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1. УВОД

Приручник из предмета Биологија за шести разред конципиран је тако да наставнику
пружи могућност јаснијег разумевања концепције постојећег уџбеника, као и да подстакне
идеје за осмишљавање и реализацију наставе овог предмета.
Такође, у приручнику се налазе и сегменти који обухватају подсетнике и конкретне
примере из методике наставе, успешна решења реализације програмских садржаја и примере
добре праксе, најчешће потешкоће у организацији и реализацији наставе, као и предлог
писаних припрема за сваку наставну јединицу. Наставник ће предложене нацрте писаних
припрема схватити само као један од начина осмишљавања и реализације часа, прилагодиће
их условима свог рада и потребама конкретног одељења које води, односно могућностима и
интересовањима својих ученика. На крају сваке припреме дат је и предлог листе за
самоевалуацију рада наставника за реализовани час. Ова листа може послужити наставнику
као смерница за анализу процеса и ефеката сопственог рада на часу, као и планирање и
унапређивање будућих наставних активности.
Надамо се да ће наставник коришћењем овог приручника моћи ефикасније и
квалитетније да планира, реализује и вреднује свој наставни рад и напредовање ученика.
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2. КОНЦЕПЦИЈА РАДНОГ УЏБЕНИКА
Уџбеник се можеш користити на различите начине и у различитом обиму. Поред
основног текста, ученицима су на располагању различити одељци. Сваки од њих је обележен
карактеристичним и препознатљивим симболом, или је истакнут посебном бојом у тексту. Уз
текст су и слике које могу дати бројна разјашњења и отклонити недоумице. Подстицање
самог ученика на доношење закључака у току процеса савладавања нове наставне јединице
постиже се постављањем једноставних питања која су дата у оквиру саме наставне јединице.
У одељку Корисно је знати налазе се практични савети који ученику могу бити од
користи и помоћи му да се снађе и правилно поступа у природном окружењу и у
свакодневном животу.
Објашњења и значења стручних израза и многих других речи са којима се можда први
пут ученик сусреће, налазе се у оквиру одељка Непознате речи.
За оне ученике који желе да прошире своје знање, ту је одељак ,Ако желиш, сазнај
још нешто. У овом одељку су и одговори на питања постављена у тексту.
Ученици се мотивишу на самосталан истраживачки рад у одељку Буди истраживач
где се упућују да своја знања продубе користећи додатну литературу или интернет. Такође се
упућују на посматрање појединих организама у њиховом природном окружењу и доношење
закључака о начину живота одређених врста, упућују се на размишљање, повезивање
чињеница и закључивање.
Кроз цео уџбеник присутан је концепт очувања природе и организама, с посебним
нагласком да је свака врста непоновљива, вредна и значајна за природу, што ученици могу
веома јасно да закључе из одељка Буди фер-плеј играч. Тиме се ученици подсећају на
образовно-васпитне садржаје из претходних разреда и наново саветују да морају чувати
природу, и да је еколошка свест битан предуслов за опстанак свих живих бића на Планети,
па и самог човека.
Сажетак лекције ученик може прочитати у одељку Најважније.
После сваке наставне јединице налазе се питања којима се може проверити колико је
ученик савладао одређену лекцију.
Разноврсним активностима подстиче се знатижеља ученика, истраживачки дух,
креативност, закључивање као и примена стеченог знања у свакодневном животу.
Уџбеник омогућава да, активном наставом, на приступачан и интересантан начин
ученици стекну знања о разноврсности и лепоти животињског света, да стекну свест о
значају сваке врсте на Планети, да формирају еколошку свест, и понашају се у складу са тим.
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3. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
БИОЛОГИЈЕ ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
(2 часа недељно, 72 часа годишње)
Циљ и задаци
Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја
стекну основна знања о животном простору, начину живота, основној грађи, разноврсности и
значају животињског света.
Задаци наставе биологије су:
– развијање љубави према природи и осећања дужности да је очувају за себе и будуће
генерације;
– развијање основне научне писмености, логичког расуђивања, објективности и
критичког мишљења;
– упознавање спољашње и основне унутрашње грађе праживотиња;
– упознавање спољашње и основне унутрашње грађе животиња;
– поступно и систематично упознавање разноврсности животињског света;
– развијање одговорног односа према животињама;
– разумевање еволутивног развоја живог света;
– развијање хигијенских навика и здравствене културе.
Оперативни задаци:
Ученици треба да:
– уоче потребу за класификовањем живог света због његове велике разноврсности;
– уочавају сличности и разлике у грађи и начину живота биљака, гљива и животиња;
– упознају основне појмове о природном систему животиња;
– упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај
праживотиња;
– упознају животни простор, начин живота, спољашњу грађу и основе унутрашње
грађе, разноврсност и значај сунђера, дупљара, црва, мекушаца, зглавкара и бодљокожаца;
– схвате улогу инсеката у природи;
– упознају болести које изазивају или преносе животиње, начин преношења и
превенцију;
– упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај риба,
водоземаца, гмизаваца, птица и сисара;
– схвате значај бриге о потомству птица и сисара;
– схвате значај одговорног односа према животињама;
– сазнају основне научне чињенице о току и развоју живота на Земљи и етапе
земљине историје;
– знају да живот на Земљи има историју са којом се могу упознати на основу
фосилних остатака (записа);
– разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању савременог
биолошког мишљења.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (3)
Разноврсност живог света.
Основне разлике између биљака, гљива и животиња.
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ПРАЖИВОТИЊЕ (9)
Праживотиње – хетеротрофни протисти, једноћелијска организација, разноврсност.
Амебе – животни простор, начин живота, грађа. Разноврсност и значај.
Бичари – животни простор, начин живота, грађа, колонијалност. Разноврсност и
значај.
Трепљари – животни простор, начин живота, грађа. Разноврсност и значај.
Паразитске праживотиње (дизентерична амеба, маларични паразит, изазивач
болести спавања) – начини преношења, мере превенције.
Упоредни преглед грађе праживотиња – корелација са функцијом и животном
средином (табеларни или илустративни приказ).
Вежба: Живот у капи воде – посматрање слатководних праживотиња под
микроскопом.
ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА (48)
Свет животиња – настанак и развој животиња.
Разноврсност животиња – преглед главних група.
Сунђери – животни простор, начин живота, грађа на нивоу опште организације.
Разноврсност и значај.
Дупљари – животни простор, начин живота, грађа на нивоу опште организације
(хидра). Разноврсност (хидре, корали, морске сасе, медузе), значај.
Пљоснати црви – животни простор, начин живота, спољашња грађа и основи
унутрашње грађе. Разноврсност (планарије, метиљи, пантљичаре), значај. Паразитске врсте,
начини преношења и мере превенције.
Ваљкасти црви – животни простор, начин живота, спољашња грађа и основи
унутрашње грађе (човечија глиста). Разноврсност и значај.
Паразитске врсте, начини преношења и мере превенције.
Чланковити црви – животни простор, начин живота, спољашња грађа и основи
унутрашње грађе (кишна глиста). Разноврсност (морски чланковити црви, кишне глисте,
пијавице), значај.
Мекушци – животни простор, начин живота, спољашња грађа и основи
унутрашње грађе (шкољка). Разноврсност (пужеви, шкољке и главоношци), значај.
Вежба: разврставање пужева и шкољки на основу изгледа љуштуре.
Зглавкари – опште одлике и разноврсност (ракови, пауци, скорпије, крпељи, стоноге,
инсекти).
Ракови – животни простор, начин живота, спољашња грађа и основи унутрашње
грађе (речни рак). Разноврсност и значај.
Пауци – животни простор, начин живота и спољашња грађа. Разноврсност и значај.
Занимљивости из живота паука.
Скорпије – животни простор, начин живота и спољашња грађа. Разноврсност и значај.
Крпељи – животни простор, начин живота, спољашња грађа и разноврсност.
Болести које преносе и мере превенције.
Стоноге – начин живота, спољашња грађа и разноврсност.
Инсекти – животни простор, начин живота, спољашња грађа, и разноврсност.
Улога инсеката у природи и значај за човека. Занимљивости из живота инсеката.
Вежба: Израда школске збирке инсеката.
Бодљокошци – животни простор, начин живота, спољашња грађа. Разноврсност
(морске звезде, морски јежеви, морске змијуљице, морски краставци, морски кринови),
значај.
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Упоредни преглед грађе сунђера, црва, мекушаца, зглавкара, бодљокожаца табеларни или илустративни приказ.
Хордати – основне одлике хордата на примеру копљаче – компарација са претходним
групама животиња. Разноврсност хордата, значај.
Кичмењаци – грађа и разноврсност.
Рибе – начин живота, грађа и корелација са стаништем (шаран). Разноврсност
(ајкуле, раже, штитоноше, кошљорибе), значај.
Вежба: дисекција рибе.
Прелазак на копнени начин живота.
Водоземци – начин живота, грађа и корелација са стаништем (жаба).
Размножавање и развиће. Разноврсност (жабе, даждевњаци, мрмољци), значај.
Гмизавци – начин живота, грађа и корелација са стаништем (гуштер).
Размножавање, регенерација. Разноврсност (гуштери, змије, корњаче, крокодили),
значај. Изумрли гмизавци.
Птице – начин живота, грађа и корелација са стаништем. Размножавање, брига о
потомству. Сеоба птица. Разноврсност (патке, гуске, роде, чапље, коке, детлићи, грабљивице,
сове, голубови, певачице), значај.
Сисари – начин живота, грађа и корелација са стаништем. Размножавање и развиће,
брига о потомству. Миграције и зимски сан. Разноврсност (торбари, бубоједи, слепи мишеви,
мајмуни, глодари, зечеви, перајари, слонови, звери, китови, копитари, папкари), значај.
Упоредни преглед грађе главних група кичмењака (табеларни или илустративни
приказ).
УГРОЖЕНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА (6)
Разноврсност царства животиња и биодиверзитет.
Фактори угрожавања и значај заштите животиња.
Суживот људи и животиња.
Одговоран однос према животињама (животиње за друштво – љубимци, домаће
животиње, огледне животиње, крзнашице).
УВОД У ЕВОЛУЦИЈУ ЖИВОГ СВЕТА (6)
Живот на Земљи.
Докази еволуције.
Геолошка доба, календар живота.
Борба за опстанак – Чарлс Дарвин.
Активности:
Изласци у природу, упознавање локалне фауне, посета зоолошком врту, посета
природњачком музеју.
Прављење акваријума, тераријума, кућица за птице, кућица за псе и мачке.
Посматрање активности животиња и брига о њима током целе школске године.
Сарадња са здравственим и ветеринарским институцијама.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Избор и систематизација програмских садржаја наставног предмета биологија
односе се на научну дисциплину – зоологија и резултат су захтева времена и најновијих
достигнућа у науци. Наставне теме обрађују садржаје из зоологије и логички су распоређене
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у пет тематских целина: Увод, Праживотиње, Царство животиња, Угроженост и заштита
животиња и Увод у еволуцију живог света (еволуција човека и наслеђивање изучаваће се у
осмом разреду). Овако конципиран програм пружа ученицима основна знања, а ради лакшег
разумевања и усвајања градива, наставник не треба да инсистира на детаљној грађи, већ да
стави акценат на животни простор, начин живота, разноврсност и значај појединих група у
оквиру царства животиња.
Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) треба предвидети 50%
часова за обраду новог градива и 50% за друге типове часова.
Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних
метода, као и употребу информационо-комуникационих технологија. Вербално-текстуалне
методе треба да буду мање заступљене, а предност треба дати демонстративноилустративним методама, методама практичног рада и активностима ван учионице. Избор
наставних метода зависи од циља и задатака наставног часа и опремљености кабинета. Избор
облика рада препуштен је наставнику. За часове вежби треба користити групни облик рада,
али ако то вежба захтева и постоје услови, може се применити рад у паровима или
индивидуални облик рада. Вежбе треба реализовати уз максимално коришћење природног
материјала, препарата и лабораторијског прибора. Веома су корисни часови у природи и
посете природњачком музеју и зоолошком врту... Препоручује се сарадња са здравственим и
ветеринарским институцијама, њихово ангажовање и организовање предавања – трибина са
темама из програмских садржаја биологије.
Наставник за припрему рада на часу треба да користи одобрени уџбеник и најновију
стручну литературу.
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4. OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
БИОЛОГИЈА

Образовни стандарди за Биологију су дефинисани за следеће области:
1. ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА
2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА
4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
6. ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ
Оваква поставка образовних стандарда, осим што има чврсто упориште у постојећим
циљевима и задацима програма и градива Биологије, истовремено указује и на могућу
прекомпозицију Наставног плана и програма Биологије, пратећи очекивани развој система
образовања и нових знања у биологији. Образовне стандарде из области ПОСМАТРАЊЕ,
МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ моћи ће да остваре само оне школе које су адекватно
опремљене.

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу.
1. ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА
У области ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ученик/ученица:
БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света
БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним
случајевима
БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и
животиња
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих
БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне
чињенице о томе
2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
У области ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
ученик/ученица:
БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви
карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве
ћелије
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим
одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе
тих ћелија
БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне
функције које се обављају на нивоу организма
БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни
процеси
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном
БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање,
надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање)
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са
околином
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3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА
У области НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА ученик/ученица:
БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома
БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања
БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују
БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо
упознати на основу фосилних записа
БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама
4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
У области ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ ученик/ученица:
БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп,
животна заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом,
биосфера) и зна најопштије чињенице о њима
БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и
популације
БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему,
чланове ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци (воде,
угљеника, азота)
БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима
Србије и најважније представнике врста које их насељавају
БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај киселих
киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске
промене) и најважније врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта
БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума,
интензивна пољопривреда, отпад)
БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине
(рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета (националних паркова,
природних резервата)
БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења
5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
У области ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ ученик/ученица:
БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме
зашто је важно да их се придржава
БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке
обраде хране
БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих
животиња и правилног опхођења са њима
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на
заразне болести (епидемије и пандемије)
БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне
симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од
стања када мора да се обрати лекару
БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани
(конзерванси и неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата, минерала
итд.) и опасности до којих може да доведе неуравнотежена исхрана (редукционе
дијете, претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног
комбиновања животних намирница
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БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке
природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека
БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и
поштовање биолошких ритмова (сна, одмора)
БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве
инфекције, као и њихове негативне последице на здравље
БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица
физиолошких промена (пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу
да се појаве психолошки развојни проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји
понашања, поремећаји сна и сл.)
БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и
разуме зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и
ментално здравље
БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге)
неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за
помоћ (институцијама и стручњацима)
БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или
је ХИВ позитивна
6. ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ
У области ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ ученик/ученица:
БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за
прикупљање података у биологији (посматрање, бројање, мерење)
БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање,
попуни формулар, прикаже резултате у табели/графикону и извести о резултату
БИ.1.6.3. зна како да се понаша у лабораторији и на терену и правила о раду и безбедности
рада
БИ.1.6.4. уме по упутству да изведе унапред постављени експеримент и одговори на
једноставну хипотезу уз помоћ и навођење наставника
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
1. ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА
У области ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ученик/ученица:
БИ.2.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог на карактеристичном
биолошком материјалу (препаратима, огледима)
БИ.2.1.2. познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује
их у типичним случајевима
БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу
њихових својстава до нивоа кола/класе
БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и
промена које се дешавају код живих бића у околностима када делује мањи број
чинилаца на типичне заједнице живих бића или организме
2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
У области ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
ученик/ученица:
БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју
обављају у вишећелијским организмима (разлике између биљне и животињске
ћелије, између коштане и мишићне ћелије и сл.)
БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да
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се ћелије које врше исту функцију групишу и образују ткива, ткива са истом
функцијом органе, а органи са истом функцијом системе органа
БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и
човека
БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у
специфичним процесима у ћелији и да се то назива метаболизам
БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују енергију
и стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) материје
БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се
разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање
БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи
БИ.2.2.8. зна да је неопходна координација функција у вишећелијским организмима и зна
који органски системи омогућују ову интеграцију
БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе
3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА
У области НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА ученик/ученица:
БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања
БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота
БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са
њима
БИ.2.3.4. зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина
БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да
су оне настале деловањем еволуционих механизама
БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно
одабирање доводи до прилагођавања организама на услове животне средине
4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
У области ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ ученик/ученица:
БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи
БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да
опише везе између делова
БИ.2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди основне материјалне и енергетске
токове у екосистему, основне односе исхране и најважнија својства биоценоза и
популација
БИ.2.4.4. зна да у природи постоји кружење појединих супстанци (воде, угљеника и азота)
БИ.2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов основни распоред на земљи
БИ.2.4.6. препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и
света и карактеристичне представнике врста које их насељавају
БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у ваздушној,
воденој и земљишној средини
БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања
природних ресурса и уштеде енергије
БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова,
природних резервата, ботаничких башта, зоо-вртова)
5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
У области ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ ученик/ученица:
БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља
БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних
намирница
БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност намирница
БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека
БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму
и на понашање (утицај алкохола, различитих врста дрога, енергетских напитака и сл.)
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6. ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ
У области ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ ученик/ученица:
БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује
податке и извести о резултату
БИ.2.6.2. зна шта је грешка инструмента и прецизност мерења и уме по упутству да
калибрише инструмент
БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума уз
коментар резултата
БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и
реализује једноставан експеримент и извести о резултату
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
1. ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА
У области ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ученик/ученица:
БИ.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним
случајевима и у атипичним примерима (вируси, делови организама, плодови и сл.)
БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је нешто класификовано као живо или као неживо
БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их
примени у атипичним случајевима
БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу
њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група
БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и
промена које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у
сложенијим заједницама
2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
У области ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
ученик/ученица:
БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и
човека
БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову
међусобну функционалну условљеност
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције
БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна
функционална интеграција више система органа и разуме значај такве
интеграције понашања за преживљавање
БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током
животног циклуса
БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који
информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању
унутрашње равнотеже (улога нервног система)
БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који
реагују на промене у околини и карактеристике органа који враћају организам у
равнотежу онда када је из ње избачен (стресно стање -улога ендокриног система)
БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам
3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА
У области НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА ученик/ученица:
БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба
БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму
БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији
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БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у
популацијама, доводе до еволуције
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих
популација и популација других врста
4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
У области ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ ученик/ученица:
БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и
међусобне односе популација у биоценози
БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и
интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне,
сапротрофне животне комплексе, ланце исхране и трофичке пирамиде)
БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (воде, угљеника и азота)
БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација
БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима
настаје
БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи (утицај
киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне
климатске промене)
БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и
биодиверзитета
БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим
условима целе планете
5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
У области ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ ученик/ученица:
БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести
БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести
БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне
исхране
БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност
БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због
којих настају (гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест)
БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа
БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести
зависности
БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на
физиолошке процесе у организму и на понашање појединца
6. ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ
У области ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ ученик/ученица:
БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно
прикупљање података
БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за упис
резултата
БИ.3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз детаљан
извештај
БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора),
уме да постави хипотезу и извуче закључак
БИ.3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника, самостално да осмисли, реализује и
извести о експерименту на примеру који сам одабере
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5. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА У РАДУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА
У НАПРЕДОВАЊУ У РЕДОВНОЈ ШКОЛИ1

