ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 1/2.

Школска година:

Наставна тема

УВОД У МАШИНСТВО

Наставна јединица

МАШИНОГРАДЊА, МЕХАНИЗМИ И МАШИНЕ – ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ

Наставни циљ

Упознати машинску технику упознавањем машина и механизама
и задацима и професијама у машиноградњи.

Задаци

Основни задатак је да се ученици уведу и заинтересују за нову
техничку област – машинство. Увођење у машинство остварити
обрадом основних појмова из области машина и механизама и
њихових задатака. На основу знања из претходних разреда о
ресурсима увести ученике у основе трансформације материје и
енергије, пренос и трансформацију оптерећења и кретања.
Упознати ученике које професије постоје у машиноградњи.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речник и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање

Наставни облици

Фронтални

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства
Корелација са другим
предметима и
областима

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна
Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајањ
Садржај рада
е
Уводни Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из ТИО са
део
нагласком препознавања области које су изучаване (природни и вештачки
10 мин. материјали, архитектура, грађевинаство ...).
Које сте области технике до сада изучавали и зашто је то значајно за вас?
Да ли знате у коју област делатности спада аутомобил, преса, струг, дизалица?
Главни Констатацијом да ће у ТИО 7 имати прилику да сазнају много више о једној врло
део
распрострањеној области људске делатности машиноградњи која обухвата један
70 мин. сложен систем конструисања, технологије израде делова и машина и
организације рада.
Полазећи од коришћења расположивих ресурса на Земљи, закона одржања
енергије на Земљи и потреба да се остваре потребна добра за живот човека
нагласити суштину и неопходност трансформације расположивих ресурса а која
се реализује у техници. Навести како је човек, током своје историје, вршио
прилагођавање расположивих ресурса, користио и градио машине.
Демонстрирати (преко постера, слајдова и спотова) развој технике који се огледа
у тзв. индустријским револуцијама: парна машина, мотори СУС,
електрификација, електроника, информатичке технологије и роботика. Посебно
истаћи суштину и значај свих техничких епоха развоја са нагласком шта је
условило развој и до којих је скоковитих промена долазило.
Истаћи улогу и значај укупног развоја машина и механизама у свему томе и
дефинисати који су њихови основни задаци: пренос оптерећења (силе и

момента), трансформација и пренос материје и енергије, промена положаја у
простору – кретање, пренос информација.
Навести професије у машиноградњи.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
део
остварена нова глобална постигнућа.
10 мин. Одговорити на постављена питања ученика.
Спровести вежбу- Избор професије.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
УВОД У МАШИНСТВО
МАШИНОГРАДЊА, МЕХАНИЗМИ И МАШИНЕ – ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
Коришћење расположивих ресурса на Земљи.
Физички закон одржања енергије.
Индустријске револуције: парна машина, мотори СУС,
електрификација, електроника, информатичке технологије и
роботика.
Машине, механизми, елементи машина – задаци:
– пренос оптерећења (силе и момента),
– трансформација и пренос материје и енергије,
– промена положаја у простору – кретање,
– пренос информација.
Професије у машиноградњи: Вежба1.1.– Избор професије.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и
у радну свеску).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Развојне епохе технике и информатике.

Садржаји додатних вежби
Нема.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 3/4.

Школска година:

Наставна тема

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ

Наставна јединица

ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖИ У МАШИНСТВУ

Наставни циљ

Употпунити знања из техничког цртања за приказ машинских
елемената и конструкција и указати на примену стандарда са
посебним нагласком ортогоналне пројекције.

Задаци

Проширивати знања са ортогоналним пројектовањем и
просторним приказивањем објеката, затим специфичностима у
области машинства (техничка документација, ортогонална
пројекција, котирање, пресеци, и упрошћавање, просторно
приказивање у машинству). Наставити са алгоритамским
приступом у конструкторском моделовању посебно у приступу
развоја техничког стваралаштва – Од идеје до реализације.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајањ
е

Садржај рада

Уводни Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из ТИО из
део
техничког цртаања са истицањем извесних специфичности.
10 мин. Који су основни елементи техничког цртања?
Које су специфичности цртежа у машинству?
Приказати у 3D предмет са отворима (или на други начин, нпр. показати модел),
са навојем и слично (нпр. неку виљушку – машински део) и поставити питање:
А како бисте нацртали овај предмет?
Главни Предмет је машински, сложенији и треба применити још нека правила техничког
део
цртања као што су: пресеци, прикази навоја, квалитета обраде површина и др. и
70 мин. зато је неопходно проширити знање из ове области.
Дати преглед врста техничких цртежа који се користе у машинству при
пројектовању машина и механизама, или технологије израде делова и склопова.
Навести врсте приказа који се користе у машиноградњи: ортогонална пројекција
и коса пројекција. Посебно нагласити основу и значај ортогоналне пројекције.
Приказати кратак филм о ортогоналној пројекцији.
Задати вежбу 2.1 из основа ортогоналне пројекције коју ученици треба да
нацртају у своју РС према задатим координатама тачака, или по произвољном
избору. При цртању користити стандардни прибор за цртање. Активно пратити

рад ученика и давати им, континуирано, потребне сугестије и прегледати њихов
рад.
Истаћи улогу и значај ортогонане пројекције у машиноградњи.
Завршни Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
део
остварена нова глобална постигнућа – примена у машиноградњи претежно
10 мин. ортогоналне пројекције са доста специфичности.
Одговорити на постављена питања ученика.
Јавно истаћи најбоље урађене цртеже са објашњењем ученика и коментаром
наставника.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ
ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖИ У МАШИНСТВУ
– детаљни
– склопни
НАМЕНА ЦРТЕЖА
– идејни, скица, патентни, пројектни, радионички, монтажни,
поруџбени, шематски и др.
ОСНОВА ТЕХНИЧКИХ ЦРТЕЖА У МАШИНСТВУ
– ортогонална пројекција тачке, дужи, површине и тела
Вежба 2.1 ОСНОВИ ОРТОГОНАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
Задати координате тачака за цртање у ортогоналној пројекцији тачке,
дужи површине и тела.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС на часу, или код куће.

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме.
Изборни садржаји наставне јединице

(постери)

Нема.
Садржаји додатних вежби
Нема.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 5/6.

Школска година:

Наставна тема

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ

Наставна јединица

СПЕЦИФИЧНОСТИ ТЕХНИЧКИХ ЦРТЕЖА У МАШИНСТВУ

Наставни циљ

Употпунити знања из техничког цртања за приказ машинских
елемената и конструкција и указати на примену стандарда.

Задаци

Допунити знања са специфичностима у цртежима у машинству:
котирање, пресеци, приказ обраде, навоја и упрошћавање.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речник и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање

Наставни облици

Фронтални

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајањ
е

Садржај рада

Уводни Кроз неколико питања обновити градиво са претходног часа са истицањем
део
ортогоналне пројекције као врло значајне за цртеже у машинству као и извесних
10 мин. специфичности цртања из претходних разреда ТИО.
Уз приказ у 3D предмета са отворима (или на други начин, нпр. показати модел),
навојем и слично (нпр. неку виљушку – машински део) и поставити питање:
Шта представља основе техничких цртежа у машинству?
Да ли сада знате да нацртате овај предмет?
Главни Закључити да је предмет је машински, сложенији и треба применити још нека
део
специфична правила техничког цртања као што су: пресеци, прикази навоја,
70 мин. квалитета обраде површина и др. и зато је неопходно проширити знање из ове
области.
Дати преглед значајних специфичности техничких цртежа у машинству.
Приказати примере специфичности техничких цртежа у машинству коришћењем
постера или аплета.
Задати вежбу 2.2 и вежбу 2.3 при чему ученицима треба задати пример из
понуђене групе предмета у РС да задати предмет у изометрији нацртају у косој и
ортогоналној пројекцији према примеру у свесци. Такође нацртати развијени
омотач задатог предмета. Димензије задатих предмета ученици треба
самостално да изаберу, а могу моделе и упростити. При цртању користити
стандардни прибор за цртање. Активно пратити рад ученика и давати им,
континуирано, потребне сугестије и прегледати њихов рад.

Истаћи улогу и значај ортогонане пројекције и специфичних приказа у машинским
цртежима.
Завршни Кроз дискусију о нацртаним цртежима указати на извесне њихове грешке .
део
Одговорити на постављена питања ученика.
10 мин. Јавно истаћи најбоље урађене цртеже са објашњењем ученика и коментаром
наставника.
Дати резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
уписати их у РС.
Задати за самостални рад ученика код куће, да допуне цртеже и да на основу
нацртаног развијеног омотача израде модел од папира, или картона копирајући
нацртани омотач. Такође дати одговоре на задатке и питања који се односе на
изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
СПЕЦИФИЧНОСТИ ТЕХНИЧКИХ ЦРТЕЖА У МАШИНСТВУ
– котирање (редно, паралелно, комбиновано, радијуса),
– уздужни пресек,
– четвртински пресек,
– заокренути пресек,
– делимични пресек,
– означавање навоја,
– пресек тела мале дебљине,
– скраћивање стварне дужине,
– ознаке квалитета обраде,
– уношење толеранција.
ТЕХНИЧКИ ПРИКАЗ И УЗРАДА МОДЕЛА ТЕЛА
ВЕЖБА 2.2, ВЕЖБА 2.3 и Вежба 2.4 – Приказ и израда
модела тела.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника
регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника
регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС код куће.
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Постери, слајдови, филмови, спотови.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице

(постери)

Нема.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 7/8.

Школска година:

Наставна тема

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ

Наставна јединица

КОРИШЋЕЊЕ ПРЕСЕКА И УПРОШЋЕЊА НА ЦРТЕЖИМА У
МАШИНСТВУ

Наставни циљ

Употпунити знања из техничког цртања за приказ машинских
елемената и конструкција коришћењем правила специфичности
цртања машинских цртежа.

Задаци

Комплетирати знања са ортогоналним пројектовањем и
приказивањем објеката, затим специфичностима у области
машинства. Кроз практичне примере приказати склопне и
радионичке цртеже

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање

Наставни облици

Фронтални

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства
Корелација са другим
предметима и
областима

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна
Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајањ
Садржај рада
е
Уводни Кроз неколико питања подсетити ученике на технички приказ и цртеже урађене
део
претходног часа са постављањем питања да ли су завршили папирни модел код
10 мин. куће на основу претходно нацртаних цртежа (Да ли сте завршили Вежбу 2.4)?
Вежбу завршити на часу.
Детаљно анализирати папирне моделе упоређујући их са већ нацртаним
цртежима са указивањем којим погледима и на који начин су цртане пројекције и
како су коришћене извесне специфичности при цртању машинског цртежа.
Урадити анализе групно.
Уз приказ склопа постером (или на други начин, нпр. показати модел склопа –
лежишта) поставити питање:
Да ли сада знате да нацртате овај сложенији механизам?
Главни Закључити да је механизам сложенији и да се састоји из више елемената
део
(делова).
70 мин. За његов приказ потребно је нацртати сложенији цртеж – склопни цртеж. Тада
цртеж појединих елемената представља радионичке цртеже. Илустрацијом
склопних и радионичких цртежа указати на њихов значај, функцију и садржај.
Приказати примере специфичности техничких цртежа у машинству коришћењем
постера или аплета.
Задати вежбу 2.5 – цртање склопних и радионичких цртежа према примеру у
уџбенику при чему ученицима треба задати и неке нове примере користећи
примере из литературе. Димензије задатих склопова ученици треба самостално

да изаберу, или да сниме конкретне практичне једноставније моделе. При цртању
користити стандардни прибор за цртање. Активно пратити рад ученика и давати
им, континуирано, потребне сугестије и прегледати њихов рад.
Истаћи улогу и значај ортогонане пројекције и специфичних приказа у машинским
цртежима.
Завршни Кроз дискусију о нацртаним цртежима склопова и детаља указати на извесне
део
њихове грешке.
10 мин. Одговорити на постављена питања ученика.
Јавно истаћи најбоље урађене цртеже склопова са објашњењем ученика и
коментаром наставника.
Дати резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
уписати их у РС.
Задати за самостални рад ученика код куће, да заврше цртеже или, евентуално,
да изаберу неки нови практичан склоп за који ће нацртати цртеже. Такође дати
одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ
КОРИШЋЕЊЕ ПРЕСЕКА И УПРОШЋЕЊА НА ЦРТЕЖИМА У МАШИНСТВУ
– котирање
– уздужни пресек, четвртински пресек, заокренути пресек,
делимични пресек, пресек тела мале дебљине,
– означавање навоја,
– скраћивање стварне дужине,
– ознаке квалитета обраде,
– уношење толеранција,
– коришћење изломљеног пресека.
СКЛОПНИ И РАДИОНИЧКИ ЦРТЕЖИ
ВЕЖБА 2.4 – Израда модела (завршетак домаћег рада и анализа).
ВЕЖБА 2.5 – Цртање склопног и радионичког цртежа.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС на часу, или код куће.
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме.
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
На школским моделима упознавање машинских склопова и елемената.
Садржаји додатних вежби

(постери)

Нема.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.
Исправност израђеног модела – функционалност, облик, применљивост.
Прецизност и уредност цртежа.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 9/10.

