
                                        Време 

Колико је сати?    

Кад ћеш доћи код мене?                 

Време да идеш кући.  

Имам 8 година. 

 

Али и ... 

Хладно време. 

Пада киша. 

Невреме је, нећу данас ићи у шетњу.

 

 



Па, шта је онда време?  

Посматрајте овако време: Време је растојање од почетка, до краја нечега. 

Пасуљ 

                          

почетак ........................................................................................................................................................................................крај  

То је и живот пасуља ☺☺☺☺.  

 

Човек 

  

почетак................................................................................................................................................................................крај 



Живот човеков меримо од рођења до смрти...  

Морамо и време да меримо... Колико пута вам се учинио час физичко веома кратак, или час математике, или играње код 

друга, или шетња, а колико пута нисте могли да дочекате да прође 5 минута па да пођете негде? Када нам је лепо, време брзо 

прође, а када нас је страх, кад нам је неријатно, кад смо тужни...време спорије пролази. То није тачно. Само нам се чини, то је 

привид, наш осећај.  

Па, да не би долазило до забуна, као кад одеш  код друга да се играш после доручка и гле већ пада вече, а тек сте се заиграли, 

а мама код куће се љути јер никад да стигнеш и опет касниш, људи су смислили разне справе и инстументе којима ће 

мерити време. 

Код друга не можемо да останемо ДАН, морало је краће време, смислили су САТ (час), али за посету лекару и то је дугачко, 

смислили су мање – краће време МИНУТ, ух, кад се уплашимо и минут је дуг, смислили су СЕКУНДУ. Како сад знамо да је 

секунда најкраћа, кренућемо од ње. 

СЕКУНДА траје док кажеш један. 

Када 60 пута кажеш један истом брзином, направићеш 1 МИНУТ. 

Када поређаш (потрошиш) 60 минута, направићеш 1 САТ. 

Кад поређаш (потрошиш) 24 сата, направио си 1 ДАН. 

Тих 7 дана, направиће 1 СЕДМИЦУ, ми је зовемо и НЕДЕЉА. 

4 седмице направиће нам 1 МЕСЕЦ, не онај на небу, већ у календару. 

12 месеци ће нам направити (кад их потрошимо) 1 ГОДИНУ. 

10 година ће дати 1 ДЕЦЕНИЈУ. 

10 деценија направи 1 ВЕК, а и 100 година је  1 ВЕК. 

1000 година нам је време од 1 МИЛЕНИЈУМА. 



Тако би то изгледало кад би га трошили, али човек не живи тако дуго. Спомињала сам вам неке справе, инструменте... 

Штоперица- мери секунде.                     Часовник  / Сат – мери секунде, минуте и сате. 

                 

Часовник 

https://prezi.com/ostih-pou3re/presentation/ 

Упознавање са римским бројевима на часовнику – прилог 1. 

Израда разредног часовника 

       



Израда задатака помоћу сата који смо направили: НЛ прилог 2.  

Подела слике сата за израду модела. Домаћи задатак – математика. Прилог 3. 

Седам узастопних дана чини седмицу 

Овако ћемо поновити дане у седмици: 

https://spomenkakocis.files.wordpress.com/2014/02/dani-u-nedelji-spomenka-kocis.pptx  

Поиграли смо се ''Глава јури реп''  уз песму ''Коларићу панићу''.  

Нанизали смо 4 седмице и добили месец. Читамо латиницу. Поновићемо месеце помоћу РР презентације: 

https://spomenkakocis.files.wordpress.com/2014/02/sedmica-po-sedmicu.ppt  

 

12 месеци у низу је година. Поделићемо календар са нашом сликом и урадити задатке. Прилог 4. 

 

 

 

10 година = деценија 

100 година  = век  

 

 

 



Календар – бележи дане, недеље и месеце у години. 

 

Упиши када смо почели наставу после распуста, заокружи када смо се распустили и прецртај дан када смо фарбали 

јаја.  



Упознајемо се са лентом и временском цртом. 

 



 

Понављање и утврђивање, лепимо у свеску. Прилог 5.

Мерење времена  

1 миленијум = 1000 година 

1 век = 100 година 

1 деценија = 10 година 

1 година = 12 месеци 

1 година = 365 или 366 дана 

1 месец = 28 (29), 30 или 31 дан 

1 месец = 4 седмице 

1 семица (недеља) = 7 дана 

1 дан = 24 сата 

1 сат = 60 минута  

1 минут = 60 секунди  

 

 

 

Понављање и утврђивање, лепимо у свеску. Прилог 5.

 



Подела НЛ  за израду ленте и временске црте. Домаћи за СОН. прилог 6. 

 

 

 

Направите ЛЕНТУ ваше породице. За ово ће вам требати помоћ родитеља, бака и дека. Различита раздобља обојите 

различитом  бојом. На пример: прадеда жутом, деда нарнџастом, родитељи зеленом, ви... 

 

Упишите најважније датуме или догађаје за вашу породицу. 

 

 

ЛЕНТА ПОРОДИЦЕ  

 

 

   

 

 

 

 



 

Направите вашу временску траку - црту 

 

 

Прва година: (рођење, први зуб, први смех, прва  реч, проходао...) 

 

 

 

 

Од рођења: (рођење, полазак у обданиште, вртић, школу; рођење брата, сестре или неки теби важан догађај...) 

 

 

 