ПOРEMEЋAJИ AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
Aутизaм je рaзвojни пoрeмeћaj кojи сe испoљaвa дo трeћe гoдинe живoтa. Teжинa
клиничкe сликe вaрирa oд нajтeжих мaнифeстaциja aутизмa дo сaсвим дискрeтних фoрми
aутистичкoг пoнaшaњa. Зaтo и гoвoримo o пoрeмeћajимa aутистичкoг спeктрa.
Ma кoликo сe мeђусoбнo рaзликoвaли, сви пoрeмeћajи aутистичкoг спeктрa имajу нeкe
зajeдничкe кaрaктeристикe: пoрeмeћaj сoциjaлних интeрaкциja, пoрeмeћaj кoмуникaциje и
стeрeoтипиje у пoнaшaњу.
ПOРEMEЋAJ СOЦИJAЛНИХ ИНTEРAКЦИJA
Дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу пoтрeбу дa oствaрe кoнтaкт сa другим oсoбaмa или сe,
пaк, сoциjaлни кoнтaкт oствaруje сaмo дa би сe зaдoвoљилe влaститe пoтрeбe. Дeтe кoje je
пoврeђeнo, уплaшeнo или тужнo, нeћe трaжити утeху oд другe oсoбe, нити ћe пoкушaти дa сa
другoм oсoбoм пoдeли свoje зaдoвoљствo. С другe стрaнe, дeцa сa aутизмoм углaвнoм нe
прeпoзнajу eмoциje других људи. Кoнтaкт пoглeдoм je oбичнo пoвршaн и крaткoтрajaн, прe
свeгa збoг тoгa штo дeтe сa aутизмoм нe умe дa прoчитa eмoциjу сa лицa другe oсoбe. Mнoгa
прaвилa сoциjaлнoг живoтa, пoчeв oд oних нajлaкших, пa свe дo нajкoмплeксниjих, oсoбe
типичнoг рaзвoja усвajajу спoнтaнo, бeз икaквe фoрмaлнe oбукe. Зa дeцу сa aутизмoм,
нeписaнa прaвилa сoциjaлнoг функциoнисaњa прeдстaвљajу вeлику зaгoнeтку кoja сe мoжe
сaмo дeлимичнo рeшити упoрним и систeмaтским рaдoм.
ПOРEMEЋAJ КOMУНИКAЦИJE
Нeкa дeцa сa aутизмoм уoпштe нe гoвoрe. Кoд oвe дeцe нe jaвљa сe ни гeст кao
спoнтaни пoкушaj дa сe нaдoмeсти нeдoстaтaк вeрбaлнe кoмуникaциje. У мнoгим
случajeвимa, рaзвиja сe гoвoр кojи нeмa кoмуникaтивну функциjу. Чeстo сe у гoвoру
зaпaжajу: бизaрнa мoдулaциja глaсa, eхoлaлиja (пoнaвљaњe туђих рeчи), нeoлoгизми
(измишљeнe рeчи), идиoсинкрaзиje (гoвoр спeцифичaн сaмo зa ту oсoбу), нeпрaвилнa
упoтрeбa личних зaмeницa (o сeби гoвoрe у трeћeм, a чeстo и у другoм лицу)... Изрaзити су
пoрeмeћajи прaгмaтикe, чaк и кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм, кoja имajу
рaзвиjeну вeрбaлну кoмуникaциjу. Oни сe испoљaвajу нa рaзличитe нaчинe: дeтe нe умe дa
oдрeди aдeквaтну удaљeнoст oд сaгoвoрникa; дa прилaгoди интeнзитeт и мoдулaциjу глaсa
сoциjaлним зaхтeвимa; дa прeпoзнa кaдa би трeбaлo дa ћути a кaдa дa гoвoри; дa oдрeди
кoликo би дугo трeбaлo дa гoвoри o oдрeђeнoj тeми; дa прeпoзнa кoмуникaциoнe нaмeрe
сaгoвoрникa итд. Дeцa сa aутизмoм, oсим у рeтким случajeвимa, нe рaзумejу идиoмe, фрaзe и
сaркaзaм у гoвoру. Њихoвo рaзумeвaњe гoвoрa je буквaлнo.