Школска година:

Наставна тема

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ

Наставна јединица

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Наставни циљ

Употпунити знања из техничког цртања за приказ машинских
елемената и конструкција и указати на примену стандарда.

Задаци

Проширивати знања са ортогоналним пројектовањем и
просторним приказивањем објеката, затим специфичностима у
области машинства (техничка документација, ортогонална
пројекција, котирање, пресеци, и упрошћавање, просторно
приказивање у машинству. Наставити са алгоритамским
приступом у конструкторском моделовању посебно у приступу
развоја техничког стваралаштва - Од идеје до реализације.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речник и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање

Наставни облици

Фронтални

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из техничког цртања у машинству са
посебним нагласком на цртање склопних и радионичких цртежа. Ученици треба
да заврше склопни и радионичке цртеже, а онда заједно са наствником да се
анализира њихова ваљаност и да се констатују и отклоне грешке.
Уз питање:
Да ли сте завршили склопни и радионичке цртеже поставити и питање да ли
сада знате све о машинском техничком цртању?
Закључити да је научен значајан део који се односи на цртање машинских
цртежа коришћењем класичног прибора а да се данас, у ери примене
информатичких технологија, за пројектовање конструкција и цртање цртежа
знатно олакшава коришћењем рачунара. Најавити да ће, већ од следећег часа,
учити како се користе неки погодни рачунарски софтвери за машинско техничко
цртање.
Постављањем питања:
Да ли знате како се ствара нова конструкција, механизам, машина, ваши
модели?
Преко овог питања ученике увести у нову методску јединицу која указује на
стваралаштво преко алгоритма „од идеје до реализације“. Анализирати фазе
реализације нове конструкције.
За илустрацију користити постере и примере из уџбеника ТИО7 и РС.
Преко симулационог софтвера МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ у информативном

Завршн
и део
10 мин.

смислу приказати шта чини основу конструкција машина и механизама и који се
практични принципи користе. Приказима је пожељно да се створи представа
шта то чини машине и механизме и да се побуди интересовање код ученика за
стваралаштво.
Задати вежбу 2.6 од идеје до нове конструкције где ученици потребним скицама
треба да изразе глобалну жељу стварања неке нове конструкције у току
школске године. Може то бити скица, функционална шема, преузета
фотографија или модел. При цртању скица користити стандардни прибор за
цртање. Активно пратити рад ученика и давати им, континуирано, потребне
сугестије и прегледати њихов рад.
Истаћи улогу и значај техничког стваралаштва.
Кроз дискусију о нацртаним идејним скицама нових конструкција ученика
указати на извесне њихове квалитете, али и на грешке.
Одговорити на постављена питања ученика.
Јавно истаћи најбоље предлоге са објашњењем ученика и коментаром
наставника.
Дати резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
уписати их у РС.
Задати за самостални рад ученика код куће, да заврше идејне започете скице
ако је потребно. Такође дати одговоре на задатке и питања који се односе на
изучавану методску јединицу ако то већ нису урадили у школи.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - СТВАРАЛАШТВО
– идејно дефинисање задатка (скице),
– решење погона, преноса оптерећења,
кретања и управљања,
– компоновање и обликовање конструкцицје,
– монтирање конструкције,
– реализација потребних испитивања, проба,
експериментисања, симулација,
– израда техничке документације (потребних
функционалних шема, лопног и радионичких
цртежа.
МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ: симулативни софтвер.
ВЕЖБА 2.6 – Од идеје до нове конструкције
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника
регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи, или код куће.

(постери)

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:

Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из симулационог софтвера МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.
Исправност израђеног модела – функционалност, облик, применљивост.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 11/12.

Школска година:

Наставна тема

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставна јединица

СОФТВЕР ЗА ЦРТАЊЕ – Corel DESINGER (или неки други
софтвер)

Наставни циљ

Практично упознати ученике са софтвером за цртање машинских
цртежа кроз примере. Користити софтверски пакет Corel
DESINGER или неки други софтвер.

Задаци

Да се оствари континуитет информатичке писмености с циљем
да ученици науче да користе рачунар за цртање машинских
цртежа који имају низ специфичности.
У практичним вежбама користити PC рачунар.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање на PC рачунару

Наставни облици

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, PC рачунар

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда из области Информатичких технологија и изборног
програма из Рачунарства и информатике
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Питањима о могућности цртања техничких цртежа обновити градиво из
претходних разреда из ТИО анализирајући предности и применљивост тих
програма и њихове недостатке.
Које сте софтвере за цртање техничких цртежа до сада изучавали и у којим
областима технике сте их примењивали (Paint, Sketch Up, Envisioner Express и
др.)?
Да ли je било каквих тешкоћа у цртању?

Главни
део
70 мин.

Закључком да је, при цртању било потребно скоро повући сваку линију, сваку
коту и ручно нацртати детаље као нпр. шрафуру што свакако отежава и
успорава цртање. Како је код машинских делова тај проблем више изражен
развијено је више софтвера (АutoCAD, Catia, ProEngineer, SolidWorks, Autodesk
Invertor и др.) за израду машинских цртежа те ће ученици имати прилику да
упознају коришћење једног таквог једноставнијег софтвера Corel DESINGER.
Демонстрирати (преко видео бима) све основне елементе цртања у Corel
DESINGER-у. Паралелно демонстрацији ученици треба да на свом рачунару
изводе исте операције. Мора се пратити рад сваког ученика и обезбедити да сви
ученици остварују праћење демонстрације настанка новог цртежа. Може се
организовати и рад у групама.
Активно пратити рад ученика и давати им, континуирано, потребне сугестије и
прегледати њихов рад. Истаћи улогу и значај коришћења рачунарског софтвера

за практично цртање машинских цртежа.
Реализовати вежбу – Практично коришћење софтвера Corel DESINGER.
Завршн
и део
10 мин.

Кроз дискусију о нацртаним цртежима ученика коришћењем рачунарског
софтвера указати на извесне њихове квалитете, али и на грешке.
Одговорити на постављена питања ученика.
Јавно истаћи најуспешније ученике.
Дати резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
уписати их у РС.
Дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску
јединицу у РС.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
СОФТВЕР ЗА ЦРТАЊЕ – Corel DESINGER
ДЕМОНСТРАЦИОНИ ЦРТЕЖ
Формирање новог документа
Команде у Toolbox-у
Цртање оквира
Цртање линија
Цртање кружнице и кружног лука
Шрафирање површина
Цртање осне линије
Котирање и стрелице
Цртање 3D цртежа
ВЕЖБА 3.1 – Практично коришћење софтвера Corel DESINGER.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).

(постери)

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Користити видео бим за презентацију директног рада на рачунару са монитора.
Изборни садржаји наставне јединице
У оним школама у којима се реализује изборна настава из информатике и
рачунарства треба остварити корелацију како се не би наставни садржаји преклапали.
Садржаји додатних вежби

Нема.
Посебни елементи за оцењивање
Разумевање нових појмова из наставне јединице.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 13/14.

Школска година:

Наставна тема

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставна јединица

СОФТВЕР ЗА ЦРТАЊЕ – Corel DESINGER (или неки други
софтвер)

Наставни циљ

Практично упознати ученике са софтвером за цртање машинских
цртежа кроз примере. Користити софтверски пакет Corel
DESINGER или неки други софтвер.
Да се оствари континуитет информатичке писмености с циљем
да ученици науче да користе рачунар за цртање машинских
цртежа који имају низ специфичности.

Задаци

У практичним вежбама користити PC рачунар.
Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање на PC рачунару

Наставни облици

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, PC рачунар

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда из области Информатичких технологија и изборног
програма из Рачунарства и информатике
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.
Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Обновити коришћење софтверског пакета Corel DESINGER преко брзе
демонстрације на рачунару и видео бима и кратким питањима.
Укратко наставник да демонстрира неке елементе 3D цртежа у софтверском
пакету Corel DESINGER.
Организовати да ученици реализују самостално вежбу.
ВЕЖБА 3.1 – Практично коришћење софтвера Corel DESINGER
Ученик треба самостално и уз помоћ наставника, или групе, да нацрта неки
машински део, нпр. део који је цртао као модел (из групе модела или узорака)
који је цртао у Техничком цртању у машинству.
Мора се пратити рад сваког ученика и обезбедити да сви ученици остварују
цртање машинског цртежа корићењем новог софтвера Corel DESINGER.
Може се организовати и рад у групама.
Активно пратити рад ученика и давати им, континуирано, потребне сугестије и
прегледати њихов рад. Истаћи улогу и значај коришћења рачунарског софтвера
за практично цртање машинских цртежа.

Реализовати вежбу – Практично коришћење софтвера Corel DESINGER
Завршн
и део
10 мин.

Кроз дискусију о самостално нацртаним машинским цртежима ученика
коришћењем рачунарског софтвера указати на извесне њихове квалитете, али и
на грешке.
Одговорити на постављена питања ученика.
Јавно истаћи најуспешније ученике.
Дати резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
уписати их у РС.
Дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску
јединицу у РС.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

СОФТВЕР ЗА ЦРТАЊЕ - Corel DESINGER
ПРАКТИЧНА САМОСТАЛНА ВЕЖБА
Формирање новог документа
Команде у Toolbox-у
Цртање оквира
Цртање линија
Цртање кружнице и кружног лука
Шрафирање површина
Цртање осне линије
Котирање и стрелице
Цртање 3D цртежа
ВЕЖБА 3.1 – Практично коришћење софтвера Corel DESINGER
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Користити видео бим за презентацију директног рада на рачунару са монитора.
Изборни садржаји наставне јединице
У оним школама у којима се реализује изборна настава из информатике
и рачунарства треба остварити корелацију како се не би наставни садржаји преклапали.
Садржаји додатних вежби

Нема.
Посебни елементи за оцењивање
Разумевање нових појмова из наставне јединице.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 15/16.

Школска година:

Наставна тема

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставна јединица

ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Microsoft PowerPoint

Наставни циљ

Упознати софтвер за израду презентација , Microsoft PowerPoint.

Задаци

Ученици треба да усвоје знања коришћења софтвера за израду
презентација посредством демонстрационе израде презентације
под руководством наставника, индивидуално или у групи.
Потребно је овладати процедуре уноса текста, слике, аплета и
других могућности које омогућује софтвер.
У вежбама ученици треба да израде једну краћу и једноставнију
презентацију.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речник и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање

Наставни облици

Фронтални, индивидуални.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, PC рачунар

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда, физике и изборним програмом из Информатике и
рачунарства
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из ТИО са
нагласком на начин саопштавања својих идеја, како су ученици вршили
презентације и са питањем:
Које сте начине презентације до сада користили и како?
Затим следи још једно питање на које ученици треба да дају више одговора:
Да ли сте користили неке од програма за израду правих презентација?

Главни
део
70 мин.

Извођем закључка да постоји више програма за израду правих презентација са
сложеним захтевима који могу да прикажу текст, слику, спотове, да буду
озвучени и да се све програмски може приказивати и навести који постоје са
напоменом да је један од једноставнијих и често коришћених софтвер Microsoft
PowerPoint који ће упознати у оквиру наставе предмета ТИО 7.
Демонстрирати (преко видео бима) све основне елементе израде једне
једноставније презентације, нпр. оне дате у уџбенику ТИО 7. Паралелно
демонстрацији ученици треба да, на свом рачунару, изводе исте операције.
Мора се пратити рад сваког ученика и обезбедити да сви ученици остварују
праћење демонстрације настанка израде презентације. Може се организовати и
рад у групама.
Активно пратити рад ученика и давати им, континуирано, потребне сугестије и
прегледати њихов рад.

Истаћи улогу и значај коришћења рачунарског софтвера за израду
презентација.
Завршн
и део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова глобална постигнућа – коришћење софтвера за машинско
цртање.
Одговорити на постављена питања ученика.
Оценити израђене демонстрационе презентације ученика и анализирати
недостатке и њихово отклањање.
Записати у радну свеску резиме основних појмова и нових речи.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Microsoft PowerPoint
Формирање презентације
Унос текста
Унос слике
Креирање анимације
Унос Аплета
Позивање екстерних приказа (филмова и слично)
Приказ презентације
ВЕЖБА – Израда демонстрационе презенртације
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати
и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС код куће.
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме.
Садржаји са WWW портала
Изборни садржаји наставне јединице
Нема.
Садржаји додатних вежби

Нема.
Посебни елементи за оцењивање
Разумевање нових појмова из наставне јединице.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 17/18.

Школска година:

Наставна тема

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставна јединица

ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Microsoft PowerPoint

Наставни циљ

Упознати софтвер за израду презентација, Microsoft PowerPoint.

Задаци

Ученици треба да усвоје знања коришћења софтвера за израду
презентација посредством демонстрационе израде презентације
под руководством наставника, индивидуално или у групи.
Потребно је овладати са уносом текста, слике, аплета и других
могућности које омогућује софтвер.
У вежбама ученици треба да израде једну краћу и једноставнију
презентацију.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, демонстрација вежбање

Наставни облици

Фронтални, групни.

