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                                       САБИРАЊЕ - вежбање 

 
1. Збир бројева 44 и 9 повећај за 8. 
2. Број 7 повећај за збир бројева 78 и 8. 
3. Мара има 55 салвета, а Деса 6 више. Колико салвета има Деса? 
4. Урош има 29 кликера. Дејан има 5 више од Уроша, а Горан 9 више 
од  
   Дејана. Колико кликера има Дејан, а колико Горан? 
5. У јату је било 67 птица. Прво је долетело још 7, а затим још 7 птица. 
   Колико је сада птица у јату? 
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