1. Подели писмено са потписивањем и провери тачност решења
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2. Од количника бројева 232 и 2 одузми најмањи троцифрени бр.
________________________________________

2. Од количника бројева 232 и 2 одузми најмањи троцифрени бр.
________________________________________

3. У бутику је било 856 рукавица. Колико је то пари?
__________________________________________
Oдговор:
_______________________________________ . Т

3. У бутику је било 856 рукавица. Колико је то пари?
________________________________________
Oдговор:
_______________________________________ . Т

4. На предавање о здравој исхрани дошло је 312 девојчица и 444
дечака. Подељени су у 3 једнаке групе. Колико је ученика било у свакој
групи?
_______________________________________________
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_______________________________________________
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Реши задатке и открићеш како се зове ова необична животиња.
Гмизавац је и живи на Новом Зеланду. Достиже величину до
80 цм и тежину до 1 кг и 500 г. Има треће око које се налази
испод коже, на врху главе. Животни век је око 100 год. Храни се
инсектима, пужевима, глистама... Ноћне су животиње, живе у
јазбинама, под земљом. Женке полажу од 8 до 15 јаја сваке четврте
године. Прети му истребљење.
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