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, PC рачунар

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Обновити градиво са претходног часа које се односи на презентације и са
питањем:
Да ли сте спремни да сами, уз помоћ наставника, сачините презентацију на
тему по својој идеји и како желите да то изведете: појединачно или групно?
Затим следи формирање група који ће израдити презентације по својој идеји.

Главни
део
70 мин.

Задаје се ВЕЖБА 3.2 – Израда презентација у Microsoft PowerPoint – у по
сопственом избору.
Кроз разговор са групом (или појединачно) наставник оцењује да ли су идејне
скице за израду презентације добре и поправља их, ако је потребно.
Затим ученици по групама (или појединачно) формирају своју презентацију на
рачунару.
За то време, наставник их, преко видео бима подсећа на поједине кораке
формирања презентације на демонстрационој презентацији са претходног
предавања. Такође, наставник активно прати рад ученика на формирању
презентације и даје им, континуирано, потребне сугестије за њихов рад.
У времену израде презентације наставник треба да саопштава ученичка
напредовања и да их подстиче да презентација буде што комплетнија и
успешнија.
На крају потребно је да наставник издвоји три најуспешније презентације са
похвалом и захтевом да се ти радови и презентирају свим ученицима.

Још једном истаћи улогу и значај коришћења рачунарског софтвера за израду
презентација на примерима које су сами ученици реализовали.
Завршн
и део
10 мин.

Изабране групе (или појединци) презентују своје радове за одељење. Радови се
анализирају, указује на њихов квалитет и, евентуално, на недостатке у чему
учествују сви ученици.
Вреднују се постигнути резултати ученика посебно оних са најбољим
презентацијама.
Записати у радну свеску резиме основних појмова и нових речи.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу. Такође, отворити такмичење у изради презентација по својој
идеји које ће трајати у току школске године коју ученици треба да на CD-у
донесу у школу и предају наставнику на оцену. Најбоље радови ће се, погодном
приликом, презентирати на часовима ТИО.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Microsoft PowerPoint
Формирање презентације
Унос текста
Унос слике
Креирање анимације
Унос Аплета
Позивање екстерних приказа (филмова и слично)
Приказ презентације
ВЕЖБА 3.2 – Израда презентација у Microsoft PowerPoint-у
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме.
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Нема.

Посебни елементи за оцењивање
Применљивост презентације за неку тему.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 19/20.

Школска година:

Наставна тема

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставна јединица

УПРАВЉАЊЕ ПОМОЋУ PC РАЧУНАРА

Наставни циљ

Упознати на који начин рачунар комуницира са спољашњим
системима.

Задаци

Преко практичних примера ученици треба да упознају аспект
употребе рачунара и периферних уређаја у функцији
управљања техничким системима и процесима (интерфејс –
систем веза са рачунаром). У ту сврху се са рачунаром повезује
интерфејс, а користе се готови програми (софтвер) за
управљање. Ову наставну тему треба повезати са темом
роботика. У практичним вежбама користити рад са
конструкторима на бази интерфејс – технологија, односно
моделе управљаних рачунаром.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, демонстрација, вежбање, експеримент

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експеримент, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, наставно средство
„интерфејс”

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда, физике, информатике и рачунарства

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање
Уводни
део
15 мин.

Главни
део
65 мин.

Садржај рада
Питањима о могућностима коришћења рачунара увести ученике у нову област
рачунарстава, управљање рачунаром, а посебно постављајући питање:
Да ли знате неке примере управљања рачунаром?
Очекују се одговори од ученика да они већ знају (треба их подсетити) да се
преко рачунара шаљу информације штампачу, преко модема успостављa
интернет комуникација итд. Затим следи питање:
Да ли знате да се преко рачунара може управљати машинама, пословним
системима, читавим фабрикама?
Приказом неколико аплета (робот заваривач, робот у складишту и др.)
ученицима приближити ову област приказом практичне примене управљања
коришћењем рачунара са најавом шта ће они имати прилику да науче из ове
области и да ће моћи и сами да се опробају како се управља коришћењем
рачунара и школског едукативног учила „интерфејс”.
Уз коментар да приказани примери представљају системе и машине којима се
аутоматски управља применом рачунара уз наглашавање да се ради о
најзначајнијем обиму коришћења рачунара (преко 80 %), преко простих
примера и блок дијаграма објаснити систем управљања без и са повртном
спрегом, као и то шта значи ручно и аутоматско управљање.
Кроз питање да ли знате како се у управљању системима и машинама може

Завршн
и део
10 мин.

користити рачунар и на ком принципу је заснована његова комуникација са
спољашњим окружењем.
За разјашњење постављеног питања подсетити ученике на начин како рачунар
функционише: на коришћење бинарног бројног система са обраћањем пажње
да кодно место има одређено значење и да рачунар слање било какве
информације шаље у бинарној форми. Ако информације шаље у спољашње
окружење онда то чини преко портова (паралелног, серијског и др.). Објаснити
да се комуникација РС рачунара са спољашњим окружењем изводи преко
портова рачунара која се информација мора проследити преко интерфејса
(везе), нпр. за интернет преко модема (спољшњег, или унутар рачунара), а за
управљање машинама и системима преко посебних интерфејса. Објаснити
значај интерфејса у блок дијаграму управљање рачунаром.
Кроз неколико питања о управљању рачунаром и о улози интерфејса машинама
и системима обновити ново градиво са повезивањем са досадашњим
сазнавањима ученика из те области.
Одговорити на постављена питања ученика.
Дати резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем уџбеника и
уписати их у РС.
Дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану методску
јединицу у РС.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
УПРАВЉАЊЕ ПОМОЋУ РС РАЧУНАРА
Отворен и затворен систем управљања.
Декадни и бинарни бројни системи.
Серијски и паралелни улази и излази РС рачунара.
Комуникација РС рачунара са спољашнњим окружењем.
Начини управљања помоћу РС рачунара.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника
регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи
(или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из информатичких технологија.
Изборни садржаји наставне јединице
Нема.

Посебни елементи за оцењивање
Разумевање нових појмова из наставне јединице.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 21/22.

Школска година:

Наставна тема

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставна јединица

ЕЛЕКТРОНСКО ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ ИНТЕРФЕЈС

Наставни циљ

Упознати на који начин рачунар комуницира са спољашњим
системима.

Задаци

Преко практичних примера ученици треба да упознају аспект
употребе рачунара и периферних уређаја у функцији
управљања техничким системима и процесима (интерфејс –
систем веза са рачунаром). У ту сврху се са рачунаром повезује
интерфејс а користе се готови програми (софтвер) за
управљање. Ову наставну тему треба повезати са темом
роботика. У практичним вежбама користити рад са
конструкторима на бази интерфејс – технологије, односно
моделе управљаних рачунаром.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, демонстративне вежбе, експеримент

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експеримент, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, наставно средство
„интерфејс”

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда, физике, информатика и рачунарство
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Обновити градиво преко неколико питања:
Како се управља преко рачунара машинама, пословним системима, читавим
фабрикама?
Шта су интерфејс технологије и чему оне доприносе?
Како су рачунари повезани са спољашњим окружењем?

Главни
део
70 мин.

Кроз констатацију да је рачунар значајно унапредио и поједноставио
управљање најавити ученицима да ће упознати електронски информатички
наставни систем интерфејс који ће им омогућити да и они могу управљати
рачунаром, иако са скромним знањем из електронике и управљања, могу
израдити роботе.
Објаснити принцип рада, могућности и начин коришћења школског „интерфејса”
за различите потребе преко готових програма посредством демонстрација неких
вежби. Преко коментара програма објаснити основне инструкције за
програмирање интерфејса. Затим, реализовати вежбе по групама:
ВЕЖБА 3.3 – Веза рачунара преко интефејса,
ВЕЖБА 3.4 – Програмско управљање коришћењем интерфејса ИНТ1.

Завршн
и део
10 мин.

– приказ бројева у бинарном систему,
– програмирано рекламно светло,
– програмирано управљање радом семафора,
– програмибилна зујалица,
– промена брзине електромотора и др.
Ученици треба да овладају да могу да препрограмирају неке програме (или да
их програмирају).
(Уколико школа не располаже погодним училом онда приказати аплете са
демонстрацијом рада на појединим примерима).
Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова глобална постигнућа – управљање рачунаром, машинама и
процесима значајно доприноси унапређењу и аутоматизацији система.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ЕЛЕКТРОНСКО ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ ИНТЕРФЕЈС
Интерфејс рачунар – окружење,
Инструкције за програмирање интерфејса,
ВЕЖБА 3.3 – Веза рачунара преко интефејса
ВЕЖБА 3.4 – Програмско управљање коришћењем
интерфејса ИНТ1.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати
и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС на часу,
или код куће.

(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови.
Изборни садржаји наставне јединице

Нема.
Посебни елементи за оцењивање
Разумевање нових појмова из наставне јединице.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 23/24.

Школска година:

Наставна тема

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставна јединица

КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРФЕЈСА ПРИ МОДЕЛИРАЊУ

Наставни циљ

Упознати на који начин рачунар комуницира са спољашњим
системима.

Задаци

Преко практичних примера ученици треба да упознају аспект
употребе рачунара и периферних уређаја у функцији
управљања техничким системима и процесима (интерфејс –
систем веза са рачунаром). У ту сврху се са рачунаром повезује
интерфејс а користе се готови програми (софтвер) за
управљање. Ову наставну тему треба повезати са темом
роботика. У практичним вежбама користити рад са
конструкторима на бази интерфејс – технологије, односно
моделе управљаних рачунаром.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, демонстрација, експеримент, вежбање

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, експеримент, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, наставно средство
„интерфејс”

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда, физике, информатика и рачунарство

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Обновити градиво преко неколико питања:
Како су рачунари повезани са спољашњим окружењем?
Које су могућности електронско информатичког система интерфејс?
Које се инструкције за програмирање интерфејса?
Која је улога програма при управљању коришћењем интерфејса ИНТ1?
Да ли се рачунаром може управљати на даљину?
Уз констатацију да се рачунаром може управљати на даљину било радио везом,
или телекомуникационим везама објаснити још неке могућности које се постижу
управљањем рачунаром, као што је:
– управљање помоћу РС рачунара на даљину,
– управљање машинама помоћу РС рачунара,
– едукативне могућности и надградња система интерфејс.
ВЕЖБА 3.5 – Практична примена програмског управљања на моделима
Демонстрирањем неких од примера, нпр. управљање аутомобилом, управљање
рада система мотора, према примерима у уџбенику, ученике увести у
самосталан рад програмирања модела по сопственом избору.
Ученици треба да овладају да могу да препрограмирају неке програме (или да
их програмирају).

Завршн
и део
10 мин.

При изради модела у методској јединици Конструкторско моделирање очекује се
да ученици остваре и израду модела који се управља рачунаром.
(Уколико школа не располаже погодним училом онда приказати аплете са
демонстрацијом рада појединих примера).
Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су нова
глобална постигнућа остварена.
Подсетити се и неких ширих могућности које омогућује школско учило
„интерфејс”.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРФЕЈСА ПРИ МОДЕЛИРАЊУ
Управљање помоћу РС рачунара на даљину
Управљање машинама помоћу РС рачунара
Едукативне могућности и надградња система интерфејс
ВЕЖБА 3.5 – Практична примена програмског управљања
на моделима
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати
и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у школи у РС
(или код куће).

(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из интерфејс технологија.
Изборни садржаји наставне јединице

Примена интерфејс технологија у роботици.
Посебни елементи за оцењивање
Разумевање нових појмова из наставне јединице.
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 25/26.

Школска година:

Наставна тема

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА

Наставна јединица

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И СВОЈСТВА МЕТАЛА И ЛЕГУРА

Наставни циљ

Упознати машинске материјале, њихове особине и примену у
машиноградњи.

Задаци

Проширити знања о техничким материјалима које су ученици
стекли у претходним разредима. Акценат је на машинским
материјалима: метали, легуре, композити, неметали, погонски
материјали. Упознати ученике са својствима метала и легура
(испитивање тврдоће, чврстоће и др.) који се најчешће користе у
машинству. Остварити везу са хемијом тако што треба ускладити
време и обим реализације у оба наставна предмета.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у радну свску.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из ТИО са
нагласком изучавања материјала (природни, вештачки, грађевински..) кроз
питање:
Које сте материјале до сада изучавали и где се примењују?
Да ли знате од којих су материјала израђени: бицикл, аутомобил, преса, струг,
дизалица?
Констатацијом да ће у ТИО7 упознати детаљније и материјале од којих се
израђују бицикл, аутомобил, преса, струг, дизалица и да се они зову машински
материјали, јер се од њих, претежно, израђују машине.
Полазећи од коришћења расположивих ресурса на Земљи, природних рудних
богатстава, њиховом прерадом добијају се машински материјали.
Приказати добијање метала, са посебним нагласком добијања и примене
челика као најважнијег материјала који се користи за градњу машина. Челик се
може и оплемењивати када се добија легирани челик који има још боља
својства. Истаћи да велику примену има и ливено гвожђе (сиви лив) посебно за
градњу блокова машина и слично, технологијом ливења.
Приказати и обојене метале и њихову примену и значај у коришћењу у
машиноградњи: бакар и алуминијум и њихове легуре.
Истаћи да су и други материјали значајни у машиноградњи као нпр.: дрво, кожа,
гума, пластичне материје, азбест и др., тзв. неметали.
У машиноградњи користе се и погонски материјали: горива и мазива, који имају

Завршн
и део
10 мин.