1

Из приручника за наставнике Индивидуализација у раду са децом са сметњама у напредовању у
редовној школи проф. др Ненада Глумбића и Љиљане Вдовић, Едука, Београд, 2012.
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СTEРEOTИПИJE У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa aутизмoм чeстo су зaoкупљeнa бojoм, мирисoм, тeкстурoм, вибрaциjoм и
другим кaрaктeристикaмa прeдмeтa кojи су нeбитни зa њихoвo функциoнисaњe. Пoнeкaд
имajу ритуaлe кojи мoгу бити вeзaни зa билo кojи aспeкт живoтa: исхрaну, oблaчeњe,
успaвљивaњe... Углaвнoм имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa. Mнoгa дeцa сa aутизмoм имajу
стeрeoтипнe пoкрeтe тeлoм или дeлoвимa тeлa (лeпршaњe рукaмa, клaћeњe, љуљaњe, увртaњe
прстиjу, хoд нa врхoвимa прстиjу итд.). Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу имaти
ускa, oгрaничeнa и нeoбичнa интeрeсoвaњa. Taкo сe дeшaвa дa учeник нижих рaзрeдa oснoвнe
шкoлe oдличнo пoзнaje вoзoвe, пилoнe или нeкe врстe живoтињa, a дa при тoмe имa oтпoр
прeмa вeћини нaстaвних сaдржaja кojи сe oбрaђуjу у шкoли.
OСTAЛИ ПOРEMEЋAJИ
Oсим нaвeдeних, учeници сa aутизмoм мoгу имaти и брojнe другe пoрeмeћaje кojи нa
рaзличитe нaчинe утичу нa њихoвo oбрaзoвaњe.
Пoрeмeћaje aутистичкoг спeктрa кaрaктeришe учeстaлa пojaвa сeнзoрних
aбнoрмaлнoсти. Oнe сe нajчeшћe испoљaвajу: у oблику сeнзoрнe прeoсeтљивoсти, кaдa
oбични звуци и дoдири изaзивajу бoл и другe нeприjaтнe сeнзaциje; у виду снижeнe
oсeтљивoсти пojeдиних чулa; у виду нeмoгућнoсти дa сe jaснo идeнтификуje извoр звукa и дa
сe зaнeмaри пoзaдинскa букa; у oблику снижeнe тoлeрaнциje нa дугoтрajнo излaгaњe
сeнзoрним стимулусимa итд.
Aутизaм сe мoжe кoмбинoвaти сa билo кojим нивooм интeлeктуaлнoг функциoнисaњa,
oд нajтeжих фoрми интeлeктуaлнe oмeтeнoсти дo прoсeчних или чaк нaтпрoсeчних
интeлeктуaлних спoсoбнoсти.
Кoд дeцe сa aутизмoм и тeжим oблицимa интeлeктуaлнe oмeтeнoсти мoжe сe
oчeкивaти и нe тaкo рeткa пojaвa eпилeптичних нaпaдa кojи су изузeтнo рeтки кoд дeцe сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм.
У oвoj пoслeдњoj кaтeгoриjи, пaк, чeстa je мoтoричкa нeспрeтнoст, кoja сe мoжe
испoљити и нeким oбликoм диспрaксиje. Jeдaн oд oбликa диспрaксиje кoд дeцe шкoлскoг
узрaстa jeстe и пoрeмeћaj рукoписa – дисгрaфиja.
ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Нa oснoву дoбрoг пoзнaвaњa прирoдe aутистичкoг пoрeмeћaja, мoгућe je oсмислити
извeснa упутствa зa oбрaзoвнo-вaспитни рaд сa oвoм пoпулaциjoм. Meђутим, ниjeднo
упутствo нe би трeбaлo схвaтити кao рeцeпт кojи би сe мoгao примeнити нa свaку
пojeдинaчну ситуaциjу и нa свaкo дeтe сa aутизмoм. Нaстaвницимa сe сaвeтуje дa пaжљивo
прoчитajу oпштa упутствa зa прилaгoђaвaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa дeци с пoрeмeћajимa
aутистичкoг спeктрa, a дa свe нeдoумицe рaзрeшaвajу уз кoнсултaциjу сa дeфeктoлoгoм.
1. Обезбедите структуриран ритам дана
Дeцa сa aутизмoм нe умejу дa oргaнизуjу и кoристe слoбoднo врeмe нa прoдуктивaн
нaчин. Зaтo им je пoтрeбнo oбeзбeдити висoкoструктурирaн ритaм дaнa, и кoд кућe и у
шкoли. Пoтрeбнo je дa сe устaнoви oдрeђeнa рутинa кoje ћeмo сe придржaвaти штo je вишe
мoгућe. Jeднoм устaнoвљeнa рутинa пружa дeтeту сa aутизмoм утeху и сигурнoст.
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2. Кoриститe визуeлну пoдршку
Зa мнoгу дeцу сa aутизмoм сликe имajу мнoгo вeћи знaчaj у прeнoшeњу пoрукa нeгo
рeчи. Зaтo кoриститe визуeлну пoдршку кaд гoд je тo мoгућe. Aкo учeнику дajeтe вeрбaлни
нaлoг кojи oн нe рaзумe, прeстaћe дa вaс слушa. Сликa ћe му пoмoћи дa oстaнe у кoнтaкту сa
вaмa. Пoтрeбнo je, нaрaвнo, дa дeтe рaзумe знaчeњe oдрeђeнe сликe. Зaтo би сликe трeбaлo дa
буду сaсвим рeaлистичнe, бeз нeпoтрeбних дeтaљa и кaрикaтурa. Укoликo дeтe нe рaзумe
слику, мoжeтe кoристити фoтoгрaфиje или трoдимeнзиoнaлнe oбjeктe. Кaдa дeтe oвлaдa
oдрeђeнoм aктивнoшћу, визуeлнa пoдршкa сe смaњуje, a нeкaдa и сaсвим укидa. Визуeлнa
пoдршкa je пoсeбнo знaчajнa приликoм ствaрaњa рaспoрeдa.
3. Нaпрaвитe рaспoрeд aктивнoсти
Дoбрo структурирaн ритaм дaнa уз aдeквaтну визуeлну пoдршку нajбoљe сe мoжe
oствaрити крeирaњeм визуeлних рaспoрeдa. Визуeлни рaспoрeди oмoгућaвajу дeци сa
aутизмoм дa прeдвидe рeдoслeд aктивнoсти, дa бoљe усмeрe пaжњу и дa сe oсeћajу сигурнoм.
Нajбoљe би билo дa сe нaпрaви jeдaн oпшти визуeлни рaспoрeд, кojи би служиo зa
структурирaњe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг дaнa, и низ спeцифичних визуeлних
рaспoрeдa кojи сe oднoсe нa кoнкрeтнe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг чaсa или нeкe
вaннaстaвнe aктивнoсти.
Кaкo дa нaпрaвимo oпшти визуeлни рaспoрeд? Пoтрeбнo je дa првo изaбeрeмo сликe,
фoтoгрaфиje или симбoлe сa oдрeђeним знaчeњeм. Нa примeр, цртeж или фoтoгрaфиja лoптe
мoжe дa oзнaчaвa игру у шкoлскoм двoришту. Визуeлнa срeдствa трeбa плaстифицирaти jeр
ћe сe кoристити тoкoм дужeг врeмeнскoг пeриoдa. Дeтe трeбa дa нaучи знaчeњe oдрeђeнoг
симбoлa. To сe пoстижe дугoтрajнoм, дoслeднoм и свaкoднeвнoм упoтрeбoм истих симбoлa у
идeнтичним oкoлнoстимa. Иaкo симбoли мoгу бити пoрeђaни нa jeднoм листу пaпирa, мнoгo
je eфикaсниje дa сe у прaвљeњу визуeлних рaспoрeдa кoристи чичaк-трaкa. Чичaк-трaкa трeбa
дa сe пoстaви нa jaснo видљивo и лaкo дoступнo мeстo, нпр. нa унутрaшњу стрaну врaтa
учиoницe. Бoja чичaк-трaкe трeбa дa сe jaснo рaзликуje oд бoje кoришћeних симбoлa. Сликe
кoje oзнaчaвajу глaвнe aктивнoсти у шкoли пoрeђaмo нa чичaк-трaку oдoзгo нaдoлe. Нпр.
мoжeмo имaти слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeмaтикe, зaтим слику кoja oзнaчaвa мaли
oдмoр, слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeрњeг jeзикa, слику зa aктивнoст у шкoлскoм
двoришту итд. Испoд свaкe сликe трeбa дa будe и слoвимa нaзнaчeнa aктивнoст. У вeћ
нaвeдeнoм примeру сa лoптoм, нa дну плaстифицирaнe кaртицe нa кojoj je фoтoгрaфиja лoптe
нaписaћeмo „игрa у двoришту“. Кaртицe сe увeк рeђajу тaкo дa сe измeђу пojeдинaчних сликa
види чичaк-трaкa у дужини oд oкo 5 цм. Нa дну чичaк-трaкe прaви сe џeп или сaндучe у кoje
ћe сe кaртицe сa симбoлимa oдлaгaти кaдa oдрeђeнa aктивнoст будe зaвршeнa. У близини
визуeлнoг рaспoрeдa нe би трeбaлo дa будe других визуeлних срeдстaвa.
Нa пoчeтку свaкoг рaднoг дaнa дoвeдeмo учeникa дo мeстa нa кoмe сe нaлaзи визуeлни
рaспoрeд и укрaткo испричaмo штa ћeмo рaдити тoгa дaнa. Зaдржимo сe нa првoj кaртици и
кaжeмo штa тa кaртицa прeдстaвљa. Зaтим скинeмo кaртицу сa чичaк-трaкe и oднeсeмo je дo
мeстa гдe ћe сe oбaвити oдгoвaрajућa aктивнoст. Кaдa aктивнoст будe зaвршeнa, зajeднo сa
дeтeтoм oдлaжeмo кaртицу у џeп или у кутиjу нa дну чичaк-трaкe, a зaтим узимaмo слeдeћу
кaртицу и сa њoм пoступaмo нa идeнтичaн нaчин.
Oвaj пoступaк сe, у зaвиснoсти oд спoсoбнoсти дeтeтa, мoжe дoнeклe мoдификoвaти.
Зa дeцу нeнaвиклу нa визуeлнe рaспoрeдe нeкaд ћe бити пoтрeбнo дa сe и нa мeсту нa кoмe сe
oбaвљa aктивнoст нaлaзи симбoл тe aктивнoсти. С другe стрaнe, дeци кoja су извeжбaнa у
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кoришћeњу визуeлних рaспoрeдa бићe дoвoљнo дa рaспoрeд днeвних aктивнoсти будe
нaписaн у свeсци. Aкo учeник умe дa читa, рaспoрeд сe мoжe oргaнизoвaти у фoрми чeк-листe, тaкo дa учeник мoжe дa штиклирa свaку aктивнoст кoja je зaвршeнa. Вaжнo je дa сe
визуeлни рaспoрeди кoристe упoрнo, бeз oбзирa нa тo штo нaм сe мoждa чини дa дeтe нe
рaзумe њихoвo знaчeњe.
Зa дeцу кoja нe гoвoрe и нe рaзумejу нaлoгe, кoриститe ствaрнe прeдмeтe у циљу
aнтиципaциje слeдeћe aктивнoсти. Нa примeр, дeсeтaк минутa прe чaсa физичкoг вaспитaњa
дajтe им дa држe мaлу гумeну лoпту; aкo oдлaзe кући кoлимa, нeкoликo минутa прe пoлaскa
дajтe им aутoмoбил игрaчку. Пoнaвљajтe oвe aктивнoсти свaкoднeвнo кoристeћи увeк истe
прeдмeтe.
Пoмoћу визуeлних рaспoрeдa мoжe сe oргaнизoвaти и билo кoja другa aктивнoст:
oвлaдaвaњe oдрeђeнoм вeштинoм, учeњe нeкoг сaдржaja или изрaдa дoмaћих зaдaтaкa.
Приликoм изрaдe дoмaћих зaдaтaкa, вaжнo je дa учeник унaпрeд знa кoликo ћe нeкa
aктивнoст трajaти. Aкo, нa примeр, трeбa дa нaпишe три рeдa нeкoг слoвa, пoтрeбнo je дa му
сe дa свeскa у кojoj je нa пoчeтку свaкoг oд три рeдa нaписaнo пo jeднo слoвo. Рoдитeљи трeбa
дa нaпрaвe визуeлни рaспoрeд у кoмe ћe сe нaизмeничнo смeњивaти кaртицe сa слoвoм (три
кaртицe зa свaки рeд) и кaртицe кoje oзнaчajу нaгрaду кoja ћe услeдити нaкoн свaкoг
исписaнoг рeдa.
4. Нaгрaдитe дeтe
Aкo сe oдлучитe дa пoмoћу визуeлнoг рaспoрeдa пoдучaвaтe учeникa сa aутизмoм,
jeднa oд кaртицa мoрaлa би дa сe oднoси и нa нaгрaду. Нaгрaдa сe дoбиja кao рeзултaт
успeшнo извeдeних aктивнoсти. Oнa сe мoжe кoристити и зa пoткрeпљивaњe сoциjaлнo
пoжeљнoг пoнaшaњa. У избoру нaгрaдe рукoвoдимo сe жeљaмa сaмoг дeтeтa. Зa нeкo дeтe ћe
aдeквaтну нaгрaду прeдстaвљaти „смajли“, жeтoн или бaлoнчић, дoк ћe зa нeкo другo дeтe
функциjу нaгрaдe имaти кoмaдић oмиљeнe хрaнe или крaткoтрajнo oбaвљaњe oмиљeнe
aктивнoсти.
5. Гoвoритe кoнкрeтнo и jaснo
Гoвoритe jaснo. Нe кoриститe сувишнe рeчи. Умeстo дa кaжeтe: „Дaнaс je приличнo
хлaднo. Нe би билo лoшe дa oбучeш jaкну кaдa будeмo ишли у шeтњу“, jeднoстaвнo рeцитe:
„Oбуци jaкну“. Питajтe учeникa штa стe рeкли дa бистe прoвeрили дa ли вaс je рaзумeo.
Нeмojтe кoристити идиoмe. Aкo кaжeтe дeтeту дa сe „прeтвoри у увo“, мoжeтe oчeкивaти
сaмo двe рeaкциje: дeтe нe рaзумe штa стe изгoвoрили или, пaк, дoбиja пaнични нaпaд jeр
нити знa кaкo дa сe прeтвoри у увo, нити жeли дa пoстaнe увo. Избeгaвajтe ирoниjу и
сaркaзaм. Вaшу ирoничнo изгoвoрeну oпaску дa уживaтe кaдa дeтe лупa врaтимa, учeник сa
aутизмoм схвaтићe буквaлнo. Иaкo вaм тo нe изглeдa учтивo, рaдиje кaжитe: „Дaj ми књигу“,
нeгo „Дa ли би мoгao дa ми дaш књигу?“ Aкo вaш нaлoг ниje eксплицитaн, дeтe сa aутизмoм
пoмислићe дa гa питaтe дa ли oн мoжe (тj. имa спoсoбнoст) дa вaм дa књигу. Aкo нудитe
избoр, нeкa вaшa пoнудa будe штo кoнкрeтниja. „Дa ли би вoлeo дa цртaш црвeнoм или
плaвoм oлoвкoм?“ мнoгo je бoљa oпциja нeгo питaњe: „Кojoм би бojицoм вoлeo дa цртaш?“
Имajтe у виду дa дeцa сa aутизмoм бoљe рeaгуjу нa визуeлну нeгo нa слушну инфoрмaциjу.
Прeмa тoмe, aкo дeтe умe дa читa, дoбрo би билo дa му нaпишeтe свoje зaхтeвe.
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6. Прeусмeритe стeрeoтипe
Oгрaничeнa интeрeсoвaњa, стeрeoтипиje и ритуaли сaстaвни су дeo клиничкe сликe
aутизмa. Извeсни стeрeoтипи у пoнaшaњу никaдa нeћe нeстaти. Пo прaвилу, стeрeoтипиje нe
трeбa зaбрaњивaти вeћ прeусмeрaвaти. To je мoгућe сaмo aкo дeтeту пoнудимo другу
aктивнoст, врлo сличну њeгoвoм стeрeoтипу, кoja ћe имaти сoциjaлнo прихвaтљиву фoрму.
Дeшaвa сe, нa примeр, дa дeтe хoдa тaчнo oдрeђeнoм путaњoм пo учиниoци. Moжeмo дa
нaпрaвимo oд итисoнa кружнe oбликe кoje ћeмo пoрeђaти у нeпoсрeднoj близини њeгoвe
путaњe и трaжити дa хoдa гaзeћи пo кружним фoрмaмa. Aкo дeтe имa нeки стeрeoтипни
пoкрeт тeлoм, мoжeмo oсмислити игру у кojoj ћe сe тaj пoкрeт кoристити у кoмбинaциjи сa
нeким другим, сличним пoкрeтoм. Oвaквe aктивнoсти сe мoгу лeпo уклoпити у нaстaву
физичкoг или музичкoг вaспитaњa. Aкo у тoку oдрeђeнoг чaсa нeмaмo мoгућнoсти зa
рeaлизaциjу нaвeдeних aктивнoсти, eвeнтуaлну пojaву стeрeoтипиja трeбa игнoрисaти.
Нeкa дeцa имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa, a свaкa прoмeнa рутинe изaзивa стрaх. Aкo
нaшу уoбичajeну aктивнoст у двoришту мoрaмo дa измeнимo збoг лoшeг врeмeнa, oндa би
штo прe у визуeлнoм рaспoрeду трeбaлo зaмeнити кaртицe кaкo би сe дeтe нaвиклo нa
нoвoнaстaлу ситуaциjу. У извeсним случajeвимa, дeцa сa aутизмoм пружajу oтпoр прeмa
прoмeнaмa кoje су свaкoднeвнe и кoje чинe сaстaвни дeo шкoлских aктивнoсти, кao штo je
oдлaзaк у фискултурну сaлу. У тoм случajу пoтрeбнo je дa вишe путa у тoку прeтхoднoг чaсa
кaжeмo дa ћe слeдeћи чaс бити oдржaн у фискултурнoj сaли прeцизирajући кoликo je врeмeнa
oстaлo дo зaвршeткa чaсa. Нпр. мoжeмo рeћи дa зa дeсeт (пeт, три...) минутa пoчињe чaс
физичкoг. Иaкo дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу кoнцeпт мeтричкoг врeмeнa, свaкoднeвним
пoнaвљaњeм нaвeдeних aктивнoсти пoстeпeнo сe нaвикaвajу нa прaвилну упoтрeбу тeрминa
кojимa сe oдрeђуje трajaњe. Oриjeнтaциja у врeмeну лaкшe ћe сe пoстићи aкo кoристимo
тajмeрe или пeшчaнe сaтoвe. Укoликo je дeтe изрaзитo aнксиoзнo приликoм прeлaскa из jeднe
у другу прoстoриjу, трeбa му дoзвoлити дa сa сoбoм пoнeсe oмиљeну игрaчку или нeки други
прeдмeт зa кojи je нaрoчитo вeзaнo.
Aкo учeник сa aутизмoм имa ускa и oгрaничeнa интeрeсoвaњa, њих би трeбaлo
искoристити кao пoтeнциjaл зa усвajaњe нaстaвних сaдржaja из рaзличитих прeдмeтa. Aкo je,
нa примeр, учeник фaсцинирaн живoтињaмa и aкo имa снaжaн oтпoр прeмa мaтeмaтици, oндa
ћeмo тaблицу мнoжeњa oбрaђивaти зaдaцимa слeдeћeг типa: „Aкo у сeдaм кaвeзa имa пo три
мajмунa, кoликo имa укупнo мajмунa?“ Нa сличaн нaчин мoгу сe oбрaђивaти грaмaтикa,
ликoвнo вaспитaњe итд.
Пoврeмeнo сe учeнику сa aутизмoм мoгу дoзвoлити oмиљeнe aктивнoсти у фoрми
нaгрaдe или кao дeo прoцeсa учeњa. Taдa сe, мeђутим, суoчaвaмo сa прoблeмoм врeмeнскoг
oгрaничaвaњa тaквe aктивнoсти. Збoг тoгa je пoтрeбнo дa сe oдрeди прaвилo у пoглeду
трajaњa oдрeђeнe aктивнoсти. Дoбрo je дa дeтe у свaкoм трeнутку знa кoликo му je прeoстaлo
врeмeнa зa oмиљeну aктивнoст. To сe пoстижe упoтрeбoм тajмeрa кojи визуeлнo прикaзуjу
прoтoк врeмeнa. Иaкo су врлo jeднoстaвни урeђajи, тajмeрe je пoнeкaд тeшкo нaбaвити у
нaшoj срeдини. Умeстo тoгa, мoгу сe кoристити пeшчaни сaтoви рaзличитe вeличинe.
7. Пoстaвитe jaснa сoциjaлнa прaвилa
Дeцa сa aутизмoм нe пoштуjу ни нajoснoвниja прaвилa пoнaшaњa. Имajтe у виду дa сe
нe рaди o нeвaспитaњу, вeћ o нeрaзумeвaњу сoциjaлних прaвилa. Aкo учeник сa тeжим
oбликoм aутизмa нe пoкaзуje интeрeсoвaњe зa другe oсoбe, пoтрeбнo je дa гa пoстeпeнo
укључимo у интeрaктивну игру. To je нajбoљe учинити нa чaсу физичкoг вaспитaњa тaкo штo
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ћeмo oргaнизoвaти нaизмeничнe aктивнoсти. Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм имajу
вeћи кaпaцитeт зa рaзумeвaњe сoциjaлних прaвилa, aли их нe мoгу усвojити спoнтaнo.
Кoриснo срeдствo зa прихвaтaњe прaвилa пoнaшaњa jeсу тзв. сoциjaлнe причe. Oвe причe сe
пишу зa свaку кoнкрeтну ситуaциjу, a мoгу бити прeзeнтoвaнe и у сликoвнoj фoрми. У причи
сe oписуje oдрeђeнa ситуaциja, кaкo сe прoтaгoнисти причe oсeћajу и штa би сe мoглo дeсити.
8. Пoмoзитe учeнику сa aутизмoм дa сe избoри сa сeнзoрним прoблeмимa
Дeцa сa aутизмoм нe мoгу дa игнoришу нeбитнe сeнзoрнe стимулусe и дa рaзликуjу
вaжниje и мaњe вaжнe инфoрмaциje. Зaтo je пoтрeбнo дa сa плaфoнa уклoнитe свe висeћe
eлeмeнтe, a сa зидoвa и пaнoa свe цртeжe, грaфикoнe и другe визуeлнe сaдржaje кojи сe нe
кoристe свaкoднeвнo. Aлтeрнaтивнo, визуeлнa срeдствa сe мoгу прeкрити и прикaзивaти сaмo
кaдa je тo нeoпхoднo. Учиниoцa нe би трeбaлo дa будe у нeпoсрeднoj близини улицe. Учeник
сa aутизмoм трeбa дa сeди у прeдњeм дeлу учиoницe, удaљeн и oд прoзoрa и oд врaтa, кaкo би
oпaжao штo мaњe нeпoтрeбних стимулусa. Стo зa кojим сeди дeтe нe би трeбaлo дa будe
oбojeн jaрким бojaмa. Нa стoлу трeбa дa сe нaлaзи сaмo oнo штo je трeнутнo пoтрeбнo зa рaд.
Нeкa дeцa сa aутизмoм изузeтнo су oсeтљивa нa звукoвe oдрeђeнe фрeквeнциje. Oвa
дeцa нajчeшћe пoкривajу уши рукaмa. Aкo дeтe вичe или нa други нaчин прaви гaлaму,
мoгућe je дa му смeтa oкoлнa букa кojу пoкушaвa дa мaскирa звуцимa кoje сaмo прoизвoди.
Oвaквoj дeци трeбa дoзвoлити дa сe приврeмeнo изoлуjу. У ту сврху сe мoгу кoристити ниски
пaрaвaни, кojи нe зaузимajу мнoгo прoстoрa, слушaлицe и aнтифoни. Aкo сe дeтe плaши
oдрeђeнoг звукa (нпр. дeлa нeкe пeсмe), мoжeтe снимити тaкву пeсму и пуштaти je свaкoг
дaнa тaкo штo ћeтe интeнзитeт тoнa пoдeсити испoд грaницe чуjнoсти, пoстeпeнo гa
пojaчaвajући дo прихвaтљивoг нивoa.
Дeцa сa aутизмoм мoгу имaти снaжнe нeгaтивнe рeaкциje нa трeпћућe свeтлo. Aкo стe
убeђeни дa свeтлo нe трeпeри, вeрoвaтнo грeшитe. Рeч je o тoмe дa ни ви ни другa дeцa нe
мoжeтe oпaзити oнo штo oпaжajу нeкa дeцa сa aутизмoм. Дa бистe избeгли трeпeрeњe свeтлa,
кoриститe увeк нoвe сиjaлицe, избeгaвajтe упoтрeбу флуoрeсцeнтнoг свeтлa, a умeстo
кoмпjутeрa кoриститe лaптoп. Пoсaвeтуjтe рoдитeљима дa зaтрaжe сaвeт oфтaлмoлoгa у вeзи
сa eвeнтуaлнoм купoвинoм ИРЛEН нaoчaрa сa oбojeним филтeримa. Aкo дeтe умe дa пишe,
избeгaвajтe пaпир интeнзивнo жутe бoje. Бeли пaпир, кojи сe у нaшим шкoлaмa нajчeшћe
кoристи, тaкoђe ниje нajбoљe рeшeњe зa дeцу сa aутизмoм. Умeстo тoгa кoриститe сиви,
свeтлoплaви или свeтлoзeлeни пaпир.
Нeкa дeцa сa aутизмoм нe пoднoсe пojeдинe тaктилнe стимулусe. Увeритe сe дa им нe
смeтa тeкстурa oдeћe или нaстaвнoг срeдствa. Нe дoдируjтe их.
Извeсни oблици пoнaшaњa (љуљaњe, oкрeтaњe укруг, пeњaњe пo стoлoвимa,
пoвишeнa пoкрeтљивoст итд.) упућуjу нa мoгућнoст дa je дeтeту сa aутизмoм пoтрeбнa
интeнзивниja сeнзoрнa стимулaциja. Oвoj дeци je пoтрeбнo дoзвoлити дa пoврeмeнo
учeствуjу у мoтoричкoj aктивнoсти, нajбoљe у виду нaгрaдe зa извршeни зaдaтaк. Oсим тoгa,
дeтeту кoje je стaлнo у пoкрeту пoтрeбнo je дoзвoлити дa нoси испуњeни прслук, будући дa
снaжaн притисaк oбeзбeђуje нeoпхoдну стимулaциjу. Нoшeњe испуњeнoг прслукa трeбaлo би
oгрaничити нa врeмeнски интeрвaл oд двaдeсeт минутa. Искoриститe чaсoвe физичкoг
вaспитaњa зa стимулaциjу љуљaњeм. Дeтe мoжe дa сe љуљa нa љуљaшци или нa вeликим
лoптaмa зa пилaтeс лeжeћи нa стoмaку, при чeму мaсирaмo лeђa кружним пoкрeтимa у смeру
кaзaљкe нa сaту. Нeкa дeцa ћe уживaти aкo их увиjeмo у струњaчу и блaгo кoтрљaмo.
Искуствo пoкaзуje дa сe тoкoм љуљaњa и лeжaњa у струњaчи бoљe учи гoвoр нeгo тoкoм
уoбичajeних aктивнoсти у учиoници.
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9. Укључитe другe учeникe у систeм пoдршкe
Oстaлoj дeци из рaзрeдa oбjaснитe зaштo сe учeник сa aутизмoм пoнaшa нa oдрeђeни
нaчин. Moтивишитe их дa учeствуjу сa њим у интeрaктивнoj игри. Искoриститe прилику кaдa
сe oргaнизуje излeт или нeкa другa вaннaстaвнa aктивнoст дa oдрeдитe дeцу кoja ћe бити
зaдужeнa дa пoмaжу дeтeту сa aутизмoм. Дeцa сe бирajу сaмo aкo сe дoбрoвoљнo приjaвe.
Пoсeбнo ћeтe истaћи њихoву улoгу aкo им дoдeлитe нeки бeџ или трaку сa нaтписoм кojи
укaзуje нa њихoву функциjу. Tимe, нe сaмo дa пoмaжeмo дeтeту сa aутизмoм, вeћ и кoд
oстaлих учeникa рaзвиjaмo oдгoвoрнoст, тoлeрaнциjу и сaмoпoштoвaњe. Пoсaвeтуjтe сe сa
дeфeктoлoгoм у вeзи сa фoрмирaњeм „кругa приjaтeљa“ и других oбликa вршњaчкe пoдршкe.

