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Нека математика игра буде,
Сви да се чуде,
Како је лако ,

Научити је тако!
Кроз игру и боје,

Сва деца науче да броје.
Да одузму и додају,

Да сами купе и продају.
Шта је веће, шта је мање,
Какво је на рачуну стање.

Хајде другари,
Да учимо  нове ствари.
Да рачунамо и бројимо,
Забављамо се и бојимо!



Нека математика игра буде,
Сви да се чуде,
Како је лако ,

Научити је тако!
Кроз игру и боје,

Сва деца науче да броје.
Да одузму и додају,

Да сами купе и продају.
Шта је веће, шта је мање,
Какво је на рачуну стање.

Хајде другари,
Да учимо  нове ствари.
Да рачунамо и бројимо,
Забављамо се и бојимо! Запажање 

и логика

Име:___________________

Презиме:_______________
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Запажање и логика

ИСТо И раЗЛИчИТо

Запажање и логика
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Запажање и логика

      НацрТаЈ
Нацртај елемент који недостаје на слици број 2, како би 
била иста као слика број 1.

Запажање и логика
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ВеЛИКо И МаЛо
Медвед је велики, а јеж је мали. У свакој колони обој
оно што је највеће.  

Запажање и логика



Сналажење
у проСтору
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   Горе, ДоЛе

Сналажење у простору 

Ко је горе? Ко је доле? 

Заокружи црвеном бојом сву децу која су доле, а плавом бојом 
ону која су горе.

Доле

Горе

Сналажење у простору 
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Сналажење у простору

  Горе, ДоЛе 
Погледај слику и реци нам шта је горе, а шта доле. Затим 
пронађи грешку у доњој табели.

Сналажење у простору
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НаГоре, НаДоЛе
На првој слици авиони лете нагоре, а на слици број 2 
надоле. Погледај слику број 3 и на њој заокружи све 
авионе које се крећу нагоре.  

Сналажење у простору 
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ИСПРЕД

    ИЗА

ИСПреД, ИЗа 
Следећи пример са прве слике нацртај коња иза ограде, 
пса и дечака испред ограде. 

 
Сналажење у простору
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Између два јела налази се сладолед. 
Које је твоје омиљено јело? 
Постави  сто тако да се тањир налази између виљушке 
и ножа.

ИЗМеЂу

Сналажење у простору 
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лево  -  ДеСно

лево  -  ДеСно

ЛеВо, ДеСНо  
Погледај прве две слике, па затим на трећој нацртај:
-са леве стране своју најбољу другарицу
-са десне стране свог најбољег друга

 
Сналажење у простору
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облик лево од квадрата 
обој зеленом бојом.

облик десно од квадрата 
обој црвеном бојом.

облик десно од квадрата 
обој жутом бојом.

облик лево од троугла 
обој плавом бојом.

ЛеВо, ДеСНо 

Сналажење у простору 
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облик лево од квадрата 
обој зеленом бојом.

облик десно од квадрата 
обој црвеном бојом.

ИЗНаД, ИСПоД  
Погледај слику и именуј предмете који се налазе изнад 
сата, а затим све оне који се налазе испод сата. 
Обој предмете из табеле и пронађи грешку.

 
Сналажење у простору
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Погледај слику са плаже и реци која се деца налазе у 
мору, а која ван мора, на плажи. 

у, На, ВаН

Шта се налази на столу?

Шта се налази у вази?

Шта се налази ван стола?

Сналажење у простору 
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Шта се налази на столу?

Шта се налази у вази?

Шта се налази ван стола?

  ВежБаМо

Обој воће ВАН 
корпе

Обој предмет који се налази 
ИЗНАД

Обој дете са ДЕСНЕ 
стране

Обој прасе које се налази 
ИЗМЕЂУ

 
Сналажење у простору



оБлиЦи и 
величине
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