значајну улогу.
Машински материјали имају одређена својства: физичка, хемијска, технолошка,
механичка која треба упознати.
Спровести вежбу – Упознавање и и испитивање машинских материјала.
Кроз неколико питања обновити пређено градиво са обједињавањем до сада
упознатих материјала уз рекапитулацију материјала: природни, вештачки,
грађевнски, машински.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика у школи (или код куће), кад проуче градиво,
да допуне (ако је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи
коришћењем уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на
изучавану методску јединицу у радну свеску.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕТРИЈАЛА
МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И СВОЈСТВА МЕТАЛА И ЛЕГУРА
Машински материјали
МЕТАЛИ
– челик (добијање, примена),
– бакар и његове легуре (месинг, бронза),
– алуминијум и његове легуре,
– композити.
НЕМЕТАЛИ: кожа, гума, азбест, горива, мазива.
Испитивање својстава метала и легура:
– физичка, хемијска, технолошка, механичка.
Вежба 4.1 – 4.2. – упознавање и испитивање машинских материјала.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС на часу (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Погледати кратак аплет добијање челика или неки други видео материјал.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме.
Упутити ученике да користе портал:
http://www.focuseducational.com/category/design-technology/2
Изборни садржаји наставне јединице
Механичка својства метала и легура.
Садржаји додатних вежби
При посети фирми обратити пажњу на добијање и примену машинских материјала.

Посебни елементи за оцењивање
Разумевање нових појмова из наставне јединице.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 27/28.

Школска година:

Наставна тема

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА

Наставна јединица

МЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ, УГЛА, МАСЕ, СИЛЕ И МОМЕНТА, БРЗИНЕ
И УБРЗАЊА

Наставни циљ

Ученици треба да науче да рукују помичним мерилом,
микрометром, калибрима и угаоником.

Задаци

Мерење и контрола – ова наставна јединица се надовезује на
наставне садржаје из физике из претходног разреда. За техничко
и информатичко образовање посебно је важно да упознају
мерење и мерна средства: дужине, угла, масе, силе, момента,
размеравање и обележавање на металу.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у радну свску.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства
Корелација са другим
предметима и
областима

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, мерна средства
Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из ТИО из
области констроле и мерења. Преко питања:
Које сте мерна средства до сада користили и шта сте мерили?
Са којом тачношћу сте мерили?

Главни
део
70 мин.

За машиноградњу је потребна много већа тачност (1/100 део mm и више) pa је
потребно и за мерење дужине упознати прецизнија мерна средства за дужину:
кљунасто мерило, микрометар, компаратер. Објаснити, демонстрацијом, како се
вршe ова мерења и како се користе мерни инструменти. Ученици треба сами да
мере са неким од расположивих мерних средстава, или да имају модел нонијуса
од папира.
Уз подсећање ученика да се оптерећење код машина преноси преко силе и
момента, приближити те појмове практичним примерима и приказати начин како
се ове величине могу мерити.
Указати на време као важну величину која је на одређени начин значајна код
машина. Показати на примерима. Демонстрирати мерење времена са мерним
средствима: часовник, штоперица и др.
Нагласти да је код машина, осим преноса оптерећења, присутно кретање, при
чему су значајне три величине: промена положаја (мери се у m), брзина (мери
се у m/s) и убрзање (мери се (m/s2).
Мерење и контролу треба приближити и кроз ученичке потребе за израду
модела. Нпр. за израду одређене фигуре од лима неопходно је извршити

потребна размеравања, а онда и обележавања на лиму, па тек тада могу се
изводити технолошки захвати.
Нагласити значај контроле за квалитет производа, па тиме и живот човека.
Завршн
и део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити пређено градиво у вези мерења и контроле са
повезивањем са израдом машина. Кроз питања потенцирати значај мерења и
контроле.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА
МЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ, УГЛА, МАСЕ, СИЛЕ И МОМЕНТА, БРЗИНЕ И
УБРЗАЊА
Мерење дужине и угла
– помично мерило,
– микрометар,
– угаоници,
– констролници зазора, калибри, чешљеви за навој,
компаратори.
Мерење масе, силе и момента
– мерење масе (ваге),
– динамометри.
Мерење времена, брзине и убрзања (часовници, штоперице, ...).
Вежба 5.1. – 5.3 Мерење дужине, силе и момента.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Аплети (или филмови) о мерењу и контроли.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Нема.

(постери)

Садржаји додатних вежби
При посети фабрике посетити метролошку лабораторију (лаб. за контролу).
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 29/30.

Школска година:

Наставна тема

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МЕТАЛА

Наставна јединица

ОБРАДА МЕТАЛА СКИДАЊЕМ СТРУГОТИНЕ

Наставни циљ

Упознати врсте обраде метала скидањем струготине и машине
на којима се обраде реализују.

Задаци

Ова наставна тема се ослања на наставне садржаје из
претходних разреда. У току реализације треба указати на
принципе обраде метала са скидањем стуготине, разлике у
обради метала у односу на друге материјале, као и спајање
металних делова. Осим ручне обраде уз одговарајуће
мултимедијалне софтвере обрадити производне машине –
принцип рада, састав, коришћење.
Није предвиђено да ученици раде на обради тешко обрадивих
материјала. Посебно обратити пажњу на мере заштите на раду.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речнике и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, практичан рад

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства
Корелација са другим
предметима и
областима

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, радионица са алатима
Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Обновити градиво из претходних разреда из ТИО са нагласком врста
технологије обраде које су изучаване кроз питање:
Које сте врсте технологије обраде до сада изучавали и зашто је то значајно за
машиноградњу?
Да ли знате како се обрађују метали и какав је значај технологије обраде?

Главни
део
70 мин.

Констатацијом да је претежни број делова код машина од метала, нуди се
одговор зашто је обрада метала тако значајна. Обрада метала је одавно
позната и може се извести ручно, а у данашње време, претежно, се изводи на
машинама. У принципу постоје две основне врсте обраде метала: обрада
метала скидањем струготине и друга – обрада метала без скидања струготине.
У основи обраде метала скидањем струготине је утискивање алата у обрадак
који је најчешће у облику клина (ножа) када се стварају метални опиљци
(струготина). У зависности како се технологија обраде изводи разликују се
следеће врсте обраде скидањем струготине:
– сечење секачем (ножем), тестерисање, турпијање (ручне обраде),
– бушење, стругање, глодање, рендисање, брушење, израда навоја (машинска
обрада).

Практично демонстрирати разне врсте обраде скидањем струготине
коришћењем школског алата и конструкторских материјала.
При демонстрацији врста обраде приказати преко постера или аплетима врсте
производних машина: бушилице, стругови, глодалице, рендисаљке, брусилице.
Користећи конструкторе ученици треба да врше припреме за моделирање
дорађујући, или припремајући поједине позиције и тако демонстрирају знање из
обраде метала скидањем струготине.
Спровести Вежбе 6.1 – 6.2 – Практично обликовање предмета од метала,
бушење, урезивање навоја.
Завршн
и део
10 мин.

Обновити врсте обраде метала повезивањем са досадашњим знањем о
врстама обраде других познатих материјала.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МЕТАЛА
ОБРАДА МЕТАЛА СКИДАЊЕМ СТРУГОТИНЕ
ОБЛИКОВАЊЕ ПРЕДМЕТА
– ручна обрада,
– машинска обрада.
ВРСТЕ ОБРАДЕ
– сечење секачем, тестерисање, турпијање (ручне обраде),
– бушење, стругање, глодање, рендисање, брушење,
израда навоја...
ПРОИЗВОДНЕ МАШИНЕ
– бушилице, стругови, глодалице, рендисаљке, брусилице...
ВЕЖБА 6.1 – Практично обликовање предмета од метала.
ВЕЖБА 6.2 – Практично бушење отвора и рупа.
ВЕЖБА 6.3 – Практично нарезивање (урезивање) навоја.
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези теме.
Садржаји са ученичких DVD-а у вези теме (ако има).
Погледати: http://www.focuseducational.com/category/design-technology/2
Изборни садржаји наставне јединице
Нове технологије обраде резањем.
Садржаји додатних вежби

(постери)

При посети фабрици посетити машинску радионицу и упознати машине.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 31/32.

Школска година:

Наставна тема

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МЕТАЛА

Наставна јединица

ОБРАДА МЕТАЛА БЕЗ СКИДАЊА СТРУГОТИНЕ И СПАЈАЊЕ

Наставни циљ

Упознати врсте обрада метала без скидања струготине и машине
на којима се обраде реализују.

Задаци

Ова наставна тема се ослања на наставне садржаје из
претходних разреда. У току реализације треба указати на
принципе обраде метала без скидања стуготине, разлике у
обради метала у односу на друге материјале, као и спајање
металних делова. Осим ручне обраде уз одговарајуће
мултимедијалне софтвере приказати производне машине –
принцип рада, састав, коришћење.
Посебно обратити пажњу на мере заштите на раду.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, практичан рад

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства
Корелација са другим
предметима и
областима

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна
Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Обновити градиво из технологије обраде са посебним нагласком на обраду
метала резањем.
Како се обрађују метали и какав је значај технологија обраде?
Које машине за обраду метала познајеш?
Који се почетни комади користе за обраду метала резањем?
Кроз ово питање истаћи значај технологије обраде скидањем струготине.
Врло често је потребно претходно припремити обрадак ливењем, или ковањем
јер су тада губици материјала мањи. Неки предмети, као што су кућишта
машина, фундаменти машина и неки предмети се израђују ливењем, или
шприцањем. Те врсте технологије обраде познате као обрада метала без
скидања струготине и спајања у шта спадају:
– ливење,
– деформисање (сабијање – ковање, извлачење, истискивање,
ваљање, савијање и одвајање),
– спајање (завртњима, заваривањем, лемљењем и закивањем),
– савремени поступци обраде (електроерозија, плазма технологије и
обрада ласером).

Дати основе ових технологија при чему користити анимације и видео технику.
Посебно нагласити мере заштите на раду са практичним напоменама како се
треба понашати у школској радионици. Упознати ученике да постоји правилник
о заштити на раду у школској радионици који треба да проуче.
Користећи материјале из Конструктора упознати начине како су израђени
поједини елементи. Реализовати предвиђене вежбе обраде метала ливењем,
деформацијом и спајањем елемената.
Завршн
и део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити пређено градиво из обраде метала без резања
и констатовати која су остварена нова глобална постигнућа – делови машина се
обрађују коришћењем разних технологија обраде.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МЕТАЛА
ОБРАДА МЕТАЛА БЕЗ СКИДАЊА СТРУГОТИНЕ И СПАЈАЊЕ
– ливење,
– деформисање (сабијање – ковање, извлачење, истискивање,
ваљање, савијање и одвајање),
– спајање (завртњима, заваривањем, лемљењем и закивањем)
– савремени поступци обраде (електроерозија,
плазма технологије и обрада ласером).
МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
ВЕЖБА 6.4 – Обрада метала ливењем и деформацијом
ВЕЖБА 6.5 – Практично спајање елемената од метала
ВЕЖБА 6.6 – Школски правилник заштите на раду у радионици
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС код куће.
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови, постери.
Садржаји са ученичких DVD-а у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала: http://www.focuseducational.com/category/design-technology/2
Изборни садржаји наставне јединице
Нове технологије обраде без резања.
Садржаји додатних вежби
При посети фабрици посетити ковачку радионицу и упознати машине.

Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 33/34.

Школска година:

Наставна тема

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ

Наставна јединица

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ

Наставни циљ

Упознати основне елементе машина и механизама значајних у
машиноградњи.

Задаци

Схватити основне појмове и принципе рада елемената
машина и механизама, елемената за везу, елемената за
пренос снаге и кретања и специјалних елемената.
Савладавање ових елементарних појмова представља основу
за машиноградњу.
Повезати са садржајима из енергетике тако да ученици могу
да схвате међусобне односе погонских и преносних елемената
у машинама и механизмима.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, материјали за вежбе

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из ТИО са
нагласком препознавања области пројектовања нове конструкције: цртање,
материјали, мерења, технологија обраде метала и др. Кроз питања доћи до
нове теме:
Од чега се састоје машине и како оне раде?
Да ли знате неке машине и њихове делове (елементе), која им је функција и на
ком принципу раде?
Уводном анализом неких од машина, нпр. дечије клацкалице, или вртешке, .треба
направити увод да се машине састоје од елемената (делова) и остварују своју
функцију по неком принципу (правилу). Углавном се ради о преносу оптерећења
(сила и момента) и остваривању жељених кретања. Тада се ефекти најчешће
увећавају, или понекад смањују. Детаљно практично објаснити основне принципе
машина и механизама: принцип полуге, принцип стрме равни, принцип клина,
трење клизања, точак, обртни диск, котур и котураче, принцип равномерног
преношења притиска у течностима и гасовима и др.
Приказати делове и принцип рада три основна механизма: клипни, брегасти и
кулисни.
Због преноса оптерећења и остваривања кретања унутар елемената машина
јавља се унутрашње оптерећење, унутрашње стање елемената, тзв. напрезање
које може бити: затезање/притисак, смицање, увијање, савијање или сложено

Завршн
и део
10 мин.