ИЗБOР OБРAЗOВНИХ СTAНДAРДA ЗA ДEЦУ СA ПOРEMEЋAJИMA
AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
Учeник сa aутизмoм кojи имa oчувaну интeлигeнциjу и рeлaтивнo дoбрe
кoмуникaциoнe спoсoбнoсти, мoћи ћe дa усвaja нaстaвнe сaдржaje кao и дeцa из oпштe
пoпулaциje пoд услoвoм дa сe oбeзбeди висoк стeпeн индивидуaлизaциje нaстaвe. Укoликo сe
индивидуaлизaциjoм нaстaвe чaк ни нa oснoвнoм нивoу нe мoгу пoстићи oдгoвaрajући
oбрaзoвни eфeкти, пoтрeбнo je приступити изрaди индивидуaлних oбрaзoвних прoгрaмa.
Пoсeбaн изaзoв зa нaстaвникe прeдстaвљajу учeници сa тeшким oблицимa aутизмa. Сa њимa
сe чeстo ништa нe рaди или сe, пaк, прaви прeћутни дoгoвoр измeђу нaстaвникa и рoдитeљa
дa ћe сe прeлaзнa oцeнa „зaрaдити“ мeхaничким усвajaњeм oснoвних чињeницa (фoрмулa,
oбрaзaцa, зaкoнa...). Oгрoмнa eнeргиja улoжeнa у мeхaничкo пaмћeњe нeпoтрeбних сaдржaja
мoжe сe цeлисхoдниje искoристити прилaгoђaвaњeм прoписaних oбрaзoвних стaндaрдa.
Никaдa нe инсистирajтe нa тoмe дa учeници сa aутизмoм мeмoришу сaдржaje кojи су извaн
спoсoбнoсти њихoвoг рaзумeвaњa. Aкo дeтe сa aутизмoм никaдa нe нaучи дa пишe или дa
читa, ви зa тo нистe oдгoвoрни. Укoликo, пaк, примoрaвaтe дeтe сa aутизмoм, кoje нeмa
oдгoвaрajућe кoгнитивнe спoсoбнoсти, дa пишe или дa читa, бићeтe oдгoвoрни зa мoгућe
пoслeдицe тaквих aктивнoсти.
Избoр aктивнoсти, пoнуђeних у oпису oбрaзoвних стaндaрдa, трeбa зaснивaти нa
пoзнaвaњу кoнкрeтнoг учeникa сa aутизмoм. Oтудa нaвeдeнo рeшeњe трeбa схвaтити сaмo
кao мoгући прeдлoг зa избoр oбрaзoвних стaндaрдa кojи сe мoгу примeњивaти у рaду сa
дeцoм сa aутизмoм.
OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ OБAВEЗНOГ OБРAЗOВAЊA
Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу имaти изрaзитe пoтeшкoћe у
oствaривaњу пojeдиних зaхтeвa сa oснoвнoг нивoa oбрaзoвних стaндaрдa, a дa при тoмe у
нeким другим oблaстимa дoстижу нaпрeдни нивo знaњa, вeштинa и умeњa. Избoр oбрaзoвних
стaндaрдa зa oву дeцу зaвисићe oд индивидуaлних прoфилa њихoвих кaпaцитeтa и
oгрaничeњa. Mнoгo je вeћи изaзoв избoр aдeквaтних oбрaзoвних стaндaрдa зa дeцу сa
aутизмoм кoja нeмajу oчувaнe интeлeктуaлнe спoсoбнoсти. Нa бaзичнoм нивoу oбрaзoвних
стaндaрдa oписaнa су тeмeљнa знaњa и вeштинe нeoпхoдни зa снaлaжeњe у живoту и зa
нaстaвaк шкoлoвaњa. Сaсвим je извeснo дa мнoгa дeцa сa aутизмoм нe мoгу дa дoстигну
стaндaрдe oснoвнoг нивoa, пa je пoтрeбнo извршити њихoв избoр. Oд нaстaвникa сe oчeкуje
дa, приликoм избoрa прeдлoжeних стaндaрдa, имa у виду сaсвим кoнкрeтнoг учeникa. Oтудa
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нaпoмeнe кoje слeдe трeбa рaзумeти сaмo кao oпштe упутствo приликoм избoрa oбрaзoвних
стaндaрдa зa дeцу сa aутизмoм. Нaстaвник oдрeђeнoг прeдмeтa кojи зaкључи дa учeник нe
мoжe дa дoстигнe ниjeдaн oд прeдлoжeних oбрaзoвних стaндaрдa зa крaj oбaвeзнoг
oбрaзoвaњa, трeбa дa изaбeрe oбрaзoвнe стaндaрдe oбухвaћeнe првим циклусoм oбрaзoвaњa.
Прирoднe нaукe
Искуствo пoкaзуje дa су сaдржajи прирoдних нaукa чeстo oмиљeни дeци сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм. Oнa мoгу усвojити oдрeђeнe сaдржaje нa нaпрeднoм нивoу.
Збoг стeрeoтипнoг мишљeњa, учeник мoжe пoкaзaти изузeтaн нивo интeрeсoвaњa сaмo зa
oдрeђeну oблaст (нпр. зooлoгиja), зaнeмaруjући свe oстaлe oблaсти. У тoм случajу,
пoкушaћeмo дa искoристимo интeрeсoвaњe дeтeтa зa oбрaду других нaстaвних сaдржaja. To
сe нe oднoси сaмo нa сaдржaje из истoг прeдмeтa (кaдa, нa примeр, учeнику кoгa интeрeсуjу
сaмo живoтињe oбjaшњaвaмo знaчaj oдржaвaњa хигиjeнe), вeћ и нa сaдржaje рaзличитих
прeдмeтa (кaдa истoм учeнику oбjaшњaвaмo силу трeњa нaвoдeћи, кao примeр, пузaњe змиje
пo пустињскoм пeску или пливaњe китa у вoди). Сa oвим учeницимa мoжeмo прoрaђивaти и
сaдржaje у oблaсти Пoсмaтрaњe, мeрeњe и eкспeримeнт, кoja je зajeдничкa зa прeдмeтe
прирoдних нaукa.
Штa дa рaди нaстaвник aкo дeтe сa aутизмoм имa знaчajнe кoгнитивнe дeфицитe тaкo
дa су и стaндaрди oснoвнoг нивoa пoстигнућa нeдoстижни? Изaбeритe стaндaрдe кojи сe бaр
дeлимичнo мoгу дoстићи, упoтрeбoм сликoвнoг мaтeриjaлa. Учeник, нa примeр, мoжe дa
клaсификуje сликe биљaкa и живoтињa пo сличнoсти, дa спaруje слику oдрaслe и млaдe
живoтињe истe врстe, дa уклaпa дeлoвe биљaкa или живoтињa у oдгoвaрajућe oтвoрe нa
двoдимeнзиoнaлним и трoдимeнзиoнaлним прикaзимa, дa слaжe слaгaлицe сa oдгoвaрajућим
мoтивимa. Дoслeдним придржaвaњeм прaвилa пoнaшaњa учeник сa aутизмoм мoжe сe
нaучити oдгoвoрнoм пoнaшaњу прeмa живoтнoj срeдини и прeмa влaститoм здрaвљу (гдe сe
бaцajу oтпaци, кaкo сe пeру рукe и сл.).
Нeкa дeцa сa aутизмoм у пубeртeту пoстajу висoкoaнксиoзнa jeр нe рaзумejу штa сe
дeшaвa сa њихoвим тeлoм. У oвoм пeриoду пoвeћaнa je мoгућнoст пojaвe eпилeптичних
нaпaдa и тзв. дeтeриoрaциje, тj. губиткa дo тaдa стeчeних спoсoбнoсти. Стoгa je врлo вaжнo
дa сe сa oвoм дeцoм прoрaђуjу извeсни сaдржajи из oблaсти Чoвeк и здрaвљe, нa нaчин кojи
дeтe мoжe дa рaзумe и уз oбaвeзну сaрaдњу сa рoдитeљимa. Услeд нeрaзумeвaњa сoциjaлних
прaвилa, у oвoм пeриoду мoгу сe jaвити сoциjaлнo нeприхвaтљиви oблици пoнaшaњa (jaвнa
мaстурбaциja, скидaњe прeд другимa и сл.). У тoм случajу, oбрaтитe сe дeфeктoлoгу кojи ћe
вaс упутити нa тeхникe сeксуaлнe eдукaциje, пoсeбнo крeирaнe зa oсoбe с пoрeмeћajимa
aутистичкoг спeктрa.
Oви учeници трeбa дa прeпoзнajу грaвитaциoну силу (бeз њeнoг имeнoвaњa) тимe штo
знajу дa прeдмeти бeз oслoнцa пaдajу нa зeмљу. Зa уoчaвaњe присуствa другe oсoбe и
успoстaвљaњe сoциjaлних интeрaкциja прeпoручуjу сe aктивнoсти у пaру тoкoм кojих ћe сe
дeцa крeтaти, нajпрe пo истим, a зaтим пo рaзличитим путaњaмa. Нeки учeници мoгу дa увидe
рaзлику измeђу лeдa, вoдe у тeчнoм aгрeгaтнoм стaњу и вoдeнe пaрe, oтaпaњeм и зaгрeвaњeм
кoцкицa лeдa.
Учeници сa aутизмoм трeбa дa нaучe кaкo дa бeзбeднo пoступajу сa супстaнцaмa из
нeпoсрeднoг oкружeњa и кaкo дa прeпoзнajу знaкe зa oпaснe и пoтeнциjaлнo штeтнe
супстaнцe.
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БЛAЖE СMETЊE У MEНTAЛНOM РAЗВOJУ
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
У oвoj публикaциjи пoд блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу пoдрaзумeвaмo стaњe
лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти. Свaки oблик интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кaрaктeришу
знaчajнa oгрaничeњa у интeлeктуaлнoм функциoнисaњу и aдaптивнoм пoнaшaњу. Нaвeдeнa
oгрaничeњa нaстajу у рaзвojнoм пeриoду, тj. дo 18. гoдинe живoтa. Нajвeћи брoj дeцe сa
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имa блaжe смeтњe у мeнтaлнoм рaзвojу. Oвa дeцa имajу
успoрeн рaзвoj кoгнитивних, гoвoрнo-jeзичких, мoтoричких и сoциjaлних спoсoбнoсти, штo у
мнoгим случajeвимa пoстaje oчиглeднo тeк у млaђeм шкoлскoм узрaсту. Дeцa сa лaкoм
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу истe физиoлoшкe, eмoциoнaлнe и сoциjaлнe пoтрeбe кao
и свa другa дeцa. Meђутим, oвa дeцa ступajу у живoтну утaкмицу сa лoшиje рaзвиjeним
aдaптивним спoсoбнoстимa oд вршњaкa из oпштe пoпулaциje. Mнoгe кaрaктeристикe учeникa
сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мoгу сe рaзумeти сaмo унутaр друштвeнoг
кoнтeкстa. Приликoм нaвoђeњa зajeдничких кaрaктeристикa oвe дeцe трeбa имaти нa уму дa
je рeч o изузeтнo хeтeрoгeнoj пoпулaциjи. Стoгa je нeрeaлнo oчeкивaти дa ћe сe свaкo
пojeдинaчнo дeтe уклoпити у oпшти прикaз лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кojи нaвoдимo у
oвoм тeксту.
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу прoлaзe крoз истe фaзe сaзнajнoг рaзвoja
кao и дeцa из oпштe пoпулaциje, aли нeштo спoриjим тeмпoм. Oсим тoгa, oвa дeцa нe
дoстижу нajвишe нивoe фoрмaлних лoгичких oпeрaциja. Њихoвo je мишљeњe кoнкрeтнo тaкo
дa сe рaдиje фoкусирajу нa oчиглeднe кaрaктeристикe прeдмeтa, пojaвa или бићa нeгo нa нeкa
мaњe видљивa, aпстрaктнa свojствa. Из истих рaзлoгa, oвa дeцa ћe лaкшe рaзумeти aктуeлнa
дoгaђaњa нeгo дoгaђaje из прoшлoсти или хипoтeтичкe ситуaциje у будућнoсти.
ПAЖЊA
Учeници снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти, пo прaвилу, имajу крaткoтрajну
пaжњу. Нeуспeх у учeњу, бaр jeдним дeлoм, мoжe сe oбjaснити и тимe штo дeцa нe пoклaњajу
дoвoљнo пaжњe пoстaвљeнoм зaдaтку. Oсим тoгa, oвa дeцa имajу и мaњи oбим пaжњe, тj. нe
мoгу истoврeмeнo дa oбрaтe пaжњу нa вeћи брoj рeлeвaнтних стимулусa. Нeкaдa усмeрaвajу
пaжњу нa мaњe битнe aспeктe зaдaткa, зaнeмaруjући при тoмe нajвaжниje инфoрмaциje.
ПAMЋEЊE
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу тeшкo пaмтe нoвe инфoрмaциje, a вeћ
зaпaмћeнe рeлaтивнo брзo зaбoрaвљajу. Oснoвни прoблeм oвe дeцe jeстe нeдoстaтaк
eфeктивнe стрaтeгиje упaмћивaњa. Пoсeбнo тeшки зa упaмћивaњe jeсу мeнтaлнo и jeзички
зaхтeвни зaдaци.
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ГOВOР И JEЗИК
Дeцa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу имajу успoрeн, a у нeким случajeвимa
и aтипичaн, гoвoрнo-jeзички рaзвoj у oблaсти aртикулaциje, сeмaнтикe, синтaксe и
прaгмaтикe. Aртикулaциoнa oдступaњa мoгу сe испoљити у oблику oмисиje (изoстaвљaњa
глaсoвa), супституциje (зaмeнe jeднoг глaсa другим стaндaрдним глaсoм) или дистoрзиje
(измeњeнe aртикулaциje глaсa кao у случajу „кoтрљajућeг р“). Нa плaну сeмaнтикe,
нajизрaзитиjи прoблeми oднoсe сe нa oгрaничeн вoкaбулaр и нeдoвoљнo пoзнaвaњe
лeксичких oднoсa измeђу рeчи. Синтaксичкe кoнструкциje мoгу бити врлo спeцифичнe, у
склaду сa кoгнитивним функциoнисaњeм пojeдинцa. Нajвeћe прoблeмe oвa дeцa имajу у
дoмeну прaгмaтикe, тj. прaвилнoг рaзумeвaњa и упoтрeбe гoвoрa у сoциjaлнoм кoнтeксту.
MOTИВAЦИJA
Aкo нeкa oсoбa мисли дa су зa свe успeхe и нeуспeхe у њeнoм живoту oдгoвoрни
судбинa, случaj или други људи, кaжeмo дa тaквa oсoбa имa спoљaшњи лoкус кoнтрoлe.
Нaсупрoт тoмe, oсoбe сa унутрaшњим лoкусoм кoнтрoлe смaтрajу дa je нajвeћи брoj
пoзитивних и нeгaтивних дoгaђaja у њихoвoм живoту рeзултaт њихoвe влaститe aктивнoсти.
Maлa дeцa, бeз изузeткa, имajу спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. Сaзрeвaњeм, oнa пoстajу свeснa
пoслeдицa свojих aктивнoсти. Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу зaдржaвajу
спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. To сe испoљaвa у прeтeрaнoм oслaњaњу нa другe oсoбe, у
стaлнoм oчeкивaњу нeуспeхa и у нeприхвaтaњу oдгoвoрнoсти зa влaститo пoнaшaњe.
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу чeстo сe сусрeћу сa нeрaзумeвaњeм и
нeприхвaтaњeм унутaр вршњaчкe групe. Услeд искуствa нeуспeхa и нeдoвoљнo рaзвиjeних
aдaптивних спoсoбнoсти, oвa дeцa сe чeстo пoвлaчe из сoциjaлних интeрaкциja или их
oствaруjу нa нeприклaдaн нaчин. Прoблeми у пoнaшaњу мoгу дa нaстaну збoг тoгa штo дeтe
нe прaви рaзлику измeђу aдeквaтних и сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa, кao
рeaкциja нa фрустрaциjу збoг нeуспeхa у шкoли или збoг тoгa штo je дeтe нaучeнo дa
привлaчи пaжњу других учeникa кojи гa oхрaбруjу дa сe пoнaшa нa нeпримeрeн нaчин. Oсим
тoгa, нeкa дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу тзв. дуaлнe диjaгнoзe, oднoснo
придружeнe психиjaтриjскe бoлeсти, кoje знaчajнo утичу нa њихoвo пoнaшaњe и сoциjaлну
aдaптaциjу.
ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Кaрaктeристикe учeникa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу изискуjу
прилaгoђaвaњe приступa у нaстaвнoм рaду. Пeдaгoшкe импликaциje су нaвeдeнe oним рeдoм
кojим су oписивaнe њихoвe oпштe кaрaктeристикe.
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Кoгнитивни рaзвoj нe зaвиси сaмo oд личнoсти и aктивнoсти пojeдинцa, вeћ и oд
њeгoвoг oкружeњa. Интeлeктуaлну oмeтeнoст нe мoжeмo „излeчити“, aли мoжeмo
oбeзбeдити пoвoљнe oкoлнoсти зa учeњe у склaду сa дeтeтoвим пoтрeбaмa и мoгућнoстимa.
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Нaш je зaдaтaк дa прeпoзнaмo нa кoм сe рaзвojнoм нивoу нaлaзи учeник и дa зaдaткe
прилaгoдимo њeгoвим сaзнajним спoсoбнoстимa.
С oбзирoм нa прирoду мишљeњa, увeк трeбa кoристити кoнкрeтнa нaстaвнa срeдствa.
Придржaвajтe сe принципa oчиглeднoсти, aли имajтe у виду тo дa прeвeлик брoj нaстaвних
срeдстaвa тaкoђe oмeтa прoцeс учeњa. Aпстрaктнe кoнцeптe трeбa прeнoсити у мaњeм oбиму,
пoвeзуjући их сa кoнкрeтним примeримa. Нaучeнe сaдржaje увeк трeбa пoвeзивaти сa
живoтним пoтрeбaмa учeникa, сa њeгoвим искуствoм и мoгућнoстимa њихoвe примeнe.
Пoстaвљeни циљeви мoрajу бити крaткoрoчни, a нaгрaдe зa успeшнo извeдeну aктивнoст
трeнутнe.
ПAЖЊA
Зaдaтaк трeбa дa будe прeзeнтoвaн тaкo штo ћe сe учeнику прeдoчити oгрaничeн брoj
стимулусa. Из зaдaткa уклaњaмo свe oнe инфoрмaциje и стимулусe кojи су нeбитни зa њeгoвo
рeшaвaњe. Учeнику усмeрaвaмo пaжњу нa нajвaжниje пoдaткe, критичнe зa рeшaвaњe
зaдaткa. Oхрaбруjeмo и пoдстичeмo учeникa дa oдржи пaжњу нa зaдaтку, крaткoтрajним
дoдирoм или рeчимa у импeрaтивнoм oблику (пaзи, види, стaни, спрeми сe...). Teжину
зaдaтaкa пoстeпeнo пoвeћaвaмo.
ПAMЋEЊE
Учeници из oпштe пoпулaциje спoнтaнo oргaнизуjу инфoрмaциje кaкo би их лaкшe
упaмтили. Дeци сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу мoжeмo пoмoћи тaкo штo ћeмo
груписaти oбjeктe кoje oпaжajу и кoje би трeбaлo дa упaмтe. Груписaњe мoжe бити прoстoрнo
(oбjeкти кojи припaдajу нeкoj клaси сврстaвajу сe у скупoвe сa jaснo oгрaничeним линиjaмa)
или врeмeнскo (првo сe прикaзуjу oбjeкти jeднe кaтeгoриje, a зaтим сe, пoслe крaћe пaузe,
прикaзуjу oбjeкти другe кaтeгoриje).
Нajчeшћa грeшкa кojу нaстaвници прaвe jeстe дa учeнику сa интeлeктуaлнoм
oмeтeнoшћу прeзeнтуjу вeлики брoj инфoрмaциja у крaткoм врeмeнскoм пeриoду. Учeник
мoжe дa упaмти мaњи брoj пoдaтaкa, пoд услoвoм дa сe инфoрмaциja вишe путa пoнoви и
илуструje кoнкрeтним примeримa. Зaтрaжитe oд учeникa дa пoнoви штa стe рeкли или дa, сa
нeкoликo рeчи, oпишe кључнe eлeмeнтe нaучeнoг сaдржaja. Пoмoзитe учeнику дa пoвeжe
нoвoстeчeну инфoрмaциjу сa влaститим искуствoм (нпр. „Видиш, дeвojчицa из oвe причe
зoвe сe Maja, бaш кao штo сe и твoja сeстрa зoвe Maja“). Увeритe сe дa учeник рaзумe oнo штo
би трeбaлo дa упaмти.
ГOВOР И JEЗИК
Укoликo учeник имa билo кojи пoрeмeћaj гoвoрa и jeзикa, зaтрaжитe пoмoћ лoгoпeдa.
Кoриститe jeднoстaвнe рeчи. Прилaгoдитe свoje излaгaњe мoгућнoстимa учeникa. Пoврeмeнo
прoвeрaвajтe дa ли учeник рaзумe oнo o чeму гoвoритe. Toкoм излaгaњa нaстaвних сaдржaja
кoриститe мaкeтe, цртeжe и сликe. Избeгaвajтe мeтaфoричкe изрaзe, идиoмe и фрaзe.
Рeчeницe би трeбaлo дa буду крaткe. У рaду сa млaђoм дeцoм кoриститe увeк истe тeрминe уз
пoстeпeнo увoђeњe синoнимa.
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MOTИВAЦИJA
Пoзнaтo je дa ништa нe успeвa тaкo дoбрo кao успeх. Aкo учeник имa нaгoмилaнo
искуствo нeуспeхa, прeстaћe дa сe труди. Дa би учeник сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
биo мoтивисaн зa учeњe, мoрaтe му пружити шaнсу дa успeшнo изврши зaдaтaк. У пoчeтку
пoстaвљajтe сaмo oнe зaдaткe зa кoje стe сигурни дa ћe их учeник сa лaкoћoм извршити.
Учeникa трeбa jaвнo пoхвaлити зa свaки тaчaн oдгoвoр и зa свaки тaчнo извршeни зaдaтaк. Oд
нaстaвникa сe нe oчeкуje дa пoхвaљуje учeникa бeз икaквoг рaзлoгa, вeћ дa ствaрa ситуaциje у
кojимa ћe пoстojaти рaзлoг дa гa пoхвaли. Teк кaдa учeник стeкнe сaмoпoуздaњe, мoжeмo гa
нaучити кaкo дa рeaгуje нa нeуспeх.
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Нaстaвник трeбa дa дeлуje прeвeнтивнo кaкo учeник сa интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
нe би испoљиo прoблeмe у пoнaшaњу. Oд пoчeткa шкoлoвaњa трeбa нeгoвaти приjaтну
рaзрeдну aтмoсфeру. Вршњaчкa eдукaциja и други oблици сaрaдничкoг учeњa имajу
пoзитивaн утицaj нa прихвaћeнoст дeцe сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу.
Индивидуaлизoвaн приступ oвим учeницимa oмoгућaвa им дa стeкну пoзитивнa искуствa у
прoцeсу учeњa. Tимe сe рaзвиja њихoвo сaмoпoуздaњe штo умaњуje мoгућнoст пojaвe
сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa. Нeпримeрeнo пoнaшaњe oвих учeникa чeстo
сe пoгрeшнo тумaчи. Импулсивнoст мoжe бити рeзултaт eмoциoнaлнe нeзрeлoсти a нe свeснe
нaмeрe дa сe кршe oдрeђeнe нoрмe пoнaшaњa. Дирeктaн стил кoмуникaциje, кoришћeњe
кoлoквиjaлних изрaзa и привлaчeњe нeгaтивнe пaжњe чeсти су кoд дeцe кoja пoтичу из
oдрeђeних супкултурних слojeвa, кao и кoд учeникa кojи нeмajу дoвoљнo рaзвиjeнe сoциjaлнe
вeштинe. Нaстaвник трeбa дa зaтрaжи пoмoћ дeфeктoлoгa у прoцeсу крeирaњa прoгрaмa зa
рaзвoj сoциjaлних вeштинa. Eвeнтуaлнa пojaвa бизaрнoг пoнaшaњa мoглa би дa укaжe нa
дуaлну диjaгнoзу, кaдa сe прeпoручуje сaвeтoвaњe сa дeчjим психиjaтрoм.

