МАТЕМАТИКА

Циљ и задаци
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје
елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и
зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених
математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе,
за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање;
као и да доприносе развијању менталних способности, формирању
научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
Задаци наставе математике јесу:
- да ученици стичу знања неопходна за разумевање
квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама
у природи, друштву и свакодневном животу;
- да ученици стичу основну математичку културу потребну за
откривање улоге и примене математике у различитим подручјима
човекове делатности (математичко моделовање), за успешно
настављање образовања и укључивање у рад;
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и
логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике
ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању
природних појава;
- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу
разноврсних извора знања.
- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја
природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и
образовању;
- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што
су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност,
одговорност, смисао за самостални рад;
- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем
основних математичких метода допринесе формирању правилног
погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
- да ученици стичу способност изражавања математичким
језиком, јасноћу и прецизност изражавања у писменом и усменом
облику;
- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима,
релацијама и пресликавањима;
- да ученици савладају основне операције с природним,
целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих
операција;

- да ученици упознају најважније равне и просторне
геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
- да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и
геометријским конструкцијама.