напрезање. Која ће се врста напрезања појавити зависи од начина оптерећења.
Реализовати вежбе – Кретање, силе и моменти, Принципи и напрезање машина
и механизама.
Машине морају бити пројектоване тако да се не прекораче дозвољена
напрезања елемената.
Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова глобална постигнућа – машине су засноване на основним
принципима преноса оптерећења и кретања.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ
Кретање, брзина и убрзање
Кретање, силе и моменти
Основни принципи машина и механизама
– принцип полуге,
– принцип стрме равни,
– принцип клина,
– трење клизања,
– точак,
– обртни диск,
– котураче,
– принцип равномерног преношења притиска у
течностима и гасовима.
Основни механизми: клипни, брегасти и кулисни.
Напрезање елемената и машина: затезање/притисак,
смицање, увијање, савијање.
ВЕЖБА 7.1 – Кретање, силе и моменти
ВЕЖБА 7.2 – Принципи и напрезање машина и механизама
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).

(постери)

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из Машине и механизми.
Садржаји са ученичких DVD-а у вези теме.
Садржаји са WWW портала:
http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38

Изборни садржаји наставне јединице
При посети фабрици, или радионици упознати елементе машина и механизама.
Садржаји додатних вежби
Кинематски парови машина и механизама.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 35/36.

Школска година:

Наставна тема

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ

Наставна јединица

ЕЛЕМЕНТИ МАШИНА И МЕХАНИЗАМА ЗА ВЕЗУ

Наставни циљ

Упознати елементе машина и механизама за везу значајних у
машиноградњи.

Задаци

Схватити основне појмове и принципе рада елемената
машина и механизама, посебно елемената за везу.
Савладавање ових елементарних појмова представља основу
за машиноградњу.
Повезати са садржајима из енергетике тако да ученици могу
да схвате међусобне односе погонских и преносних елемената
у машинама и механизмима.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из основних принципа машина и
механизама.
Које групе елемената и машина се најчешће користе?
Како се остварују везе између машинских елемената?

Главни
део
70 мин.

Уводном анализом неких од машина, нпр. дечије клацкалице, или вртешке,
треба направити увод да се елементи машина морају међусобно спојити на
одређени начин. Детаљно практично објаснити како се то спајање изводи
наводећи детаље елемената машина и механизама:
– завртњи,
– клинови,
– закивци,
– заватрени спојеви,
– лемљени спојеви,
– спојеви остварени пресовањем.
Навој у облику завојног вретена може бити искоришћен за кретне механизме,
нпр. пресе.

Реализовати вежбу – Елементи за везу.
Машине морају бити пројектоване тако да остварене везе буду поуздане.
Завршн
и део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова глобална постигнућа – машински елементи у машинама морају
бити повезани на одређени начин елементима за везу.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ
ЕЛЕМЕНТИ МАШИНА И МЕХАНИЗАМА – ЗА ВЕЗУ
– завртњи,
– клинови,
– закивци,
– заварени спојеви,
– лемљени спојеви,
– спојеви остварени пресовањем.
Реализовати вежбу 7.3 – Елементи за везу
Машине са завојним вретеном
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).

(постери)

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из Машина и механизама.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38
Изборни садржаји наставне јединице
При посети фабрици, или радионици упознати елементе за везу машина и механизама.

Садржаји додатних вежби
Мшине са завојним вретеном.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 37/38.

Школска година:

Наставна тема

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ

Наставна јединица

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ ОПТЕРЕЋЕЊА И КРЕТАЊА

Наставни циљ

Упознати елементе машина и механизама за преношење
оптерећења и кретања значајних у машиноградњи.

Задаци

Схватити основне појмове и принципе рада елемената
машина и механизама за преношење оптерећења и кретања
значајних у машиноградњи. Савладавање ових елементарних
појмова представља основу за машиноградњу.
Повезати са садржајима из енергетике тако да ученици могу
да схвате међусобне односе погонских и преносних елемената
у машинама и механизмима.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из основних принципа машина и
механизама и елемената за везу кроз питања.
Које групе елемената и машина до сада сте учили и познајете ли их?
Како се преноси оптерећење и кретање између машинских елемената у
машинама?
Уводном анализом неких од машина, нпр. дечије клацкалице, или вртешке,
треба направити увод да се елементи машина морају међусобно спојити на
одређени начин и да преносе оптерећење и кретање с једног на друго и тако
остварују потребну функцију. Детаљно практично објаснити који су то елементи
машина и механизама који остварују пренос оптерећења и кретање. Елементи
за преношење оптерећења и кретања:
– осовине и вртаила,
– лежишта,
– спојнице
– фрикциони точкови,
– зупчаници,
– ремени и ременице,

– ланци и ланчаници.
Најчешће се систем за преношење оптерећења и кретања састоји од погонске
машине, преносног редуктора и радне машине.
Реализовати вежбе – Елементи машина и преносници оптерећења и кретања.
Машине морају бити пројектоване тако да остварени пренос оптерећења и
кретања буде поуздан.
Завршн
и део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова глобална постигнућа – машински елементи у машинама морају
остварити пренос оптерећења и кретања поуздано како би машина остварила
своју функцију.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ ОПТЕРЕЋЕЊА И КРЕТАЊА
– осовине и вртаила,
– лежишта,
– спојнице
– фрикциони точкови,
– зупчаници,
– ремени и ременице,
– ланци и ланчаници.
Вежба 1.1. – Елементи машина и преносници оптерећења и кретања
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези Машинских преносника.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме.
Садржаји са WWW портала
http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38
Изборни садржаји наставне јединице

При посети фабрици, или радионици упознати елементе за пренос оптерећења и
кретања машина и механизама.
Садржаји додатних вежби
Трансмисије и преносни системи.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 39/40.

Школска година:

Наставна тема

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ

Наставна јединица

ПРЕНОСНИЦИ

Наставни циљ

Упознати елементе машина и механизама за преношење
оптерећења и кретања значајних у машиноградњи познатих као
преносници.

Задаци

Схватити основне појмове и принципе рада елемената
машина и механизама за преношење оптерећења и кретања
значајних у машиноградњи у форми преносника који
предствљају спону између погонске и радне машине у
преносном систему. Савладавање ових елементарних појмова
представља основу за машиноградњу.
Повезати са садржајима из енергетике тако да ученици могу
да схвате међусобне односе погонских и преносних елемената
у машинама и механизмима.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из основних принципа машина и
механизама, елемената за везу и пренос оптерећења и кретања кроз питања:
Које групе елемената и машина се најчешће користе у машиноградњи и да ли
их познајете?
Како се преноси оптерећење и кретање између машинских елемената у
машинама?
Уводном анализом неких од машина, нпр. бицикле, треба направити увод да се
елементи машина морају међусобно спојити на одређени начин и преносе
оптерећење и кретање с једног на друго и тако остварују потребну функцију, тј.
користе се преносници. Детаљно практично објаснити који су то елементи
машина и механизама који остварују пренос оптерећења и кретање и чине
преноснике. Елементи за преношење оптерећења и кретања – преносници:
– фрикциони преносници,
– зупчасти преносници,
– ремени преносници,
– ланчасти преносници,

Завршн
и део
10 мин.

– специјални преносници (хидраулички, елктрични).
Најчешће се систем за преношење оптерећења и кретања састоји од погонске
машине, преносног редуктора и радне машине – објаснити преносни систем на
примеру бицикле.
Реализовати вежбе – Од идеје до нове конструкције (решити идејно преноснике
за свој модел).
Машине морају бити пројектоване тако да примењени преносник буде поуздан.
Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова глобална постигнућа – машински елементи у машинама морају
остварити пренос оптерећења и кретања поуздано како би машина остварила
своју функцију и ти елементи чине преноснике који могу бити редуктори, или
мултипликатори.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ
ПРЕНОСНИЦИ
– фрикциони преносници,
– зупчасти преносници,
– ремени преносници,
– ланчасти преносници,
– специјални преносници (хидраулички, елктрични).
ВЕЖБА 7.5 – Од идеје до нове конструкције
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (иликод куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези Машинских преносника.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала
http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38
Изборни садржаји наставне јединице

При посети фабрици, или радионици упознати елементе за пренос оптерећења и
кретања машина и механизама у форми преносника.
Садржаји додатних вежби
Трансмисије и преносни системи.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 41/42.

Школска година:

Наставна тема

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ

Наставна јединица

ПРОИЗВОДНЕ МАШИНЕ

Наставни циљ

Упознати специфичне машине које производе алате и машине,
тзв. производне (или алатне) машине.

Задаци

Основни задатак је да се ученици упознају шта су производне
машине, који је њихов задатак и основни принцип рада.
Савладавање ових елементарних појмова представља основу
за машиноградњу.
Повезати са садржајима из енергетике тако да ученици могу да
схвате међусобне односе погонских и преносних елемената у
машинама и механизмима.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експерименти

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из машина и механизама, а затим
указати на постојање извесних специфичних машина које су врло значајне у
машиноградњи, кроз питање:
Да ли знате неке специфичне машине, нпр. које се користе у технологијама
обраде метала?
Уводном анализом у вези обраде метала подсетити се које се машине при том
користе и објаснити основни принцип рада. Детаљније практично објаснити која
је структура тих машина, нпр. бушилице. Обрадити производне (алатне)
машине:
– бушилице,
– стругове,
– глодалице,
– рендисаљке,
– брусилице,
– пресе,
– чекиће,
– специјалне производне машине.
Такође приказати шта су алати за производне машине.
Приказати и савремене производне машине засноване на ласерској

Завршн
и део
10 мин.

технологији, технологији плазме и др.
Реализовати вежбу – Производне машине, примена и функција.
Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова глобална постигнућа-производне машине производе делове и
алате за друге машине и врло су значајне у машиноградњи.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ
ПРОИЗВОДНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ
– бушилице,
– стругови,
– глодалице,
– рендисаљке,
– брусилице,
– пресе,
– чекићи,
– специјалне производне машине,
– алати за производне машине.
ВЕЖБА 7 – Производне машине, примена и функција
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези производних машина.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала
http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38
Изборни садржаји наставне јединице
При посети фабрици, или радионици упознати производне машине.
Садржаји додатних вежби

Савремене производне машине.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 43/44.

Школска година:

Наставна тема

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ

Наставна јединица

МАШИНЕ ЗА СПОЉАШЊИ ТРАНСПОРТ

Наставни циљ

Да ученици упознају машине за спољашњи транспорт који је,
такође, значајан сегмент машиноградње – копнени транспорт.

Задаци

Савладавање појмова машина и механизама представља
основу за садржаје у оквиру ове теме, тј. подсистема
саобраћајних машина и уређаја: машине спољашњег копненог
транспорта: бицикл, аутомобил, железничка возила,
шинобуси, тролејбуси, трамваји. Обрадити – принцип рада,
састав, коришћење.
Повезати са садржајима из енергетике тако да ученици могу да
схвате међусобне односе погонских и преносних елемената у
саобраћајним средствима.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из машина и механизама а затим
указати на постојање извесних специфичних машина које су врло значајне у
машиноградњи, кроз питање:
Да ли знате неке машине које врше транспорт роба и људи?

Главни
део
70 мин.

Констатује се да постоји много машина које се користе за транспорт материјала
и људи како у виду спољашњег транспорта тако и као унутрашњи транспорт у
фабрикама. Спољашњи транспорт обухвата широку лепезу возила:
– копнена (моторна-друмска и железничка),
– водена (бродови),
– ваздушна (авиони).
Детаљније практично објаснити која је функција и основна структура копнених
возила:
– бицикла,
– аутомобила,
– воза,
– шинобуса,

– трамваја.
Реализоваи вежбе – Вежба са мотоциклом, Моделирање аутомобила,
Моделирање возова.
Завршн
и део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова глобална постигнућа – упознавање копнених возила и њихов
значај у машиноградњи.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ
МАШИНЕ ЗА СПОЉАШЊИ ТРАНСПОРТ
Врсте машина за спољашњи транспорт
– копнена (моторна-друмска и железничка),
– водена (бродови),
– ваздушна (авиони).
Копнена возила(моторна-друмска и железничка), шема
– бицикл,
– аутомобили,
– воз,
– шинобус,
– трамвај.
ВЕЖБА 7.6 – Вежба са мотоциклом
ВЕЖБА 7.7 – Моделирање аутомобила
ВЕЖБА 7.8 – Моделирање возова
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези копнених возила.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала
http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38
Изборни садржаји наставне јединице

(постери)

При посети фабрици, или радионици упознати копнена возила.
Садржаји додатних вежби
Савремена копнена возила.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 45/46.