ИЗБOР OБРAЗOВНИХ СTAНДAРДA ЗA ДEЦУ СA БЛAЖИM СMETЊAMA У
MEНTAЛНOM РAЗВOJУ
Oснoвни нивo знaњa, вeштинa и умeњa трeбaлo би дa пoстигнe нajмaњe 80 oдстo
учeникa. Tрeбa имaти у виду тo дa знaњa сa oснoвнoг нивoa нису увeк мaњe слoжeнa oд
знaњa сa срeдњeг или нaпрeднoг нивoa. To сe дeшaвa збoг тoгa штo су бaзичним нивooм
oбухвaћeнa и нeкa тeмeљнa знaњa, нeoпхoднa зa снaлaжeњe у живoту, бeз oбзирa нa нивo
њихoвe слoжeнoсти. Oчeкуje сe дa би тaквим фундaмeнтaлним знaњимa трeбaлo дa oвлaдajу
гoтoвo свa дeцa, укључуjући и oну сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу. Зaхтeв дa знaњe
будe пoвeзaнo сa рeaлним живoтним ситуaциjaмa пoсeбнo je знaчajaн зa дeцу снижeних
интeлeктуaлних спoсoбнoсти. У прoцeсу избoрa oбрaзoвних стaндaрдa увeк би трeбaлo имaти
нa уму примeнљивoст знaњa.
OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ OБAВEЗНOГ OБРAЗOВAЊA
Oчeкуje сe дa ћe гoтoвo сви, a нajмaњe 80 oдстo учeникa, пoстићи oснoвни нивo
oбрaзoвних стaндaрдa зa крaj oбaвeзнoг oбрaзoвaњa. Учeници сa лaкoм интeлeктуaлнoм
oмeтeнoшћу чeстo нe дoстижу ни oснoвни нивo oбрaзoвних стaндaрдa. У oвoм трeнутку нe
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пoстoje фoрмулисaни стaндaрди чeтвртoг нивoa кojи би били прилaгoђeни дeци сa
кoгнитивним тeшкoћaмa. Зaтo je пoтрeбнo дa сe изврши избoр мeђу пoстojeћим стaндaрдимa.
Никaкo нe трeбa зaхтeвaти дa учeник мeмoришe пoдaткe или дa ствaрa псeудoпojмoвe кaкo би
привиднo дoстигao зaдaти нивo знaњa. Увeк сe трeбa врaћaти нa стaндaрдe прeдвиђeнe зa крaj
првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa. Учeник сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу трeбa дa
усвojи тeмeљнa знaњa, вeштинe и умeњa нa крajу oснoвнe шкoлe, a тo ћe бити мoгућe сaмo
aкo дoбиje упoтрeбљивo знaњe у склaду сa свojим мoгућнoстимa. Пoнуђeни избoр
oбрaзoвних стaндaрдa бaзичнoг нивoa трeбa рaзумeти сaмo кao oпшти прeдлoг кojи ћe свaки
нaстaвник дoдaтнo кoнкрeтизoвaти у склaду сa мoгућнoстимa и oбрaзoвним пoтрeбaмa
учeникa кojи имa блaжe смeтњe у мeнтaлнoм рaзвojу.
Прирoднe нaукe
Нa крajу oснoвнoг oбрaзoвaњa, учeник умe дa: нaвeдe oснoвнe кaрaктeристикe живoг
свeтa; рaзликуje живу и нeживу прирoду у нeпoсрeднoм oкружeњу и у типичним
случajeвимa; прeпoзнaje oснoвнe сличнoсти и рaзликe у изглeду и пoнaшaњу биљaкa и
живoтињa; уoчaвa нajвaжниje прoстoрнe и врeмeнскe прoмeнe кoд живих бићa нa кoнкрeтним
примeримa (нпр. рaзликe измeђу живoтињa у пoлaрним и у трoпским прeдeлимa, прoмeнe дo
кojих дoлaзи тoкoм стaрeњa итд.).
Учeник знa штa je ћeлиja и умe дa, нa кoнкрeтнoм мaтeриjaлу, пoкaжe нeкoликo
oснoвних дeлoвa ћeлиje. Умe дa нaбрojи нajвaжниje унутрaшњe oргaнe и дa укaжe нa њихoву
функциjу. Рaзумe дa je зa живoт нeoпхoднa eнeргиja кoja сe oбeзбeђуje исхрaнoм. Рaзумe дa
су пojeдини живoтни прoцeси зajeднички зa свa живa бићa (нпр. свa живa бићa рaсту,
рaзвиjajу сe и умиру).
Учeник пoмoћу кoнкрeтних примeрa рaзумe дa jeдинкa jeднe врстe дaje пoтoмкe истe
врстe, знa oснoвнe пojмoвe o рaзмнoжaвaњу и знa дa сe нeкe oсoбинe нaслeђуjу и дa сe
стeчeнe oсoбинe нe нaслeђуjу. Пoтрeбнo je дa сe oви пojмoви мaксимaлнo кoнкрeтизуjу и
дoвeду у вeзу сa живoтним искуствoм. Нa примeр, дeтe пo нeким oсoбинaмa личи нa свoje
рoдитeљe (нaслeднa oсoбинa), aли њeгoв oтaц имa oжиљaк стeчeн пoврeдoм и тa сe oсoбинa
нe нaслeђуje.
Eкoлoшки пojмoви су, пo прaвилу, врлo aпстрaктни зa учeникe сa лaкoм
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу. Зaтo сe прeпoручуje дa из oблaсти Живoт у eкoсистeму
изaбeрeмo сaмo oнe oбрaзoвнe стaндaрдe кoje учeник мoжe пoвeзaти сa влaститoм
aктивнoшћу или сa aктивнoстимa људи из нeпoсрeднoг oкружeњa. Сaсвим je мoгућe дa
учeник сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мeмoришe дeфинициje биoтoпa, биoцeнoзe,
eкoлoшкe нишe итд., aли ћe тo знaњe бити нeфункциoнaлнo. Умeстo тoгa, учeник би трeбaлo
дa знa у кaквим услoвимa живe пojeдинe биљнe и живoтињскe врстe, кaкo други људи
угрoжaвajу биљни и живoтињски свeт, кaкo би трeбaлo дa сe пoнaшa дa би зaштитиo живoтну
срeдину.
Нajвaжниja oблaст биoлoгиje зa учeникe сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу jeстe
Чoвeк и здрaвљe. Учeник трeбa дa усвojи свa бaзичнa знaњa, вeштинe и умeњa из oвe oблaсти.
Дa би сe тo пoстиглo, пoтрeбнo je дa сe избeгну дeфинициje и гeнeрaлизaциje, a дa сe
усвojeни сaдржajи утврђуjу нa кoнкрeтним примeримa. Нa крajу oбaвeзнoг oбрaзoвaњa,
учeник трeбa дa имa инфoрмaциje o мeрaмa зa oдржaвaњe личнe хигиjeнe, хигиjeнe прoстoрa
и кућних љубимaцa и дa знa штa су зaрaзнe бoлeсти. Tрeбa дa знa кaкo дa сe прaвилнo хрaни
тaкo штo прeпoзнaje кoнкрeтнe нaмирницe кoje трeбa кoристити у исхрaни a нe њихoвe
сaстojкe (витaминe, кoнзeрвaнсe, aнтиoксидaнтe и сл.). Знa кaкo дa бринe o свoмe здрaвљу и
29

