном анализом сазнајемо које дете је савладао коју област, односно,  
шта није добро савладало. Вертикална анализа нам говори које садржаје треба обновити и 
утврдити у даљем раду са целим одељењем.  
Такође смо припремиле и предлог иницијалног теста, који се заједно са поменутим листама 
налази у прилозима уз овај приручник. 
 
 
 
О НАСТАВНИМ ЛИСТИЋИМА 
 
Уз овај приручник припремиле смо и низ прилога у електронској форми. Међу прилозима се 
могу наћи: 
- листе евалуације посигнућа ученика у две верзије – по полугодиштима и по тромесечјима, 
па учитељи могу да  изаберу ону која им више одговара; 
- листу евалуације постигнућа на писменим проверама знања; 
- предлог иницијалног теста, такође са евалуационом листом; 
- предлог оперативног плана рада за редовну и допунску наставу; 
- предлог наставних јединица за математичку секцију; 
- прилоге уз поједине лекције са задацима, као додатни материјал за рад на часовима или 
код куће. 
 
 
 
 
 



НЕКОЛИКО РЕЧИ О ПРИПРЕМАМА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 
Континуирано припремање за час законска је обавеза сваког учитеља. Оно подразумева 
писану припрему у складу са стандардима, прилагођену саставу одељења, условима у којима 
се одвија настава и са довољним бројем задатака по нивоима, затим наставна средства, 
дидактичке материјале,  али и лично усавршавање, прилагођавање променама  и стално 
праћења савремених трендова у васпитању и образовању. У жељи да колегиницама и 
колегама бар мало олакшамо тај део посла, понудили смо предлоге  за реализацију свих 180 
наставних јединица у трећем разреду. 
Припреме су написане у класичној форми са свим елементима које једна припрема треба да 
садржи, почев од циљева и задатака, преко метода, средстава, стандарда, до разрађеног тока 
самог часа. Дати елементи су само предлог и могуће је изменити их. Уколико се уносе било 
какве измене у садржај припреме посебно обратити пажњу на образовне стандарде и 
прилагодити их променама. Треба имати у виду да су прописани стандарди дати за цео први 
циклус образовања, што значи да се, уколико је потребно, део градива једног разреда може 
пренети у наредни. Важно је да се стандарди реализују до краја циклуса, односно до 
завршетка 4. разреда, а у складу са могућностима ученика.  
У припремама смо предложиле наставна средства за која мислимо да су доступна и да их 
свака школа има, као што је прибор за геометрију за цртање на табли, вага, тегови, мензуре, 
зидне слике.  Предложени дидактички материјал може се лако направити, на пример, разни 
плакати (за које могу да послуже стари календари који имају бело наличје), папирна трака 
на којој су представљени бројеви прве хиљаде (десетице и стотине)... На неколико места 
предложено је коришћење и ППТ презентација, које могу да се примене скоро на сваком часу, 
али свесне смо тога да нема много оних који редовно имају на располагању адекватну 
рачунарску опрему (укључујући и видео бим). Уз неке припреме дат је и прилог са задацима 
по нивоима, предвиђен за копирање. Водили смо рачуна да, ради уштеде, на један папир 
стану задаци за више ученика. Уколико не постоји могућност да се копирају, могу се 
издиктирати, или написати на табли. Иако у уџбенику и радној свесци за већину лекција има 
довољно материјала за рад на часу и за домаћи задатак, предложено је још задатака (са 
решењима) за сва три нивоа. Међу њима има мозгалица и проблемских задтатака који се 
могу радити, не само на редовним часовима већ и на математичкој секцији. У свакој 
припреми за писмену проверу знања дат је и додатни задатак којим могу да се занимају 
ученици  који брзо заврше вежбу. 
Посебну пажњу поклониле смо учењу кроз игру. Сматрамо да је та метода веома пожељна у 
раду са децом, па смо на више места дале предлоге за обнављање, па и обраду градива кроз 
игровне активности.  
Што се тиче домаћих задатака, мишљења су подељена. Неки сматрају да деци не треба 
давати  домаће задатке или их треба задавати ретко, да их треба ослободити те обавеза за 
викенд и током распуста. Уколико спадате у оне који мисле другачије, у нашим припремама 
наћи ћете  довољан број задтака за рад на часу, како би остало бар неколико задатака из 
уџбеника или радне свеске за рад код куће.  
Садржаји у нашим уџбеницима дати су по засебним целинама и могуће је мењати њихов 
редослед. На пример, лекције из геометрије не морају да се обраде  у континуитету. Могу се 
поделити на више мањих целина и комбиновати са аритметиком, уколико учитељ сматра да 
се тако постижу бољи резултати. Уџбеник заправо, не би требало да буде ни једино средство, 
ни једини извор знања. Он представља само оквир за планирање и реализацију наставних 
садржаја и не мора се слепо пратити, па се од  учитеља у том смислу очекује више 
флексибилности и креативности у раду. Добар учитељ који се адекватно припреми за час, 
неће се у потпуности ослонити само на уџбенички комплет, па се надамо да ће идеје и задаци 



које смо изложили у припремама бити свима од помоћи. На крају крајева, колико год били 
квалитетни уџбеници и детаљне припреме за час,  никада неће моћи да замене улогу 
учитеља у васпитно-образовном процесу! 
Желимо вам много успеха у раду и да вас ученици памте онако како је неко некада запамтио 
свог учитеља:  „Нисам баш од свог учитеља научио много математике. Све што сам од 
њега научио током година јесте како размишљати, концентрисати пажњу, планирати и 
самостално решавати проблеме.” 
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