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                  САБИРАЊЕ  до 10- илустровани задаци 

1. Дечаци  су направили 4 Снешка Белића, а девојчице још 2 .     

Колико укупно има Снешка? 

 

 

Рачунам: ____+ ____= _____ Одговор: Укупно има ___ Снешка. 

 

2. На прозору је 5 пахуља. Ана је доцртала још 1. Колико има 

пахуља на прозору? 

               

Рачунам: ____ + ____ = _____ 

Одговор: На прозору има укупно ___ пахуља. 
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3. На скијалишту је 4 скијаша. Затим је дошло још 3 деце. 

Колико је укупно људи  на скијалишту? 

      

Рачунам: ___ + ___ = ____ 

Одговор: На скијалишту је укупно _____ људи. 

4. У зоо врту има 5 пингвина. Добили су још 3. Колико сада 

има пингвина у зоо врту? 

 

 

Рачунам: ____ + ___ = ____ 

Одговор: У зоо врту сада има ____пингвина. 
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5. У излогу има 6 играчака. Продавац је додао још 3 лутке. 

   Колико је укупно играчака у излогу? 

     

                  
Рачунам: ____ + ____ = ____ 

Одговор: У излогу има укупно _____ играчака. 

6.Испред Деда Мразове куће сложено је 4 санки. Затим је 

Деда Мраз изнео и својих 5. Колико има укупно санки испред 

Деда Мразове куће? 

 

                           

Рачунам: ____+ ____= ____ 

Одговор: Укупно има ____ санки. 
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7.У дворишту је процветало 5 висибаба, а затим још 5 

љубичица. Колико има укупно цветова у дворишту? 

  

 

Рачунам: ____+ ___ = ____ 

Одговор: У дворишту  има укупно _____ цветова. 

8. Мама је добила од сина 2 саксије са цвећем ,а од ћерке још 

7. Колико мама сада има саксија са цвећем? 

  

 

Рачунам: ____+ ____= ____ 

Одговор: Мама сада има ____саксија. 
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9. Око кошнице је зујало 6 пчела , а затим је долетело још 4. 

Колико је пчела око кошнице? 

                                           

                                

Рачунам: _____+ _____= ____ 

Одговор: Око кошнице зуји ____ пчела. 

10.На ливаду је слетео 1 лептир, а после још 7. Колико је 

лептира слетело на ливаду? 

                     

 

Рачунам: ___ + ____ = ____ 

Одговор: На ливаду  је слетело ____ лептира. 
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11. У мравињаку је радило 7 мрава, а у помоћ су им дошла још   

2 мрава. Колико укупно мрава ради у мравињаку? 

 

                 

Рачунам: ____ + ____ = ____ 

Одговор: У мравињаку укупно ради _____ мрава. 

12. У бари су крекетале 4 жабице. У даљини су се чуле још 4. 

Колико укупно жабица крекеће? 

                    

                    

Рачунам: ____+ ____ = ____ 

Одговор: Укупно крекеће ____ жабица. 