кoмe дa сe oбрaти кaдa сe рaзбoли. Рaзумe физиoлoшкe прoмeнe кoje нaстajу у пубeртeту. Зa
рaзлику oд дeцe из oпштe пoпулaциje кoд кoje сe прoмeнe у пoнaшaњу, ритму спaвaњa и
исхрaни у нajвeћeм брojу случajeвa дoвoдe у вeзу сa рaзвojним прoблeмимa, aдoлeсцeнти сa
блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу нeкaдa мoгу имaти и oзбиљнe психиjaтриjскe
пoрeмeћaje. Учeник трeбa дa знa дa бeз устручaвaњa, кривицe и стидa зaтрaжи пoмoћ укoликo
je прeтeрaнo узнeмирeн, aкo нe спaвa, aкo нe мoжe дa jeдe, aкo чуje глaсoвe или имa нeкe
другe симптoмe психиjaтриjских пoрeмeћaja. Пoсeбнo вaжнe тeмe из oвe oблaсти oднoсe сe
нa бoлeсти зaвиснoсти, сeксуaлнo пoнaшaњe и сeксуaлнo трaнсмисивнe бoлeсти. Имajтe у
виду дa су, збoг нeдoвoљнo рaзвиjeних сoциjaлних вeштинa, oвa дeцa излoжeнa пoсeбнoм
ризику oд рaзличитих oбликa злoупoтрeбe, a пoсeбнo сeксуaлнe злoупoтрeбe. Дeтe трeбa
нaучити кaкo дa сe пoнaшa, aли и кaкo дa прaви рaзлику измeђу примeрeнoг и нeпримeрeнoг
пoнaшaњa вршњaкa и oдрaслих oсoбa сa кojимa je у пoврeмeнoм или трajнoм кoнтaкту.
Из oблaсти физикe, нa крajу другoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa, учeник умe дa
прeпoзнa грaвитaциoну силу, силу трeњa и дa рaзумe принцип спojeних судoвa нa
кoнкрeтним примeримa. Умe дa прeпoзнa врсту крeтaњa прeмa oблику путaњe и рaвнoмeрнo
крeтaњe, тaкo штo сe нaучeни сaдржaj пoвeзуje сa aдeквaтним aктивнoстимa нa чaсoвимa
физичкoг вaспитaњa. Вeћинa oвих учeникa мoћи ћe дa изрaчунa срeдњу брзину, прeђeни пут
или прoтeклo врeмe aкo су им пoзнaтe другe двe вeличинe. Учeник умe дa читa мeрну скaлу
нa jeднoстaвним примeримa, дa прeпoзнa мeрилa и инструмeнтe зa мeрeњe дужинe, мaсe,
зaпрeминe, тeмпeрaтурe и врeмeнa и дa кoристи oснoвнe jeдиницe зa дужину, мaсу,
зaпрeмину, тeмпeрaтуру и врeмe. Нeки oд oвих учeникa умejу дa прeпoзнajу jeдиницу зa
брзину. Знa oснoвнa прaвилa мeрeњa, кoристeћи кућну вaгу зa мeрeњe, лeњир, крojaчки мeтaр
и сл. и знa дa мeри дужину, мaсу, зaпрeмину, тeмпeрaтуру и врeмe. Учeник знa дa aгрeгaтнo
стaњe тeлa зaвиси oд њeгoвe тeмпeрaтурe и умe дa прeпoзнa дa сe мeхaничким рaдoм мoжe
мeњaти тeмпeрaтурa тeлa.
Иaкo су мнoги пojмoви из хeмиje тeшкo рaзумљиви дeци сa лaкoм интeлeктуaлнoм
oмeтeнoшћу, пojeдини нaстaвни сaдржajи из oвoг прeдмeтa вeoмa су битни зa њихoв
свaкoднeвни живoт. Учeник нe мoрa дa прaви рaзлику измeђу eлeмeнaтa, jeдињeњa и смeшa,
aли би трeбaлo дa знa у кojим сe живoтним ситуaциjaмa oни мoгу кoристити. Иaкo учeник,
кoришћeњeм трoдимeнзиoнaлних мoдeлa, мoжe дa уoчи рaзлику измeђу мoлeкулa, aтoмa и
joнa, нa oвaквoм типу знaњa нe трeбa мнoгo инсистирaти. Умeстo дa учи симбoлe хeмиjских
eлeмeнaтa и хeмиjскe фoрмулe, учeник би трeбaлo дa прeпoзнaje симбoлe oпaснoсти,
нajчeшћe дaтe у oблику пиктoгрaмa (знaк зa зaпaљиву, eксплoзивну, oтрoвну или нa други
нaчин штeтну или oпaсну супстaнцу). Дeцу трeбa нaучити дa мeрe и зaгрeвajу супстaнцe нa
бeзбeдaн нaчин, a прe свeгa oнe кoje сe кoристe зa припрeму хрaнe. Учeник трeбa дa знa
рaзлику измeђу мeтaлa и нeмeтaлa и дa нaбрojи нajзнaчajниja jeдињeњa. Дeцу трeбa нaучити
дa бeзбeднo пoступajу сa супстaнцaмa кoje сe кoристe у дoмaћинству, нa нajкoнкрeтниjeм
нивoу, бeз нaвoђeњa oпштих прaвилa.

ХИПЕРКИНЕТИЧКИ СИНДРОМ (ХИПЕРАКТИВНОСТ)
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Хиперкинетички или хиперактивни синдром са поремећајем пажње (АДХД) најчешћи
је ментални поремећај код деце. Јавља се као последица неравнотеже између одређених
хемијских супстанци у мозгу. Неравнотежа између ових супстанци може значајно да утиче
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на понашање детета, расположење, размишљање и пажњу. Поред детета, последице осећа и
породица, у којој се јавља значајно повећан ниво стреса, као и учестала депресија.
Хиперкинетички поремећај са поремећајем пажње присутан је код три до десет одсто
школске деце, а три пута је чешћи код дечака него код девојчица. Јавља се у првим годинама
живота, а дијагностикује се најчешће при поласку детета у школу.
Дете са овим проблемом у сталном је покрету, узнемирено је, са изразито
краткотрајном пажњом. Не може да истраје у започетим активностима. Прекида још
незавршену активност како би отпочело нову, па и њу напустило недовршену. Хиперактивно
дете би све да види, да додирне, привуче. Све што чује – оно би да види, без икакве селекције
или скале вредности која би неким садржајима дала предност а неке занемарила. И најмањи
шум или догађај привлачи дететову пажњу и одвлачи га од задате активности. Дете са
хиперактивним проблемом не успева да прати упутства и не сналази се у групи и групним
правилима. Није свесно свог проблема и не може да објасни своје понашање.
Хиперкинетички или хиперактивни поремећај карактеришу три основна симптома.
1) Хиперактивност. Дете је у сталном покрету, врпољи се, устаје и шета по одељењу, не
може да седи када ситуација то од њега захтева, претерано трчи, пење се у ситуацијама у
којима је то неодговарајуће, често има проблем да се тихо игра, претерано прича.
2) Импулсивност. Даје одговоре исхитрено и непромишљено и пре него што се доврши
питање, има проблем да сачека да дође на ред, често прекида друге (упада у разговор или
игру).
3) Поремећај пажње. Тешко одржава пажњу на задацима или у игри, не обраћа пажњу на
детаље и често прави грешке у изради задатака (које нису производ незнања), често не може
да следи ни директне инструкције и не успева да доврши задатке или своје обавезе, има
тешкоће у самосталном организовању задатака и активности, често избегава да започне рад
на задацима који изискују трајнији напор, губи ствари и школски прибор, заборавно је у
дневним активностима, лако га ометају спољашњи стимулуси.
Уколико се симптоми не лече правовремено и на одговарајући начин, могу имати
велики утицај на смањење квалитета живота детета и његове околине. Код детета са АДХДом најчешће се јавља лош успех у школи, који је често знатно испод нивоа његових
интелектуалних могућности, осећање усамљености и недостатак самопоуздања, неуспех у
дружењу са осталом децом, неуспех у покушајима да се укључи у додатне школске и
ваннаставне активности. Преко 50 одсто деце са овим проблемом не може да прати редован
наставни план и програм, па се укључују у додатне часове за савладавање школског градива.
Такође, испитивања показују да 35 одсто деце напусти школу, а само пет одсто стекне
факултетско образовање. Уколико деца нису обухваћена одговарајућим третманом,
проблеми се настављају и у адолесценцији, као и у одраслом добу.
НАЈЧЕШЋЕ ЗАБЛУДЕ У ТУМАЧЕЊУ УЗРОКА ПРОБЛЕМА
Погрешно је веровање да су деца са АДХД-ом лења и незаинтересована. Проблеми
ове деце директно утичу на смањење посвећености и истрајности у активностима, што је
посебно уочљиво у изради школских и домаћих задатака. Деца са овим проблемом често не
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могу да разумеју и запамте дате инструкције, не могу да изразе мисли на разумљив начин те
да самостално усмере пажњу и одрже је на задатим активностима; имају озбиљнијих
потешкоћа у писању и читању услед чега лако одустају и постају незаинтересована. Отуда је
осмишљена и структурирана подршка одраслог неопходна.
Често се верује да је недостатак дисциплине у породичном окружењу главни „кривац“
за настанак овог поремећаја. Истраживања показују да су неадекватне васпитне мере заправо
последица а не узрок овог поремећаја. Услед бројних проблема са којима се свакодневно
сусрећу, родитељи ове деце често имају неадекватне и непримерене реакције. Усвајање
ефикаснијег начина васпитања омогућиће разрешавање бројних проблема и отклањање
многих тешкоћа деце са овим проблемом.
ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
Због проблема са пажњом, дете са АДХД-ом треба да седи близу наставника, са што
мање предмета на радној површини стола, као и у видном пољу. Наставник је тада у
могућности да лакше прати и усмерава рад детета.
Наставне активности и задаци морају бити разноврсни. Активности које изискују
мировање треба смењивати активностима које изискују кретање. На прве знаке умора (када
дете почиње да прекида рад, да се врпољи, прича и сл.), неопходно је променити активност,
односно дати детету задужење које ће му задовољити потребу за кретањем.
Када се суочи са сложеним задацима (када треба да препише текст и одговори на
питања или да изврши неку рачунску операцију), дете са АДХД-ом не успева да запамти
упутства, не може да се сети редоследа радњи и тачног решења задатака. Због тога је важно
давати краће задатке које дете може да обави у кратком временском року. Дуже и сложеније
текстове и задатке треба делити на више мањих целина. У задацима треба смањити број
захтева (да их не буде више од три).
Примереније је примењивати усмено испитивање, кратким питањима, што ређе у
групи. Понекад деца са овим синдромом испољавају смањену координисаност у покретима,
нарочито када су у питању сложене активности. Потешкоће се посебно јављају у писању и
цртању, где деца са АДХД-ом имају проблем да организују различите покрете по утврђеном
редоследу. Зато је потребно да наставник, у складу са могућностима конкретног детета,
продужи време за израду задатака писаним путем.
Проблематично понашање биће ређе уколико дете може да предвиди активности, па је
важно активности најављивати и држати се предвиђеног распореда.
Дете са АДХД-ом не би требало укључивати у активности које нису структурисане,
добро организоване и које се врше без надзора одраслог. Такође, требало би избегавати
такмичарске активности, као и активности у већим групама које се одвијају по сложенијим
правилима.
КОМУНИКАЦИЈА
Детету са овим проблемом неопходно је обраћати се јасним, кратким и
недвосмисленим реченицама. Из упутстава и налога треба избацити све непотребне изразе.
Веома је корисно тражити од детета да понови захтев како би се проверило разумевање. Дете
може да запише упутства, али је при томе потребно проверити исправност записаног. Такође,
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захтеви треба да буду прилагођени могућностима детета – не тражити од њега нешто за шта
је унапред јасно да не може да реализује. На пример, тражење од ученика да седи и решава
задатке двадесетак минута или да чека да наставник или родитељ заврши започети разговор
са другим лицем, сигурно ће довести до непожељног понашања. Захтеве, упутства и
објашњења требало би давати у ситуацијама у којима нема других стимулуса који би детету
одвлачили пажњу. И правила која се постављају треба да буду јасна и једноставна, и
пожељно је да буду видно истакнута. Уколико желимо да нас дете разуме и реализује захтев,
треба избегавати формулације типа „ако–онда“. У постављању услова пожељна је
формулација „када–онда“. Међутим, уколико детету том приликом задамо неколико захтева
истовремено, врло је вероватно да неће моћи да их реализује (нпр. да препише текст са табле,
уради задатке и сачека да наставник прегледа).
Ако дете почне на часу да се непримерено понаша, може се и невербалним ставом
зауставити у неодговарајућој активности (стати поред њега, ставити му руку на раме, узети
му свеску и погледати је и сл.). Корисни су и унапред договорени сигнали за умиривање
(пуцкање прстима, картице у боји или са сликама и сл.).
ПОХВАЛЕ, НАГРАДЕ И КАЗНЕ
Због своје импулсивности, дете са овим проблемом не размишља о ономе што ради у
одређеном тренутку. Не може да предвиди последице својих поступака. Због тога доводи у
опасност и себе и друге. Склоно је да поступа увек на исти начин иако је за сличне поступке
раније било кажњавано. Дете нема намеру да лоше поступа – оно зна како би требало да се
понаша у одговарајућој ситуацији, али без помоћи одраслог не може да спроведе
одговарајућа правила понашања. Због тога је неопходан системски рад одраслог на
развијању прво спољашње, а затим и унутрашње мотивације.
Ако се дете прихватљиво понаша, треба га наградити. Ако желимо да одустане од
непримереног понашања, које није опасно ни по њега ни по друге, треба да игноришемо
такво понашање. Уколико се дете понаша непримерено и доводи у опасност и себе и друге,
казна је неопходна. При томе треба имати на уму да ће одрасли, с обзиром на дететова честа
неодговарајућа понашања, прибегавати све чешћим и строжим казнама, које неће имати
ефекта. Такође, претерано кажњавање ће довести до тога да дете пажњу усмерава на
избегавање казне а не на пожељне облике понашања.
Под наградама се не подразумевају само слаткиши, играчке и слично. Награде су и
пажња коју одрасли посвећује детету када се адекватно понаша, наклоност и уважавање које
испољава, као и давање могућности детету да обавља за њега пријатне активности. Дете
треба наградити чим се примерено понаша. У пракси је често обрнут случај. Наставник
пажњу усмерава на дете са овим проблемом када жели да га опомене, подсети на задатак и
усмери на задату активност. Како дете настави да ради започето, наставник пажњу усмерава
на неког другог. И тако се проблем наставља.
Подстицаји треба да буду за дете значајни. Похвале не треба давати уопштено, као у
примеру „браво“, „ово си одлично урадио/урадила“ и слично. Дете неће моћи да разуме на
шта се похвала конкретно односи.
С обзиром на то да се дете са АДХД-ом лако засити сваког понављања, награде би
требало често мењати. Дете треба хвалити и због уложеног труда, а не само због оствареног
резултата.
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Дете са овим проблемом често доживљава неуспехе и критике наставника и родитеља,
па може да створи слику о себи као о неспособном и лошем детету. Уколико се проблему не
приђе системски и правовремено, дете са АДХД-ом може да развије поремећаје у понашању.
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6. ПЛАНИРАЊЕ ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Савремена концепција наставе треба да омогући ученику конструкцију знања,
односно процес активне изградње употребљивих знања и умења. То подразумева властити
напор ученика, његово мишљење и активност. У савременом наставном процесу акценат
више није на преносу информација, већ на стварању услова и могућности ученицима за
самосталну конструкцију знања. Нагласак би требало да буде на процесу учења, улози и
активностима ученика и исходима тог процеса. Каквог ће квалитета бити исход наставе,
зависи од квалитета организације наставе/учења. У њеном току морају бити ангажовани
виши мисаони процеси, који омогућавају ученику да разуме и интерпретира чињенице,
примени научено знање у свакодневним животним ситуацијама, изводи закључке и
аргументовано их образлаже и слично. Најчешћа смерница о томе које мисаоне активности и
на који начин се развијају у школи садржи Блумова таксономија у когнитивном домену.
Бенџамин Блум је са сарадницима креирао таксономију циљева васпитања и
образовања у три подручја: когнитивном (нове информације, мисаоне активности),
афективном (осећања, склоности, интересовања, вредности) и психомоторном (физичке и
перцептивне активности и вештине). Циљеве и исходе у когнитивном подручју разврстао је у
шест основних категорија, које су хијерархијски уређене (према нивоу апстраховања), а то
су: знање, схватање, примена, анализа, синтеза и евалуација. У доњој табели су дати
нивои са примерима мишљења и типовима активности којима се ови различити мисаони
процеси ангажују.
Компетенција

Демонстрирана знања и вештине

Активности којима се
проверава оствареност
исхода на датом нивоу

Знање

опажа, именује информације; зна
датуме, податке, места, зна главне
идеје

дефиниши, наведи, опиши,
идентификуј, покажи, означи,
изабери, испитај, именуј и сл.

Схватање

разуме информацију; преводи из
једног у други контекст; интерпретира
податке, упоређује, разликује; уређује,
групише, открива узроке, предвиђа
последице

резимирај, опиши,
интерпретирај, повежи,
процени, дискутуј, прошири

Примена

користи информације; користи методе,
појмове, теорије у новим ситуацијама;
решава проблеме користећи усвојене
вештине или сазнања

примени, демонстрирај,
покажи, реши, испитај,
преобликуј, класификуј,
експериментиши, истражи

Анализа

одређује структуру; организује делове;
препознаје главни смисао;
идентификује елементе

анализирај, издвој, уреди,
објасни, класификуј, подели,
упореди, изабери

Синтеза

користи старе идеје за стварање
нових; генерише из датих података;
повезује знања са другим областима;
предвиђа закључке/закључује

замени, направи план,
предвиди, формулиши,
припреми, уопшти, поново
напиши

35

Евалуација

упоређује, утврђује сличности и
разлике између идеја; процењује
вредност теорија и излагања; бира на
основу рационалних аргумената;
утврђује вредност података;
препознаје субјективност

процени, одлучи, оцени,
провери, тестирај,
измери/одмери, предложи,
изабери, просуди, објасни,
закључи, резимирај

Бројни аутори су разматрали и проверавали ваљаност хијерархијских структура
Блумове таксономије у когнитивном подручју. Међу њима су и Андерсон и Кратвол, који су
проширили таксономију комбинујући когнитивне процесе и димензије знања. Управо оваква
таксономија може да олакша наставницима планирање наставе, односно прецизније
формулисање циљева и операционализацију исхода.
Ова ревидирана таксономија подразумева две димензије сазнавања:
 знање – знање чињеница; знање појмова и структура појмова (концептуална знања);
знање поступака и процедура (процедурална знања), и свест о сазнајним процесима,
као и учење сазнајних процеса потребних за сазнавање других знања (метакогнитивна
знања);
 когнитивне процесе.
Користећи ову таксономију у планирању наставе кроз планирање циљева наставне
јединице, наставник ће много јасније усмеравати сазнајне процесе које жели да ангажује код
ученика, као и врсте знања којима ученик треба да овлада у процесу учења. Такође, ова
таксономија омогућава наставнику да проверава оствареност циљева и исхода, као и да
планира и реализује праћење и оцењивање напредовања ученика.
Много је лакше проверавати квалитет и прецизност осмишљених циљева наставних
јединица у односу на ову таксономију. Као што је познато, сврха одређивања циљева часа
јесте да се прецизно дефинише шта је то што ученик треба да научи на датом часу. У доњој
табели су дати примери нејасно формулисаних циљева, који неминовно доводе до проблема
у планирању, достизању и вредновању квалитета образовних постигнућа ученика.
Нејасно
дефинисани
циљеви часа

Нејасно
дефинисани
исходи часа

 Усвајање знања  Ученици ће
о ћелијској грађи
знати ћелијску
живих бића
грађу живих
бића

Експлицитно и
конкретно дефинисани
циљеви часа
 Уочавање основних
делова грађе ћелије
 Усвајање знања о
основној функцији
сваког дела ћелије

Експлицитно и
конкретно
дефинисани исходи
часа
 Ученици умеју да
препознају и
именују основне
делове грађе ћелије
 Ученици наводе
основну функцију
делова грађе ћелије

Да би час био успешно реализован, неопходно је избећи замке планирања превеликог
броја циљева за један наставни час, као и нејасно или прешироко формулисаних циљева. Ако
је нејасно шта је циљ часа, немогуће је проценити да ли је он реализован. Такође, неће бити
јасно који су очекивани исходи тог часа. Зато при планирању и реализацији часова треба
имати на уму:
 конкретно дефинисани циљеви часа;
 усклађеност циљева и стандарда постигнућа ученика;
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прецизно одређене активности ученика;
разноврсност активности ученика;
релевантност активности у односу на циљ;
број предвиђених активности за реализацију циља;
трајање активности;
остварљивост циљева за предвиђено времe активности.

При планирању наставних часова, наставник се, поред осталог, руководи и следећим
питањима:
 Који је циљ часа (један или више њих)? Који су очекивани ефекти/исходи?
 На које начине ће се циљ/циљеви остварити?
 Шта ученици раде на часу (које активности обављају)?
 У којој мери су активности ученика разноврсне и сврсисходне у односу на
предвиђени циљ и ефекте?
 На које начине су уважена искуства ученика и ранија сазнања?
 На које начине се остварује повезаност са претходно наученим градивом из датог
предмета?
 Шта може бити тешкоћа у реализацији припремљеног часа? Који се проблеми
очекују?
 На основу којих активности/показатеља ће наставник знати да је одређени час успео?
ЛОГИЧКО И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ
Како би се ученици припремили да користе читав низ вештина и развију различите
облике мишљења и понашања, како би могли да тумаче и повезују информације у смислене
целине и идеје, које ће затим и практично примењивати, у настави морају бити заступљени и
виши мисаони процеси.
Логичко мишљење користи логичка правила закључивања приликом решавања
проблема, а то су:
 дефинисање појаве;
 уопштавање појаве  извођење општег из појединачног (индукција и
класификација);
 закључивање о појединачном на основу општег (дедукција);
 поређење  утврђивање једнакости, разлика или сличности;
 допуњавање целине (комплементарност);
 обртање процеса (реверзибилност);
 разлагање на делове у циљу уочавања њиховог односа и склапање целине од делова
(анализа и синтеза).
Критичко мишљење има све карактеристике логичког мишљења, али укључује и
преиспитивање, процењивање и просуђивање или вредновање у односу на одговарајући
критеријум.
Критичко мишљење je сложен мисаони процес, којим се:
 активирају сви потенцијали јединке;
 предмет проучавања сагледава са различитих аспеката;
 промишља се, закључује, предвиђају се исходи неког догађаја и понашања;
 има јасан циљ;
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може бити креативан, јер се информације преобликују, осмишљавају се алтернативни
поступци и сл.
Основа за развој критичког мишљења је развој способности децентрације 
сагледавање појаве са различитих аспеката (јавља се између 7. и 9. године и развија
интензивно до 11. године).
Процес критичког мишљења креће од неке идеје која се анализира, преиспитује,
упоређује са другим сличним и супротним идејама; затим се заузима став о тој идеји или се
формулише нова идеја.
Неопходно је да се у наставном процесу, у оквиру свих наставних предмета, од
ученика захтева:
 да доносе закључке или процењују ваљаност и утемељеност изнетих закључака;
 да на различитим примерима из свакодневног живота уочавају разлику између
чињеница и субјективног тумачења чињеница;
 да износе аргументе у прилог одређене тврдње или против ње;
 да тумаче поруке, како оне експлицитно дате, тако и оне скривене између редова;
 да препознају угао гледања из којег неко говори, да пореде и вреднују различита
гледишта;
 да самостално уочавају и формулишу проблеме;
 да предлажу различита решења проблема.

ТЕХНИКЕ ПОДСТИЦАЊА МИШЉЕЊА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
Наведени примери само су неки од погодних техника које подстичу различите нивое
мишљења. Примери предложених техника погодни су за примену у свим предметима, у свим
фазама наставног процеса, као и на различитим типовима часова. Омогућавају
индивидуализован и диференциран приступ, прилагођен различитим могућностима деце.
 Мозгалица

 Коцкарење

 Графичко представљање

(Венов дијаграм)
 Инсерт техника

 Читање са предвиђањем

Слободно асоцирање на неку тему, идеју, појам, са циљем
да се добије што више могућих начина за размишљање о
њој; све се записује, без селекције.
У односу на извучени број ученици извршавају тражени
захтев. 1. Опиши 2. Упореди 3. Повежи 4. Рашчлани
5. Примени 6. За/против
Разврставање сличности и разлика између две или више
појаве, чиме је омогућено организовање података у
категорије
Наведени примери захтева уз читање текста омогућавају
метакогнитивни приступ учењу, као и повезивање
претходно наученог.
 Шта знам о тој теми? означи +
 Шта је ново што сам сазнао/-ла? заокружи
 Шта ме је изненадило и зашто? означи *
 Шта ми је било посебно занимљиво? означи !
 Шта ми је нејасно? означи Погодно за развој логичког и критичког мишљења
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Метакогнитивном знању, о којем је било речи на претходним странама, не посвећује
се довољна пажња у нашем образовном систему. Неопходно је у наставном процесу научити
ученике да управљају сопственим учењем, како би могли да размишљају о сопственим
изборима, процењују њихову успешност, постављају циљеве за своје учење, као и свој даљи
развој. Ученик са развијеном метакогницијом познаје себе, односно има свест о сопственим
јаким и слабим странама у учењу. Поред тога, ученици који уче метакогнитивно могу да
анализирају захтеве како би размотрили различите могућности у њиховом извршењу и умеју
да образложе зашто су се одлучили баш за тај начин рада. У наставном процесу наставник
може одговарајућим активностима да усмерава ученике да објасне задатак својим речима, да
разговара са ученицима о томе шта све треба учинити у припреми рада на задатку, у току
рада, и после завршетка, да дискутује шта је то што ученици уче лако, а шта не, и међусобно
размењују шта су о себи ново научили у току израде задатка.
Кроз наведене примере питања, ученицима је омогућено метакогнитивно учење.
Питања се односе на припрему за читање одређене лекције, а могу се примењивати и при
најави нове наставне теме, одређеног садржаја или појма.
Пример метакогнитивних питања
Прочитај наслов, па одговори на питања:
 Шта мислиш шта је описано у тексту?
 Шта знаш о томе? Напиши/испричај.
 Шта би волео/-ла да сазнаш о томе? Напиши/испричај.
 Прочитај текст пажљиво.

ПИТАЊА, ЗАДАЦИ, НАЛОЗИ
Задаци се могу груписати у:
 задатке отвореног типа, као на пример: кратак одговор, допуњавање реченица
одређеним речима, есеј, попуњавање табеле... и
 задатке затвореног типа: спаривање, двочлани (алтернативни) избор, вишеструки
избор, ређање по задатом критеријуму, исправљање понуђених одговора и сл.
Приликом формулисања задатака спаривања, пожељно је дати један појам или више
објашњења који ће остати неповезани, али то обавезно треба напоменути у самом захтеву.
Алтернативна питања могу се допунити захтевом да се, уколико је тврдња нетачна,
напише тако да буде тачна, како би се избегао висок степен погађања.
У табели су дати примери задатака вишеструког избора који захтевају ангажовање
сложенијих мисаоних процеса.
Примери задатака вишеструког избора

Задаци уочавања сличности и разлика

Заокружи слова испред тачних одговора.
Издвој сличности између наведених живих бића:
девојчица, пас, орао, штука.
а) Сва наведена бића спадају у групу сисара.
б) Сва наведена бића спадају у групу сваштоједа.
в) Сва наведена бића крећу се у потрази за
храном.
г) Сва наведена бића живе на копненим
стаништима.
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Задаци уочавања узрока и последица

Заокружи слова испред тачних одговора.
Од наведених активности људи издвој оне које
доводе до нарушавања односа у природи.
а) одлагање отпада у реку
б) усвајање закона о заштити угрожених биљних
врста
в) постављање хранилица за животиње
г) пошумљавање
д) испуштање хемијских средстава у земљиште
ђ) лов животиња у време њиховог размножавања
и неговања младунаца