Школска година:

Наставна тема

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ

Наставна јединица

МАШИНЕ ЗА СПОЉАШЊИ ТРАНСПОРТ

Наставни циљ

Да ученици упознају машине за спољашњи транспорт који је,
такође, значајан сегмент машиноградње – водени и ваздушни
транспорт.
Савладавање појмова машина и механизама представља
основу за садржаје у оквиру ове теме, тј. подсистема
саобраћајних машина и уређаја: машине спољашњег копненог
транспорта: бродови и авиони. Обрадити – принцип рада,
састав, коришћење.

Задаци

Повезати са садржајима из енергетике тако да ученици могу да
схвате међусобне односе погонских и преносних елемената у
саобраћајним средствима.
Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из машина и механизама, а затим
указати на постојање извесних специфичних машина које су врло значајне у
машиноградњи, кроз питање:
Које транспортне машине спољашњег транспорта познајете и које још постоје а
да их још нисмо изучили?

Главни
део
70 мин.

Констатује се да постоји много машина које се користе за транспорт материјала
и људи како у виду спољашњег транспорта тако и као унутрашњи транспорт у
фирмама, па треба још проучити водени и ваздушни транспорт који, такође,
припадају систему спољашњег транспорта.
Детаљније практично објаснити која је функција и основна структура копнених
возила и то:
– бродова и
– авиона.
Реализовати вежбе – Моделирање бродова, Моделирање авиона

Остала савремена средства која се користе у авио саобраћају: навигација, GPS
– системи и др.
Завршн
и део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова глобална постигнућа – упознавање копнених возила и њихов
значај у машиноградњи, бродова и авиона.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ
МАШИНЕ ЗА СПОЉАШЊИ ТРАНСПОРТ
Подела машина за спољашњи транспорт
– копнена (моторна-друмска и железничка),
– водена (бродови),
– ваздушна (авиони).
Водени транспорт, шема:
– бродови.
Ваздушни транспорт, шема:
– авиони.
ВЕЖБА 7.9 – Моделирање бродова
ВЕЖБА 7.9 – Моделирање авиона
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС на часу (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези копнених возила.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала
http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38
Изборни садржаји наставне јединице

(постери)

При посети аеродрому, или бродоградилишту упознати копнена возила – бродове и
авионе.
Садржаји додатних вежби
Савремена копнена возила.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 47/48.

Школска година:

Наставна тема

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ

Наставна јединица

МАШИНЕ ЗА УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ

Наставни циљ

Да ученици упознају машине за унутрашњег транспорт који је,
такође, значајан сегмент машиноградње – прекидни и
непрекидни транспорт.

Задаци

Савладавање појмова машина и механизама представља
основу за садржаје у оквиру ове теме, тј. подсистема
саобраћајних машина и уређаја: машине унутрашњег
транспорта: прекидног (дизалице), непрекидног
(транспортери, линије). Обрадити – принцип рада, састав,
коришћење.
Повезати са садржајима из енергетике тако да ученици могу да
схвате међусобне односе погонских и преносних елемената у
саобраћајним средствима.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из машина и механизама а затим
указати на постојање извесних специфичних машина које су врло значајне у
машиноградњи, кроз питање:
Које транспортне машине спољашњег транспорта познајете и да ли знате које
још постоје?
Како се одвија транспорт унутар фирми и како се тај транспорт зове?

Главни
део
70 мин.

Констатује се да постоји много машина које се користе за транспорт материјала
унутар фирми у виду унутрашњег транспорта. Ту спадају транспортни системи
познати као: машине за унутрашњи транспорт.
Детаљније практично објаснити која је функција и основна структура
унутрашњег транспорта и то:
 прекидни транспорт:
– дизалице (ручне, чекрци, кранови, лучке, покретне, железничке и др.),
 непрекидни транспорт:

– транспортери,
– линије и др.
Реализовати вежбе – Моделирање дизалице.
Завршн
и део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова глобална постигнућа – упознавање прекидног и непрекидног
транспорта у фирмама и њихов значај у машиноградњи.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ
МАШИНЕ ЗА УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ
Прекидни транспорт:
– дизалице (ручне, чекрци, кранови, лучке, покретне,
железничке и др.),
Непрекидни транспорт:
– транспортери,
– линије и др.
ВЕЖБА 7.9 – Моделирање дизалице
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези унутрашњег транспорта.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала
http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38
Изборни садржаји наставне јединице

При посети фабрикама упознати унутрашњи транспорт.
Садржаји додатних вежби
Савремена средства унутрашњег транспорта.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 49/50.

Школска година:

Наставна тема

РОБОТИКА

Наставна јединица

ВРСТЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МОДЕЛИРАЊЕ РОБОТА

Наставни циљ

Упознати развој, врсте и основну структуру робота, њихову
примену и значај за машиноградњу, као даље перспективе
роботизације.

Задаци

Реализација садржаја роботике треба да интегрише наставне
садржаје других области као што су информатичке технологије,
машине и механизме, енергетику, технологије обраде
материјала и др. Ученици треба да упознају врсте робота,
намену, конструкција (механика, погон и управљање) итд. За
реализацију ове теме треба користити адекватне
мултимедијалне презентације. Посебно је погодно организовати
моделовање робота из конструкторких комплета и коришћење
интерфејса па покушати да се моделирање робота реализује у
наставој јединици Конструкторско моделирање.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства
Корелација са другим
предметима и
областима

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, радни материјали
Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из ТИО са
нагласком препознавања области у којима су роботи значајни.
Да ли знате шта је робот?

Главни
део
70 мин.

Одговор на ово питање треба да буде увод предавању када треба објаснити
појам робота на најједноставнији начин.
Потребно је објаснити основну структуру робота, остваривање кретања и неких
других функција и како се управља роботом. Значајно је указати шта роботи
данас значе и шта се очекује од њих у будућности.
Објаснити врсте, конструкцију и моделирање робота обухватајући следеће:
– механику робота,
– управљање роботима,
– развој роботике,
– индустријске роботе и
– примену робота.
Повезати интерфејс технологије, школски интерфејс, са управљањем роботом.
Започети пројекат кроз вежбу Моделирање робота. Ову започету вежбу

завршити, односно реализовати у Конструкторском моделирању.
Мултимедијално упознати кратку историју развоја роботике.
Завршн
и део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова глобална постигнућа – почетак 21. века је доба роботизације.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

РОБОТИКА
ВРСТЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МОДЕЛИРАЊЕ РОБОТА
– основни појмови (шта је робот),
– механика робота,
– управљање роботима,
– развој роботике,
– индустријски роботи,
– примена робота.
ВЕЖБА 8.1 – Моделирање робота
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС на часу (или код куће).
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови о роботици..
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала
Изборни садржаји наставне јединице
Време изазова, 21. век - век роботике.
Садржаји додатних вежби

При посети фабрици обратити пажњу на практичну примену робота.
Посебни елементи за оцењивање
Нема бројчаних података које треба памтити.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 51/52.

Школска година:

Наставна тема

ЕНЕРГЕТИКА

Наставна јединица

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ И ЊЕНО РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ

Наставни циљ

Упознати машинску енергетику у склопу укупног енергетског
система која је неопходна за пројектовање и коришћење машина
и механизама.

Задаци

Задатак је да ученици упознају принципе рада енергетских
преображајника, изворе, коришћење и трансформацију
енергије. Упознати ученике са развојем погонских машина –
мотора, као и врстама: хидраулични, пнеуматски, топлотни
(цилиндри, турбине, парне машине и турбине, четворотактни
бензински мотор, дизел мотор и остали мотори). Детаљније
обрадити принципе рада и делове СУС мотора. При
реализацији по могућности користити делове мотора, моделе и
аудиовизуелне медије, односно мултимедије.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства
Корелација са другим
предметима и
областима

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна
Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда, физике и хемије
АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Главни
део
70 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из ТИО са
нагласком препознавања области енергетике.
Које сте области енергетике до сада изучавали и зашто је то значајно за
привреду земље?
Да ли знате да и аутомобилски мотор представља енергетику и зашто?
Да ли знате зашто морамо штедети енергију?
Повезујући са претходно изучаваном енергетиком (општом, грађевинском и др.)
указати да се код аутомобилског мотора енергетика јавља као машинска, која
се у машиноградњи јавља не само у овом случају већ и код хидрауличких
цилиндара, парних машина и турбина и др.
Шта још о енергетици треба знати, шта треба рекапитулирати?
Облици енергије:
– механичка (потенцијална, кинетичка),
– топлотна,
– хемијска,
– електрична,
– светлосна и
– нуклеарна енергија.

Завршн
и део
10 мин.

Извори енергије:
– необновљиви: угљенисани фосили (угаљ, земни гас, нафта),
– обновљиви извори енергије: воде (реке, водопади, мора, језера), ветар,
мишићи.
Енергију треба рационално користити и штедети, јер је све мање има на Земљи.
Реализовати вежбу - Рационално коришћење енергије.
Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова глобална постигнућа – упознавање основа енергетике, па и
машинске енергетике.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ЕНЕРГЕТИКА
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ И ЊЕНО РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ
Облици енергије:
– механичка (потенцијална, кинетичка),
– топлотна,
– хемијска,
– електрична,
– светлосна и
– нуклеарна енергија.
Извори енергије:
– необновљиви: угљенисани фосили (угаљ, земни гас, нафта),
– обновљиви извори енергије: воде (реке, водопади, мора, језера),
ветар, мишићи.
Рационално коришћење енергије.
ВЕЖБА 9.1 – Рационално коришћење енергије
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови из енергетике.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).

(постери)

Садржаји са WWW портала:
Изборни садржаји наставне јединице
Како штедети енергију?
Посебни елементи за оцењивање
Разумевање појма и значаја енергетике.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 53/54.

Школска година:

Наставна тема

ЕНЕРГЕТИКА

Наставна јединица

ПОГОНСКЕ МАШИНЕ – ХИДРАУЛИЧНИ МОТОРИ

Наставни циљ

Упознати машинску енергетику развојем погонских мотора у
склопу укупног енергетског система која је неопходна за
пројектовање и коришћење машина и механизама са нагласком
на хидрауличке цилиндре, пумпе и хидрауличке турбине.

Задаци

Упознати ученике са развојем погонских машина – мотора, као и
врстама: хидраулични, пнеуматски, топлотни (цилиндри,
турбине, парне машине и турбине, четворотактни бензински
мотор, дизел мотор и остали мотори). При реализацији по
могућности користити делове мотора, моделе и аудиовизуелне
медије, односно мултимедије.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експерименти

Наставни облици

Фронтални, групни

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из ТИО са
нагласком препознавања области енергетике, извора, значаја и рационалног
коришћења енергије.
Да ли знате шта још припада машинској енергетици?
Разне врсте мотора.

Главни
део
70 мин.

Констатацијом да су мотори врло значајни код машина, јер обично
представљају погон машина, најавити методску јединицу хидраулички мотори.
Хидраулички мотори, у које спадају хидраулички цилиндар и пумпе значајни су
код машина јер обично остварују одређена кретања, док хидрауличке тубине
представљају погонске моторе у хидроелектранама и њихов значај је врло
велики у машиноградњи и елкеротехници.
Објаснити принцип рада хидрауличких погонских мотора:
– хидраулички цилиндри и пумпе,
– хидрауличне турбине.
Користити максимално симулационе методе и аудио.визуелну технику.

Реализовати вежбу – хидраулички мотори.
Завршн
и део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова глобална постигнућа – упозната нова група погонских мотора,
хидраулички мотори.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ЕНЕРГЕТИКА
ПОГОНСКЕ МАШИНЕ – ХИДРАУЛИЧНИ МОТОРИ
– Хидраулички цилиндри и пумпе
– хидрауличне турбине,
ВЕЖБА 9.2 – Хидраулички мотори

Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).

(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови у вези хидрауличких мотора.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала.
Изборни садржаји наставне јединице
Хидрауличке турбине основ хидроелектрана.

Садржаји додатних вежби
При посети фирми упознати хидроелектрану, или багер и сл.
Посебни елементи за оцењивање
Разумевање појма и значаја енергетике.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 55/56.

Школска година:

Наставна тема

ЕНЕРГЕТИКА

Наставна јединица

ПОГОНСКЕ МАШИНЕ – ТОПЛОТНИ МОТОРИ

Наставни циљ

Упознати машинску енергетику развојем погонских мотота у
склопу укупног енергетског система која је неопходна за
пројектовање и коришћење машина и механизама са нагласком
на топлотне моторе.

