
Користимо 
часовник

мере за време 
час и минут



Дечак и девојчица су у школи направили лепог змаја.

Договорили су се да сутра чим устану 

оду на ливаду да испробају како лети.

Дечак је рано устао и стигао на 

договорено место. Мећутим, 

девојчица није дошла и он је 

разочарано отишао кући.

Нешто касније стигла је девојчица која је дуго чекала 

дечака. Била је убеђена да је дечак заборавио на 

договор.

Шта мислите зашто је дошло до неспоразума?

http://www.youtube.com/watch?v=UimYHJBHIJg


Време меримо справом 

која се зове часовник.

• На бројчанику су 

обележени часови, тј. 

сати (дебљим или дужим 

цртама и бројевима од 1 

до 12) и минути (тањим 

или краћим цртама).

БРОЈЧАНИК

САТИ

МИНУТИ



• Велика казаљка се 

креће брже од мале, али 

се обе крећу у истом 

смеру (како показује 

стрелица на слици).

• Мала казаљка показује 

сате, а велика минуте



• За један дан мала 

казаљка часовника обиђе 

пуна два круга: први круг 

пре подне, а други круг 

после подне. 

• Зато поподневне сате 

пишемо као 13.00 (12+1), 

14.00 (12+2) и тако редoм 

до 24.00 (12+12).



• За један сат велика 

казаљка часовника 

обиђе један круг.

• За један дан (24 сата) 

велика казаљка обиђе 24 

круга.





А сада да применимо знање

1. Колико часова имају 2 дана? А пола дана?

2. Љубица је заспала у 22 сата, а мама је 

пробудила у 8 сати. Колико часова је 

спавала?

3. Воз креће у 11 сати, а стиже у 14 и 30 

минута. Колико дуго путује воз?



Одабери, исеци и залепи на картон одговарајући модел часовника.



Прочитај и 

запиши 

време на 

ова четири 

часовника.

03 : 05

03 : 4510 : 35

06 : 15



12
1

2

3

4

5
6

11

10

7

8

9

Ујутру или пре подне  05 : 15

После подне или увече  17 : 15

Послеподневне и 

вечерње сате пишемо 

увећане за 12.
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Од подне до поноћи

17 : 20 21 : 35 23 : 50



Пре подне

или ујутру

После подне

или увече 

Писање тачног времена





• Која емисија је на програму у 9:30 ујутру?

• Колико минута траје емисија “Подводни свет”?

• Колико часова ће проћи између првих и других вести?

ТВ програм

9:00 Јутарњи програм

9:30 “Мали свет”

10:00 “Магазин”

11:00 Вести

11:15 “Подводни свет”

12:00 Временска прогноза

13:30 Квадратура круга

14:00 Вести

14:15 “Бади пас кошаркаш”- Филм

15:35 “Штрумфови” - Анимирани филм

17:00 Вести

Примена знања:


