
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

БРОЈЕВИ 

1) У следећим стиховима подвуци бројеве: 

Три бубе и један мрав добра срца живе, раде и спавају у мрављем граду 

Испод велике крушке у хладу 

Они имају куће на спрат, на три, на девет спратова 

Они навијају будилнике на пет да би се на време пробудили. 

2) Повежи линијама бројеве са леве стране са одговарајућим именицама са десне: 

Три пилића 

Дванаесторо прозор 

Трећи друга 

3) У следећем низу подвуци основне, а заокружи редне бројеве. 

седамнаести,      десет,     пета,     сто тридесет   

два,     тридесети,      двеста,      три хиљадите 

4) У следећем низу заокружи збирне бројеве. 

    други,    тројица,    милион,    десеторо 

    две хиљадити,    осморица,   петоро 

5) Напиши речима бројеве у реченици: 

Од (29) _______________________ ученика само је (12) ____________________ научило 

таблицу множења. 

6) Прецртај неправилно написане бројеве: 

Хиљаду и двеста,     тридесет и четири,     деветнаест,   

четри,     шезт,       петстоосам,     шеснест 

7) Напиши на три различита начина: 

 а) датум свог рођења б)  данашњи датум 

 __________________ __________________ 

 __________________ __________________ 

 __________________ __________________ 
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8) Допуни реченице бројевима: 

Јануар је  ____  месец у години. 

Април има  ____  дана. 

Божић се слави ____  јануара. 

Убрала сам детелину са ____  листа. 

Ово ми је ____  рођендан. 

На рођендан ми долазе ____  деце. 

9) Попуни табелу: 

Основни број Редни број Збирни број 

Два   

 Тридесети  

  Шесторо 

 Пети  

  Десеторо 

Седамдесет два   
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Решења: 

 

1) Три бубе и један мрав добра срца живе, раде и спавају у мрављем граду 

Испод велике крушке у хладу 

Они имају куће на спрат, на три, на девет спратова 

Они навијају будилнике на пет да би се на време пробудили 

2)  

Три пилића 

Дванаесторо прозор 

Трећи друга 
 

3) Основни:      десет,     сто тридесет  два,     двеста 

Редни:     седамнаести,      пета,     тридесети,      три хиљадите 

4) Збирни бројеви:    тројица,     десеторо,    осморица,    петоро 

 

5) Од двадесет девет ученика само је дванаесторо научило таблицу множења. 

 

6) Неправилно:  четри,     шезт,    петстоосам,     шеснест 

 

7) а)    05. 09. 2009.  05. IX  2009. 5. септембар 2009. 

б)    17. 11. 2019. 17. XI  2019. 17. новембар 2019. 

 

8) Јануар је  1.  месец у години. 

Април има  30  дана. 

Божић се слави 7.  јануара. 

Убрала сам детелину са 4  листа. 

Ово ми је 9.  рођендан. 

На рођендан ми долазе 8 деце. 
9)  

Основни број Редни број Збирни број 

Два Други Двоје 

Тридесет Тридесети Тридесеторо 

Шест Шети Шесторо 

Пет Пети Петоро 

Десет Десети Десеторо 

Седамдесет два Седамдесет други Седамдесет двоје 

 