Задаци

Упознати ученике са развојем погонских машина - мотора:
топлотни (парне машине и турбине, четворотактни бензински
мотор, дизел мотор, млазни и ракетни пропулзори и остали
мотори). Детаљније обрадити принципе рада и делове СУС
мотора. При реализацији по могућности користити делове
мотора, моделе и аудиовизуелне медије, односно мултимедију

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експерименти

Наставни облици

Фронтални, групни, експеримент

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства
Корелација са другим
предметима и
областима

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, радни материјали
Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити градиво из претходних разреда из ТИО са
нагласком препознавања области енергетике у смислу погонских мотора.
Да ли знате шта још припада у погонске моторе?

Главни
део
70 мин.

Констатацијом да су мотори врло значајни код машина јер обично
представљају погон, и да осим хидрауличких погонских мотора постоје и
топлотни погонски мотори, најавити нову методску јединицу.
Топлотни мотори, у које спадају парне машине и турбине, четворотактни
бензински мотор, дизел мотор, млазни и ракетни пропулзори и остали мотори
представљају погонске моторе у врло различитим машинама. Основна им је
карактеристика да осим што остварују кретање, они сами могу бити и покретни.
Објаснити принцип рада топлотних погонских мотора:
 парне машине,
 парне турбине,
 мотори са унутрашњим сагоревањем:
 бензијски (ото) мотори,
 дисел мотори
 гасна турбина
 млазни пропулзори,

 ракетни пропулзори.
Користити максимално симулационе методе и аудио-визуелну технику.
Спровести вежбу – Мотори СУС и Гасна турбина и пропулзори.
Завршн
и део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова глобална постигнућа – упозната нова група погонских мотора
врло значајних за конструисање машина.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

ЕНЕРГЕТИКА
ПОГОНСКЕ МАШИНЕ – ТОПЛОТНИ МОТОРИ
Парне машине,
Парне турбине,
Мотори са унутрашњим сагоревањем:
– бензијски (ото) мотори,
– дизел мотори.
Гасна турбина,
Млазни пропулзори,
Ракетни пропулзори.
ВЕЖБА 9.3 – Мотори СУС
ВЕЖБА 9.4 – Гасна турбине и пропулзори
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).

(постери)

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови. У вези хидрауличких мотора.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има)..
Садржаји са WWW портала
Изборни садржаји наставне јединице
Турбо млазни мотори.
Садржаји додатних вежби
При посети фирми упознати хидроелектрану, или багер и сл.

Посебни елементи за оцењивање
Разумевање појма и значаја енергетике.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 57/58.

Школска година:

Наставна тема

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

ФАЗЕ КОНСТРУИСАЊА И МОДЕЛОВАЊА

Наставни циљ

Да се ученици детаљније упознају са општим алгоритмом фаза
конструисања и моделовања „од идеје до реализације
конструкције”.

Задаци

Припремити се за примену знања стечених из машиноградње за
реализацију сопствене идеје по алгоритму „од идеје до
реализације конструкције”. Припремити се за реализацију
модула (целина), углавном у групном раду, засноване на
примени конструкторских елемената и самосталној изради неких
делова конструкције на основу пројекта.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Фронтални, групни, експеримент

Наставне методе

Вербална, демонстрациона, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна, конструкторски
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање
Уводни
део
10 мин.

Садржај рада
Кроз неколико питања обновити градиво из свих сегмената машиноградње
почев од цртања, информатичких технологија, материјала, мерења и контроле,
технологије обраде, машина и механизама, енергетике па до роботике. Из
обнављања усвојеног градива треба да произађе и питање:
Да ли знате зашто сте изучавали све ове сегменте, у ком циљу?
Треба очекивати одговор: Ради тога да бисмо знали како се граде машине, а и
сами да покушамо да градимо моделе машина. То је неопходно истаћи.
Али у градњи постоји један ред (протокол) у решавању разних проблема па их
треба упознати на систематизован начин.

Главни
део
70 мин.

Та систематизација могла би се дефинисати као, најчешће, фазе конструисања
и моделовања, тј, постоји алгоритам „од идеје до реализације конструкције”.
Детаљно објаснити алгоритам и фазе конструисања:
постављање задатка, избор носеће структуре, енергетско решење, кретни
преносни и извршни механизми, управљање конструкцијом, компоновање
конструкције, обликовање конструкције, монтажа и одржавање
конструкције, испитивање конструкције, израда техничке документације.

Спровести вежбу – Фазе пројектовања модела.
Завршн
и део
10 мин.

Кроз неколико питања обновити пређено градиво и констатовати која су
остварена нова постигнућа.
Одговорити на постављена питања ученика.
Задати за самостални рад ученика код куће, кад проуче градиво, да допуне (ако
је потребно) резиме кључних нових стручних појмова и речи коришћењем
уџбеника и дати одговоре на задатке и питања који се односе на изучавану
методску јединицу.
Најавити следећу наставну јединицу, односно које припреме треба да се изведу
у циљу набавке потребног материјала.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ
ФАЗЕ КОНЗТРУИСАЊА И МОДЕЛОВАЊА
 Постављање задатка,
 Избор носеће структуре,
 Енергетско решење,
 Кретни преносни и извршни механизми,
 Управљање конструкцијом,
 Компоновање конструкције,
 Обликовање конструкције,
 Монтажа и одржавање конструкције,
 Испитивање конструкције,
 Израда техничке документације.
Вежба1.1 – Фазе пројектовања модела
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).

(постери)

Питања и задаци: уписати одговоре у РС у школи (или код куће).
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови ради подстицања идеја.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38
Изборни садржаји наставне јединице
Бирају ученици на основу изабране идеје коју ће реализовати.
Садржаји додатних вежби

Изградимо школски робот.
Посебни елементи за оцењивање
Оригиналност и функционалност модела и начин презентације.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 59/60.

Школска година:

Наставна тема

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ОД ИДЕЈЕ ДО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Наставни циљ

Циљ је да ученици реализују сопствену идеју по алгоритму фазе
конструисања и моделовања „од идеје до реализације
конструкције”.

Задаци

Потребно је реализовати модуле (целине), углавном у групном
раду, засноване на примени конструкторских елемената и
самосталној изради неких делова конструкције на основу
пројекта који ће се сачинити. Ученици се могу определити по
сопственом избору за различите модуле: конструкција модела
машина и механизама, интерфејс технологија, роботика, рад на
рачунару и др. Реализацијом модула остварује се
диференцијација и индивидуализација ученика. Ученици
приступају реализацији модула израдом пројекта који садржи
алгоритам од идеје до реализације и конкретна решења за
поједине сегменте.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Консултативни, индивидуални, групни

Наставне методе

Демонстрациона, експериментална, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна средства, радни
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања и разговор са ученицима потребно је, по радним групама
ученика, определити се шта ће која група да конструише. Пожељно је да буду
што разноврснији модели.
Изабрани модели, глобално, треба да буду што једноставнији и да увек имају,
пре свега, одређену функционалност, али треба да задовоље и низ других
захтева.

Главни
део

Ученици самостално раде на свом пројекту у групама користећи сва
расположива средства, посебно ученичке и одељењске конструкторе, а могу

70 мин.

додати и друге материјале. Одређује се менаџер групе који ће вршити
комплетну организацију израде пројекта и модела и комуницирати са
наставником.
Наставник врши координацију рада група, помаже им у одређеним ситуацијама,
а ако треба решава реализацију неких сложенијих технолошких операција.

Завршн
и део
10 мин.

Врши се кратка анализа резултата рада за сваку групу и постављају се
проблемски задаци и даје решење (реферише менаџер групе, или кога он
одреди).
За рад код куће одређују се конкретни задаци који су у вези набавке материјала
или неки други.
Најава следећег часа је да се рад на пројекту наставља и да се треба за то
припремити, као и припремити потребне материјале.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ
РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Фазе конструисања и моделовања
 Постављање задатка,
 Избор носеће структуре,
 Енергетско решење,
 Кретни преносни и извршни механизми,
 Управљање конструкцијом,
 Компоновање конструкције,
 Обликовање конструкције,
 Монтажа и одржавање конструкције,
 Испитивање конструкције,
 Израда техничке документације.
ВЕЖБА 8.2 – Израда сопственог модела
(једног или више по избору самостално или групно).
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати
и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС код куће.

(постери)

СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови ради подстицања идеја.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:

http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38
Изборни садржаји наставне јединице
Бирају ученици на основу изабране идеје коју ће реализовати.
Садржаји додатних вежби
Градимо школски робот.
Посебни елементи за оцењивање
Оригиналност и функционалност модела и начин презентације.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 61/62.

Школска година:

Наставна тема

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ОД ИДЕЈЕ ДО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Наставни циљ

Циљ је да ученици реализују сопствену идеју по алгоритму фазе
конструисања и моделовања „од идеје до реализације
конструкције”.

Задаци

Потребно је реализовати модуле (целине), углавном у групном
раду, засноване на примени конструкторских елемената и
самосталној изради неких делова конструкције на основу
пројекта који ће се сачинити. Ученици се могу определити по
сопственом избору за различите модуле: конструкција модела
машина и механизама, интерфејс технологија, роботика, рад на
рачунару и др. Реализацијом модула остварује се
диференцијација и индивидуализација ученика према
способностима, интересовању и полу. Ученици приступају
реализацији модула израдом пројекта који садржи алгоритам од
идеје до реализације и конкретна решења за поједине сегменте.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Консултативни, индивидуални, групни

Наставне методе

Демонстрациона, експериментална, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна средства, радни
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања и разговор са ученицима потребно је, по радним групама
ученика, да се контролише шта свака група реализује и на које проблеме
наилази. Пожељно је да буду што разноврснији модели.
Изабрани модели, глобално, треба да буду што једноставнији и да увек имају,
пре свега, одређену функционалност, али треба да задовоље и низ других
захтева.

Главни
део

Ученици самостално раде на свом пројекту у групама користећи сва
расположива средства, посебно ученичке и одељењске конструкторе, а могу

70 мин.

додати и друге материјале. Менаџер групе врши комплетну организацију израде
пројекта и модела и комуницира са наставником.
Наставник врши координацију рада група, помаже им у одређеним ситуацијама,
а ако треба решава реализацију неких сложенијих технолошких операција.

Завршн
и део
10 мин.

Врши се кратка анализа резултата рада за сваку групу и постављају се
проблемски задаци и даје решење (реферише менаџер групе, или кога он
одреди).
За рад код куће одређују се конкретни задаци који су у вези набавке материјала
или неки други.
Најава следећег часа је да се рад на пројекту наставља и да се треба за то
припремити, као и припремити потребне материјале.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ
РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Фазе конструисања и моделовања
 Постављање задатка,
 Избор носеће структуре,
 Енергетско решење,
 Кретни преносни и извршни механизми,
 Управљање конструкцијом,
 Компоновање конструкције,
 Обликовање конструкције,
 Монтажа и одржавање конструкције,
 Испитивање конструкције,
 Израда техничке документације.
ВЕЖБА 8.2 – Израда сопственог модела
(једног или више по избору самостално или групно).
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС код куће.
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови ради подстицања идеја.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:

(постери)

http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38
Изборни садржаји наставне јединице
Бирају ученици на основу изабране идеје коју ће реализовати.
Садржаји додатних вежби
Градимо школски робот.
Посебни елементи за оцењивање
Оригиналност и функционалност модела и начин презентације.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 63/64.

Школска година:

Наставна тема

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ОД ИДЕЈЕ ДО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Наставни циљ

Циљ је да ученици реализују сопствену идеју по алгоритму фазе
конструисања и моделовања „од идеје до реализације
конструкције”.

Задаци

Потребно је реализовати модуле (целине), углавном у групном
раду, засноване на примени конструкторских елемената и
самосталној изради неких делова конструкције на основу
пројекта који ће се сачинити. Ученици се могу определити по
сопственом избору за различите модуле: конструкција модела
машина и механизама, интерфејс технологија, роботика, рад на
рачунару и др. Реализацијом модула остварује се
диференцијација и индивидуализација ученика према
способностима, интересовању и полу. Ученици приступају
реализацији модула израдом пројекта који садржи алгоритам од
идеје до реализације и конкретна решења за поједине сегменте.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Консултативни, индивидуални, групни

Наставне методе

Демонстрациона, експериментална, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна средства, радни
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања и разговор са ученицима потребно је, по радним групама
ученика, контролише се шта свака група реализује и на које проблеме наилази.
Пожељно је да буду што разноврснији модели.
Изабрани модели, глобално, треба да буду што једноставнији и да увек имају,
пре свега, одређену функционалност, али треба да задовоље и низ других
захтева.

Главни
део
70 мин.

Ученици самостално раде на свом пројекту у групама користећи сва
расположива средства, посебно ученичке и одељењске конструкторе, а могу
додати и друге материјале. Менаџер групе врши комплетну организацију израде

пројекта и модела и комуницира са наставником.
Наставник врши координацију рада група, помаже им у одређеним ситуацијама,
а ако треба решава реализацију неких сложенијих технолошких операција.
Завршн
и део
10 мин.

