
 

 

                  Деда Мраз задаје задатке. Има ли вољних да их реше?   

Јесте ли написали писмо Деда Мразу? Ако нисте, пожурите!  

Сад да покажемо шта све знамо и умемо! ☺ МОЖЕ? 

ПАЖЉИВО ЧИТАЈ и проблем реши, а Деда Мраз ће да Ти се насмеши. 

1.  Израчунај:  

4 х 3=___   7 х 2=___   5 х 7=___   6 х 4=___  4 х 9=___  5 х 8=___  7 х 4=___  8 х 3=___  4 х 8=___ 9 х 5=___  

 

       3            6             9              2             4            6             8            10           1            5 

     х3          х5           х2          х10           х4          х4           х5          х10         х7          х0_ 

 

Први чинилац 5 4 3 2 10 

Други чинилац 5 7 10 0 1 

Производ       

                                                                                                                                                            25 

 

2. Израчунај производе следећих бројева: 

а) 3 и 7 _________________    б) 8 и 4 ___________________ в) 6 и 5 ___________________ .  

                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                   6 

3. Који је број 3 пута већи од: 

 а) 10, ___________________  б) 6,  ___________________     в) 9,  ___________________ .  

                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                     3  

4. Јована има 7 година. Њен тата 5 пута више од ње. Колико година има Јованин тата? 

            Р: ____________________________________________ 

            О: ______________________________________________________________________ .     

                                                                                                                                                                                  3 

5.  Колико ногу укупно имају 3 патке и 2 козе? 

            Р: ________________________________________________________  

                                 О: ______________________________________________________________ . 7 



 

 

Покушајмо и ове. Текст изрежи и залепи у свесци, па          Покушајмо и ове. Текст изрежи и залепи у свесци, па 

затим израчунај и одговори на питања.                                    затим израчунај и одговори на питања.  

 

Вукашин је нацртао 3 Деда Мраза, а Страхиња 4 пута 

више од њега. Колико је Страхиња нацртао?  

Вукашин је нацртао 3 Деда Мраза, а Страхиња 4 пута 

више од њега. Колико је Страхиња нацртао?  

Теодора је направила 7 пахуља од папира, а Марина 2 

пута више. Колико је Марина направила пахуља? 

Теодора је направила 7 пахуља од папира, а Марина 2 

пута више. Колико је Марина направила пахуља? 

 Аца је донео 1m платна за разредног Деда Мраза, а 

Драган два пута више. Колико је метара платна донео 

Драган? 

 Аца је донео 1m платна за разредног Деда Мраза, а 

Драган два пута више. Колико је метара платна донео 

Драган? 

 За Снешка је Маја донела 2 велика дугмета за очи и 

10 пута више малих дугмића за тело. Колико је донела 

малих дугмића? 

 За Снешка је Маја донела 2 велика дугмета за очи и 

10 пута више малих дугмића за тело. Колико је донела 

малих дугмића? 

Пет ученика II3 је направило по 6 честитки за Нову 

годину. Колико су укупно честитки направили? 

Пет ученика II3 је направило по 6 честитки за Нову 

годину. Колико су укупно честитки направили? 

Девет ученика је донело по 4 пахуље од папира. 

Колико је укупно пахуља? 

Девет ученика је донело по 4 пахуље од папира. 

Колико је укупно пахуља? 

Милица је донела две игле за шивење костима 

Снешка, а Тања два пута више. Колико су укупно 

донеле игала? *пази: М=    Т=     Укупно= 

Милица је донела две игле за шивење костима 

Снешка, а Тања два пута више. Колико су укупно 

донеле игала? *пази: М=    Т=     Укупно= 

Девет ђака је направило по два украса. Да ли је 

довољно да свако дете добије по један? 

Девет ђака је направило по два украса. Да ли је 

довољно да свако дете добије по један? 

На паноу се налазе у два реда по 4 цртежа 

новогодишње јелке, један Снешко и један Деда Мраз. 

Колико је укупно цртежа на паноу? 

На паноу се налазе у два реда по 4 цртежа 

новогодишње јелке, један Снешко и један Деда Мраз. 

Колико је укупно цртежа на паноу? 

Сања је сашила три носа за Снешка, а Биљана три пута 

више. Колико су укупно сашиле носева? 

Сања је сашила три носа за Снешка, а Биљана три пута 

више. Колико су укупно сашиле носева?  

Саша је донео 3 шишарке, а Неша два пута више. 

Колико је укупно шишарки? 

Саша је донео 3 шишарке, а Неша два пута више. 

Колико је укупно шишарки? 

 

Ако си урадио/ла све задатке тачно добићеш име и              Ако си урадио/ла све задатке тачно добићеш име и  

презиме.  Унеси слово из квадратића испод одгова-             презиме. Унеси слово из квадратића испод одгова- 

рајућег резултата.                                                                             рајућег резултата. 

8 9 12 14 20 10 30 12 18 6 36 / 8 9 12 14 20 10 30 12 18 6 36 

           /            

 

А сад га нацртај!                    

                                                                                                                    ЗА ДАНАШЊИ ТРУД ДОБИО/ЛА СИ 
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