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БРОЈЕВИ



Наша учионица има три велика 
паноа. Њих краси дванаест 
радова. Окачила су их два редара. 
Свих двадесет троје ученика 
учествовало је у раду. Група 
ученика који седе у другој и 
трећој купи добили су петице за 
свој рад.

Зашто су речи написане 
различитим бојама?



Шта означавају обојене речи?
Количина се означава бројевима.
Бројеви у српском језику су 

променљива врста речи: два, 
другој, двоје.

 



Напиши одговоре на питања:

Колико имаш година?
Колико имаш оловака на столу?
А књига?

Подвуци бројеве у реченицама 
црвеном бојом.

 



Имам десет година. На столу имам 
три оловке и пет књига.

Бројеви десет, три, пет, двадесет 
један... означавају колико има бића 
или ствари на броју. То су основни 
бројеви. Њима нешто пребројавамо.



Напиши одговоре на питања:

У који разред идеш? 
У којој клупи седиш?
Који си по реду у врсти?

Подвуци бројеве у реченицама 
зеленом бојом.



Идем у четврти разред. Седим у 
другој клупи. У врсти сам шести по 
реду.

Бројеви четвртој, другој, шести, сто 
трећи... означавају која је по реду 
нека ствар, појава или биће. То су 
редни бројеви.



Ако редне бројеве пишемо арапским 
цифрама, иза њих се пише тачка.

Бака је прославила 65. рођендан.
Иза римских цифара се не пише тачка, 

они сами означавају редне бројеве.
Идем у ОШ “Краљ Петар II 

Карађорђевић”.



Напиши одговор на питање:
Колико вас је било твом рођендану?

Подвуци број у реченици плавом 
бојом.



На рођендану нас је било 
дванаесторо.

Бројеви петоро, дванаесторо... 
означавају скуп или збир и називају 
се збирни бројеви.



Запиши у свесци
Бројеви су речи које означавају 

колико нечега има на броју 
(основни бројеви), збир или скуп 
(збирни бројеви) и који је неко 
или нешто по реду (редни 
бројеви).
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ОСНОВНИ  РЕДНИ ЗБИРНИ

ТРИ
ДЕСЕТ

ТРЕЋИ
ДЕСЕТИ

ТРОЈЕ
ДЕСЕТОРО



Уради задатке, па провери 
тачност на следећем слајду

1. Попуни табелу

2. Допуни реченице:
     Мај је _____ месец у години.
     Убрао сам детелину са ____ листа.
     Божић се слави _____ јануара. 

Основни број Редни број Збирни број

седми

седамнаест

седамтесеторо



Основни број Редни број Збирни број

седам седми седморо

седамнаест седамнаести седамнаесторо

седамдесет седамдесети седамтесеторо

Мај је пети месец у години.
     Убрао сам детелину са четири листа.
     Божић се слави 7. јануара. 



Домаћи задатак

Попуни лексикон:
Рођен сам (датум) ______.

Ученик сам (назив школе) __________.
Идем у (који) ________ разред.