Врши се кратка анализа резултата рада за сваку групу и постављају се
проблемски задаци и даје решење (реферише менаџер групе, или кога он
одреди).
За рад код куће одређују се конкретни задаци који су у вези набавке материјала
или неки други.
Најава следећег часа је да се рад на пројекту наставља и да се треба за то
припремити, као и припремити потребне материјале.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ
РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Фазе конструисања и моделовања
 Постављање задатка,
 Избор носеће структуре,
 Енергетско решење,
 Кретни преносни и извршни механизми,
 Управљање конструкцијом,
 Компоновање конструкције,
 Обликовање конструкције,
 Монтажа и одржавање конструкције,
 Испитивање конструкције,
 Израда техничке документације.
ВЕЖБА 8.2 – Израда сопственог модела.
(једног или више по избору самостално или групно).
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС код куће.
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови ради подстицања идеја.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38
Изборни садржаји наставне јединице

Бирају ученици на основу изабране идеје коју ће реализовати.
Садржаји додатних вежби
Градимо школски робот.
Посебни елементи за оцењивање
Оригиналност и функционалност модела и начин презентације.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 65/66.

Школска година:

Наставна тема

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ОД ИДЕЈЕ ДО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Наставни циљ

Циљ је да ученици реализују сопствену идеју по алгоритму фазе
конструисања и моделовања „од идеје до реализације
конструкције”.

Задаци

Потребно је реализовати модуле (целине), углавном у групном
раду, засноване на примени конструкторских елемената и
самосталној изради неких делова конструкције на основу
пројекта који ће се сачинити. Ученици се могу определити по
сопственом избору за различите модуле: конструкција модела
машина и механизама, интерфејс технологија, роботика, рад на
рачунару и др. Реализацијом модула остварује се
диференцијација и индивидуализација ученика према
способностима, интересовању и полу. Ученици приступају
реализацији модула израдом пројекта који садржи алгоритам од
идеје до реализације и конкретна решења за поједине сегменте.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Консултативни, индивидуални, групни

Наставне методе

Демонстрациона, експериментална, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна средства, радни
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања и разговор са ученицима потребно је, по радним групама
ученика, да се контролише шта свака група реализује и на које проблеме
наилази. Пожељно је да буду што разноврснији модели.
Изабрани модели, глобално, треба да буду што једноставнији и да увек имају,
пре свега, одређену функционалност, али треба да задовоље и низ других
захтева.

Главни
део
70 мин.

Ученици самостално раде на свом пројекту у групама користећи сва
расположива средства, посебно ученичке и одељењске конструкторе, а могу
додати и друге материјале. Менаџер групе врши комплетну организацију израде

пројекта и модела и комуницира са наставником.
Наставник врши координацију рада група, помаже им у одређеним ситуацијама,
а ако треба решава реализацију неких сложенијих технолошких операција.
Завршн
и део
10 мин.

Врши се кратка анализа резултата рада за сваку групу и постављају се
проблемски задаци и даје решење (реферише менаџер групе, или кога он
одреди).
За рад код куће одређују се конкретни задаци који су у вези набавке материјала
или неки други.
Најава следећег часа је да се рад на пројекту наставља и да се треба за то
припремити, као и припремити потребне материјале.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ
РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Фазе конструисања и моделовања
 Постављање задатка,
 Избор носеће структуре,
 Енергетско решење,
 Кретни преносни и извршни механизми,
 Управљање конструкцијом,
 Компоновање конструкције,
 Обликовање конструкције,
 Монтажа и одржавање конструкције,
 Испитивање конструкције,
 Израда техничке документације.
ВЕЖБА 8.2 – Израда сопственог модела.
(једног или више по избору самостално или групно).
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС код куће.
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови ради подстицања идеја.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38
Изборни садржаји наставне јединице

Бирају ученици на основу изабране идеје коју ће реализовати.
Садржаји додатних вежби
Градимо школски робот.
Посебни елементи за оцењивање
Оригиналност и функционалност модела и начин презентације.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 67/68.

Школска година:

Наставна тема

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ОД ИДЕЈЕ ДО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Наставни циљ

Циљ је да ученици реализују сопствену идеју по алгоритму фазе
конструисања и моделовања „од идеје до реализације
конструкције”.

Задаци

Потребно је реализовати модуле (целине), углавном у групном
раду, засноване на примени конструкторских елемената и
самосталној изради неких делова конструкције на основу
пројекта који ће се сачинити. Ученици се могу определити по
сопственом избору за различите модуле: конструкција модела
машина и механизама, интерфејс технологија, роботика, рад на
рачунару и др. Реализацијом модула остварује се
диференцијација и индивидуализација ученика. Ученици
приступају реализацији модула израдом пројекта који садржи
алгоритам од идеје до реализације и конкретна решења за
поједине сегменте.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Консултативни, индивидуални, групни

Наставне методе

Демонстрациона, експериментална, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна средства, радни
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања и разговор са ученицима потребно је, по радним групама
ученика, да се контролише шта свака група реализује и на које проблеме
наилази. Пожељно је да буду што разноврснији модели.
Изабрани модели, глобално, треба да буду што једноставнији и да увек имају,
пре свега, одређену функционалност, али треба да задовоље и низ других
захтева.

Главни
део
70 мин.

Ученици самостално раде на свом пројекту у групама користећи сва
расположива средства, посебно ученичке и одељењске конструкторе, а могу
додати и друге материјале. Менаџер групе врши комплетну организацију израде

пројекта и модела и комуницира са наставником.
Наставник врши координацију рада група, помаже им у одређеним ситуацијама,
а ако треба решава реализацију неких сложенијих технолошких операција.
Завршн
и део
10 мин.

Врши се кратка анализа резултата рада за сваку групу и постављају се
проблемски задаци и даје решење (реферише менаџер групе, или кога он
одреди).
За рад код куће одређују се конкретни задаци који су у вези набавке материјала
или неки други.
Најава следећег часа је да се рад на пројекту наставља и да се треба за то
припремити, као и припремити потребне материјале.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ
РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Фазе конструисања и моделовања
 Постављање задатка,
 Избор носеће структуре,
 Енергетско решење,
 Кретни преносни и извршни механизми,
 Управљање конструкцијом,
 Компоновање конструкције,
 Обликовање конструкције,
 Монтажа и одржавање конструкције,
 Испитивање конструкције,
 Израда техничке документације.
ВЕЖБА 8.2 – Израда сопственог модела.
(једног или више по избору самостално или групно).
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС код куће.
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови ради подстицања идеја.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38

Изборни садржаји наставне јединице
Бирају ученици на основу изабране идеје коју ће реализовати.
Садржаји додатних вежби
Градимо школски робот.
Посебни елементи за оцењивање
Оригиналност и функционалност модела и начин презентације.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 69/70.

Школска година:

Наставна тема

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ОД ИДЕЈЕ ДО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Наставни циљ

Циљ је да ученици реализују сопствену идеју по алгоритму фазе
конструисања и моделовања „од идеје до реализације
конструкције”.

Задаци

Потребно је реализовати модуле (целине), углавном у групном
раду, засноване на примени конструкторских елемената и
самосталној изради неких делова конструкције на основу
пројекта који ће се сачинити. Ученици се могу определити по
сопственом избору за различите модуле: конструкција модела
машина и механизама, интерфејс технологија, роботика, рад на
рачунару и др. Реализацијом модула остварује се
диференцијација и индивидуализација ученика. Ученици
приступају реализацији модула израдом пројекта који садржи
алгоритам од идеје до реализације и конкретна решења за
поједине сегменте.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Консултативни, индивидуални, групни

Наставне методе

Демонстрациона, експериментална, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна средства, радни
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
10 мин.

Кроз неколико питања и разговор са ученицима потребно је, по радним групама
ученика, да се контролише шта свака група реализује и на које проблеме
наилази. Пожељно је да буду што разноврснији модели.
Изабрани модели, глобално, треба да буду што једноставнији и да увек имају,
пре свега, одређену функционалност, али треба да задовоље и низ других
захтева.

Главни
део
70 мин.

Ученици самостално раде на свом пројекту у групама користећи сва
расположива средства, посебно ученичке и одељењске конструкторе, а могу
додати и друге материјале. Менаџер групе врши комплетну организацију израде

пројекта и модела и комуницира са наставником.
Наставник врши координацију рада група, помаже им у одређеним ситуацијама,
а ако треба решава реализацију неких сложенијих технолошких операција.
Завршн
и део
10 мин.

Врши се кратка анализа резултата рада за сваку групу и постављају се
проблемски задаци и даје решење (реферише менаџер групе, или кога он
одреди).
За рад код куће одређују се конкретни задаци који су у вези набавке материјала
или неки други.
Најава следећег часа је да се рад на пројекту наставља и да се треба за то
припремити, као и припремити потребне материјале.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ
РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Фазе конструисања и моделовања
 Постављање задатка,
 Избор носеће структуре,
 Енергетско решење,
 Кретни преносни и извршни механизми,
 Управљање конструкцијом,
 Компоновање конструкције,
 Обликовање конструкције,
 Монтажа и одржавање конструкције,
 Испитивање конструкције,
 Израда техничке документације.
ВЕЖБА 8.2 – Израда сопственог модела.
(једног или више по избору самостално или групно).
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС код куће.
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови ради подстицања идеја.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38

Изборни садржаји наставне јединице
Бирају ученици на основу изабране идеје коју ће реализовати.
Садржаји додатних вежби
Градимо школски робот.
Посебни елементи за оцењивање
Оригиналност и функционалност модела и начин презентације.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 7. РАЗРЕД
ОШ

Наставник:

Час: 71/72.

Школска година:

Наставна тема

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ

Наставна јединица

РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ОД ИДЕЈЕ ДО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Наставни циљ

Циљ је да ученици реализују сопствену идеју по алгоритму фазе
конструисања и моделовања „од идеје до реализације
конструкције”.

Задаци

Потребно је реализовати модуле (целине), углавном у групном
раду, засноване на примени конструкторских елемената и
самосталној изради неких делова конструкције на основу
пројекта који ће се сачинити. Ученици се могу определити по
сопственом избору за различите модуле: конструкција модела
машина и механизама, интерфејс технологија, роботика, рад на
рачунару и др. Реализацијом модула остварује се
диференцијација и индивидуализација ученика. Ученици
приступају реализацији модула израдом пројекта који садржи
алгоритам од идеје до реализације и конкретна решења за
поједине сегменте.

Кључни и нови
стручни појмови и
речи

Резимирати кључне и нове стручне појмове и речи за изучавану
наставну јединицу – указати на коришћење речника и све
забележити у РС.

Тип наставног часа

Обрада, вежбање, експеримент

Наставни облици

Консултативни, индивидуални, групни

Наставне методе

Демонстрациона, експериментална, МУПИ

Наставна средства

Уџбеник, радна свеска, аудио-визуелна средства, радни
материјали

Корелација са другим
предметима и
областима

Корелација са наставним садржајем ТИО из петог и шестог
разреда и физике

АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Део и
трајање

Садржај рада

Уводни
део
5 мин.

Кроз неколико питања и разговор са ученицима потребно је, по радним групама
ученика, да се контролише шта свака група реализује и на које проблеме
наилази. Пожељно је да буду што разноврснији модели.
Изабрани модели, глобално, треба да буду што једноставнији и да увек имају,
пре свега, одређену функционалност, али треба да задовоље и низ других
захтева.

Главни
део
70 мин.

Ученици самостално раде на свом пројекту у групама користећи сва
расположива средства, посебно ученичке и одељењске конструкторе, а могу
додати и друге материјале. Менаџер групе врши комплетну организацију израде

пројекта и модела и комуницира са наставником.
Наставник врши координацију рада група, помаже им у одређеним ситуацијама,
а ако треба решава реализацију неких сложенијих технолошких операција.
Завршн
и део
15 мин.

Врши се завршна анализа резултата рада за сваку групу, реферише менаџер
групе и сваки појединац из свог делокруга рада.
Најбољи радови се припремају за школске и републичке смотре и изложбе.
ПЛАН ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ
РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Фазе конструисања и моделовања
 Постављање задатка,
 Избор носеће структуре,
 Енергетско решење,
 Кретни преносни и извршни механизми,
 Управљање конструкцијом,
 Компоновање конструкције,
 Обликовање конструкције,
 Монтажа и одржавање конструкције,
 Испитивање конструкције,
 Израда техничке документације.
ВЕЖБА 8.2 – Израда сопственог модела.
(једног или више по избору самостално или групно).
Резиме нових појмова: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Кључне речи: (преглед из уџбеника регистровати и у РС).
Питања и задаци: уписати одговоре у РС код куће.
(постери)
СОПСТВЕНА ПРОЦЕНА ЧАСА (ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА)

НАПОМЕНЕ УЗ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ:
Додатни садржаји наставне јединице
Садржаји из школског програма, филмови, спотови ради подстицања идеја.
Садржаји са ученичких DVD-у у вези теме (ако их има).
Садржаји са WWW портала:
http://www.focuseducational.com/product/design-technology-mechanisms/38
Изборни садржаји наставне јединице
Бирају ученици на основу изабране идеје коју ће реализовати.

Садржаји додатних вежби
Градимо школски робот.
Посебни елементи за оцењивање
Оригиналност и функционалност модела и начин презентације.