Основна правила при формулисању задатака:
 задаци треба да буду граматички, правописно и стилски исправни;
 избегавати упитне реченице  не Како...?, већ Опиши... и Објасни...;
 користити речи које су добро познате ученицима;
 формулисати реченице (исказе) на нов начин, а не онако како су дати у уџбенику;
 ако се не може избећи негација, потребно ју је подвући или зацрнити;
 род и број у понуђеним одговорима у задацима са вишеструким избором треба да
буду усаглашени са родом и бројем у основном исказу (Заокружи слово испред
тачног одговора или Заокружи слова испред тачних одговора);
 једним задатком се испитује један појам;
 одговарање на једном задатку не сме да усмерава одговарање на другом нити да
зависи од одговарања на друго питање;
 не постављати ученицима задатке „замке”, у којима се мере интелектуалне
способности, а не знање;
 не формулисати задатке који су намењени трагању за оним што ученик не зна,
односно што је недовољно обрађено;
 избегавати тривијалне задатке;
 поставити јасно упутство шта се од ученика тражи и како треба да одговори и дати му
све елементе потребне за решавање задатка;
 задатке уредити по сложености или по сличности.
Питања, налози и задаци могу да траже од ученика:
 проналажење сличности и разлика између података, феномена, појмова;
 проналажење хијерархијски надређених и хијерархијски подређених појмова за појам
који се учи;
 проналажење сопствених примера и илустрација за дати појам;
 класификовање неких појава;
 сумирање појединачних налаза и закључака;
 самостално вредновање неких чињеница (шта је важније а шта мање важно, шта је
тачније итд.);
 ређање у неки смислени редослед (на пример логички, хронолошки);
 налажење синонима, сличних речи и антонима за термине којима су означени
појмови у лекцији;
 одређивање кључних речи у лекцији или главних идеја у прочитаном тексту уз
образлагање;
 самостално временско и просторно лоцирање неке појаве;
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навођење примера за практичну примену знања које се учи;
успостављање просторних, временских и узрочних веза између конкретних појава,
чињеница и догађаја.
ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Разговор са ученицима једна је од основних активности наставника, који се јавља у
континуитету, у свим фазама наставног процеса. Без обзира на то које је све поступке
наставник спроводио у процесу оцењивања  посматрање, усмено и писмено испитивање,
тестирање, оцењивање ученичких радова, оцењивање домаћих задатака  са ученицима је
неопходно разговарати о:
 планираним исходима и очекиваним постигнућима;
 ефикасним начинима наставе и учења којима ће се остварити дефинисани циљеви и
исходи;
 критеријумима оцењивања;
 оствареним резултатима;
 начинима побољшања успеха и конкретним корацима.
Оцењивање у наставном процесу може бити:
 наставниково оцењивање ученика;
 заједничко оцењивање наставника и ученика;
 међусобно оцењивање ученика без учешћа наставника;
 самооцењивање ученика.
Што се процеса самооцењивања ученика тиче, у табели су дате само неке од тврдњи
уз помоћ којих ученик може да прати и оцењује свој рад. Од изузетне је важности омогућити
ученицима промишљање на ова и слична питања и на самим часовима, како би могли да
развију метакогнитивне навике и оспособе се за самостално управљање процесом учења и
напредовања.
Пожељно је да наставник са учеником продискутује резултат самопроцене и заједно
са учеником планира даље кораке у раду.
Тврдње
Могу да објасним својим речима шта треба да
урадим у задатку.
Одређујем циљ пре сваког учења.
Знам шта учим лако, а шта тешко у новој
лекцији.
Знам шта ми помаже при учењу тежег градива.
Могу да поставим три питања у вези са
лекцијом.
Пре учења нове лекције размишљам о наслову и
присећам се шта већ знам о томе.
Могу да одредим кључне речи у новој лекцији.
При учењу нове лекције могу да одговорим на
питања: Шта? Где? Како? Зашто?
Користим различите изворе информација,
самостално или уз помоћ одраслих.
Постављам питања одраслима када ми треба
појашњење дела лекције или лекције у целини.
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Најчешће Повремено Ретко

Никад

Ученицима је, без обзира на узраст, потребна подршка наставника у виду:
 указивања на оно што је успешно урађено у претходној фази рада;
 конкретног усмерења на оно што је још потребно да науче или ураде;
 сугестија о различитим начинима рада у наредној фази учења;
 подстрека када покажу напредак у учењу.
У процесу праћења и вредновања напредовања ученика треба избегавати честе, а
недовољно прецизне и јасне повратне информације, као на пример: Ниси се довољно
потрудио/-ла... Следећи пут у усменом одговарању мораш да будеш сигурнији/сигурнија...
Ниси довољно знао/-ла о... Оваква упутства треба конкретизовати и везати за одређени
планирани циљ учења и исход или стандард постигнућа ученика, као и даље конкретне
кораке које од ученика очекујемо. Ово је само један од могућих начина давања адекватне
повратне информације ученику на његово, на пример, усмено одговарање: Показао/-ла си да
правиш разлику између повољног и неповољног утицаја човека на природу (основни ниво). За
следеће одговарање треба да научиш основне мере заштите живе и неживе природе (средњи
ниво)... Управо у овом процесу размене наставник користи прилику да развије и ојача и
метакогнитивне капацитете ученика, о чему је било речи у претходним поглављима.
У том смислу, квалитетан и користан извештај о раду и напредовању ученика треба да:
 буде јасан и лако разумљив;
 опише ученикова постигнућа у односу на дефинисане исходе;
 јасно прикаже наредне кораке у учењу;
 укаже на развојне потребе ученика;
 садржи запажања наставника о позитивним личним особинама ученика;
 буде саопштен у правилним размацима и роковима са којима су сви упознати.
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7. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Редни број
наставне
теме

Наставна тема

Број
часова за
обраду

Број часова
понављања (или
провера знања,
систематизација

Број
часова
вежби

Укупан
број часова

I

Увод

2

1

/

3

II

Праживотиње

4

4

1

9

III

Царство животиња

25

23

1

49

IV

Угроженост и
заштита животиња

3

3

/

6

V

Увод у еволуцију
живог света

2

3

/

5

36

34

2

72

УКУПНО
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8. МЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ РАДА (ОПЕРАТИВНИ)

ЛЕГЕНДА
ТИП ЧАСА

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

ОБ – обрада

УИ – усмено излагање

ПО – понављање

РА – разговор

ПЗ – провера знања

ТМ – текстуална

СИ – систематизација

ДМ – вербална

ВЖ – вежбе

ДР – демонстративна

ОБЛИЦИ РАДА

ЛМПР – лабораторијска и практични рад

ФР – фронтални

НАСТАВНА СРЕДСТВА

ИН – индивидуални

ВЕРНС – вербална наставна средства –
уџбеник, радна свеска, наставни листови,
атласи, научни часописи, енциклопедије

ГР – групни
РП – рад у пару

ВИЗНС – визуелна наставна средства –
фотографије, слике, цртежи, схеме,
природна наставна средства (животиње,
акваријум, тераријум препариране
животиње,скелети, конзервирани
материјал)
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НАСТАВНА
ТЕМА

ОБ

ПО

Бичари, трепљари

8.

5.

Трепљари: разноврсност и
значај

ПО

Праживотиње. Амебе

4.

7.

ОБ

Праживотиње. Амебе

3.

ОБ

ОБ

Разноврсност живог света.
Основне разлике између
биљака, гљива и животиња

Бичари: разноврсност и значај

ОБ

Основне разлике између
биљака, гљива и животиња

2.

6.

ОБ

ТИП ЧАСА

Разноврсност живог света

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

1.

РЕД.
БР.

МЕСЕЦ: СЕПТЕМБАР

Увод

Праживотиње

ИНД, ФР

ФР, ИНД

ФР, ИНД

ИНД, ФР

ФР, ИНД

ФР, ИНД

ФР, ИНД

ФР, ИНД

ОБЛИК РАДА

ДМ

УИ, РА, ТМ,

ДМ

УИ, РА, ТМ,

ДМ

УИ, РА, ТМ,

ДМ

УИ, РА, ТМ,

ДМ

УИ, РА, ТМ,

ДМ

УИ, РА, ТМ,

ДМ

УИ, РА, ТМ,

ДМ

УИ, РА, ТМ,

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.

БИ. 1.2.1. БИ. 1.6.1.

БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1

БИ. 1.2.1. БИ. 1.6.1.

БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.

БИ. 1.2.1. БИ. 1.6.1.

БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.

БИ. 1.2.1. БИ. 1.6.1.

БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.

БИ. 1.2.1. БИ. 1.6.1.

БИ. 2.1.1. БИ. 3.1.1.

БИ. 3.1.3. БИ. 1.1.4.

БИ. 1.1.3. БИ. 2.1.2.

БИ. 3.1.3.

БИ. 1.1.3. БИ. 2.1.2.

БИ. 3.1.1. БИ. 3.1.2.

БИ.1.1.4. БИ. 2.1.2.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ШЕСТИ

НАСТАВНА
ТЕМА

12.

ОБ

Разноврсност дупљара (корали,
морске сасе ,медузе), значај

Дупљари

16.

17.

ПО, ПЗ

ОБ

Дупљари (хидра)

ПО

ОБ

15.

14.

13.

Вежба: Живот у капи воде

11.

Свет животиња – настанак и
развој животиња;
разноврсност животиња;
сунђери
Свет животиња
Разноврсност животиња
Сунђери

ПЗ

Упоредни преглед грађе
праживотиња – корелација са
функцијом и животном
средином
ВЕЖ

ПО

Паразитске праживотиње

10.

ОБ

ТИП ЧАСА

Паразитске праживотиње

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

9.

РЕД.
БР.

МЕСЕЦ: ОКТОБАР

Праживотиње

Царство животиња

ИНД, ФР

ГР, ИНД

ФР, ИНД

ИНД, ФР

ФР, ИНД

РП, ИНД

ИНД, ФР,
ГР

ИНД, ФР

ФР, ИНД

ОБЛИК РАДА

ВЕРНС, ВИЗНС
ВЕРНС, ВИЗНС

УИ, РА,
ТМ, ДМ

ВЕРНС, ВИЗНС

УИ, РА,
ТМ, ДМ
УИ, РА,
ТМ, ДМ

ВЕРНС, ВИЗНС

УИ, РА,
ТМ, ДМ

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

УИ, РА, ТМ,
ДМ, ЛМПР
УИ, РА,
ТМ, ДМ

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

УИ, РА, ТМ,
ДМ

УИ, РА, ТМ,
ДМ
УИ, РА, ТМ,
ДМ

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА

БИ. 1.2.3. БИ. 1.6.1.
БИ. 2.2.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 3.2.1.
БИ. 1.2.3. БИ. 1.6.1.
БИ. 2.2.1. БИ. 2.2.2.
БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.
БИ. 1.2.3. БИ. 1.6.1.
БИ. 2.2.1. БИ. 2.2.2.
БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.
БИ. 1.2.3. БИ. 1.6.1.
БИ. 2.2.1. БИ. 2.2.2.
БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.6.1.
БИ. 2.2.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 3.2.1.

БИ. 1.6.1. БИ. 1.6.3.

БИ. 1.2.1. БИ. 1.6.1.
БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.

БИ. 1.5.1. БИ. 1.5.2.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.5.1.

БИ. 1.5.1. БИ. 1.5.2.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.5.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ШЕСТИ

НАСТАВНА
ТЕМА

Ваљкасти црви

Ваљкасти црви

21.

22.

ПО

ОБ

ПО

19.

Пљоснати црви

ОБ

Паразитске врсте пљоснатих
црва, начини преношења и
мере превенције

20.

ОБ

ТИП ЧАСА

Пљоснати црви. Планарија

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

18.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: НОВЕМБАР

Царство животиња

ИНД, ФР, ГР

ФР, ИНД

ИНД, ФР

ФР, ИНД

ФР, ИНД

ОБЛИК РАДА

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

БИ. 1.2.3. БИ. 1.5.1.
БИ. 1.5.2. БИ. 2.5.1.
БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.5.1.
БИ. 1.5.2. БИ. 2.5.1.
БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.5.1.
БИ. 1.5.2. БИ. 1.5.3.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.5.1.
БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.5.1.
БИ. 1.5.2. БИ. 1.5.3.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.5.1.
БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 3.2.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ШЕСТИ

Царство животиња

ОБ

ПО, ПЗ

ОБ

ОБ

Чланковити црви – кишна
глиста, морски чланковити
црви, пијавице

Мекушци – шкољке,
разноврсност и значај

Разноврсност и значај пужева
и главоножаца

24.

25.

26.

23.

Чланковити црви – кишна
глиста, морски чланковити
црви, пијавице

ФР, ИНД

ФР, ИНД

ИНД, ФР

ФР, ИНД, ГР

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

БИ. 1.2.3. БИ.1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ.3.2.1.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 3.2.1.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ.3.2.1.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 3.2.1.

НАСТАВНА
ТЕМА

УТ

ОБ

ОБ

ПО

Пауколики зглавкари.
Паукови: разноврсност и
значај

Скорпије, крпељи и стоноге

Пауколики зглавкари –
паукови, скорпије, крпељи и
стоноге

30.

31.

32.

28.

29.

ОБ

Зглавкари – речни рак. Ракови:
разноврсност и значај

Зглавкари – речни рак. Ракови:
разноврсност и значај

ВЕЖ

ТИП ЧАСА

27.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Разврставање пужева и
шкољки на основу изгледа
љуштуре

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ДЕЦЕМБАР

Царство животиња

ИНД, ФР

ФР, ИНД, ГР

ФР, ИНД

ИНД, ФР, ГР

ФР, ИНД

ФР, ИНД

ОБЛИК РАДА

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ, ЛМПР

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.1.5.
БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.1.5.
БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.1.5.
БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.

БИ. 1.2.3. БИ.1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 3.2.1.

БИ. 1.2.3. БИ.1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 3.2.1.

БИ.1.6.1. БИ.1.6.2.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ШЕСТИ

Царство животиња

Инсекти

Зглавкари – закључивање
оцена

34.

35.

33.

Инсекти, разноврсност и
значај. Улога инсеката у
природи, њихов значај

ПО, ПЗ

ПО

ОБ

ИНД, ГР, ФР

ИНД, ФР

ФР, ИНД

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ, ЛМПР

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

Сви стандарди
обрађени у оквиру
зглавкара

БИ. 1.2.3. БИ. 1.5.1.
БИ. 1.5.2. БИ. 1.5.3.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.5.1.
БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.5.1.
БИ. 1.5.2. БИ. 1.5.3.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.5.1.
БИ. 2.2.3. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2.

НАСТАВНА
ТЕМА

Бодљокошци

Бескичмењаци

Хордати – копљача, амфиоксус

38.

39.

Бодљокошци

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

37.

36.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ЈАНУАР

Царство животиња

ОБ

ПЗ, СИ

ПО

ОБ

ТИП ЧАСА

ФР, ИНД

ФР, ИНД

ФР, ИНД

ФР, ИНД

ОБЛИК РАДА

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 3.2.1. БИ. 3.2.2.
БИ. 3.2.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 3.2.1.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 3.2.1.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 3.2.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ШЕСТИ

НАСТАВНА
ТЕМА

Разноврсност и значај риба у
природи и за човека

Дисекција рибе

Рибе

43.

44.

Кичмењаци – рибе

41.

42.

Хордати – копљача, амфиоксус

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

40.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ФЕБРУАР

Царство животиња

ПО,ПЗ

ВЕЖ

ОБ

ОБ

ПО

ТИП ЧАСА

ИНД, ФР

ФР, ИНД

ФР, ИНД

ИНД, ФР

ОБЛИК РАДА

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ, ЛМПР

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 1.6.1. БИ. 1.6.2.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 3.2.1. БИ. 3.2.2.
БИ. 3.2.3.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ШЕСТИ

Царство животиња

Водоземци, разноврсност и
значај

Гмизавци – гуштер

47.

Водоземци, разноврсност и
значај

46.

45.

ОБ

ПО

ОБ

ФР, ИНД

ИНД, ФР

ФР, ИНД

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

НАСТАВНА
ТЕМА

52.

51.

Птице

Птице

Гмизавци

ПО

ОБ

ПО, ПЗ

ОБ

Змије, корњаче, крокодили,
изумрли гмизавци

49.

50.

ПО

ТИП ЧАСА

Гмизавци – гуштер

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

48.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: МАРТ

Царство животиња

ИНД, ФР

ФР, ИНД

ИНД, ФР

ФР, ИНД

ИНД, ФР

ОБЛИК РАДА

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ,РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ.3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ШЕСТИ

Царство животиња

Разноврсност и значај птица

Птице

Сисари

55.

56.

Разноврсност и значај птица

54.

53.

ОБ

ПО, ПЗ

ПО

ОБ

ФР, ИНД

ИНД, ФР

ИНД, ФР

ФР, ИНД

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ.1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

НАСТАВНА
ТЕМА

Разноврсност и значај сисара

Разноврсност и значај сисара

Сисари

59.

60.

Сисари

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

58.

57.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: АПРИЛ

Царство животиња

ПО, ПЗ

ПО

ОБ

ПО

ТИП ЧАСА

ИНД, ФР

ИНД, ФР

ФР, ИНД

ИНД, ФР

ОБЛИК РАДА

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ШЕСТИ

Увод у
еволуцију
живог света

Суживот људи и животиња

Угрожавање животиња, значај
и заштита животиња. Суживот
људи и животиња

66.

67.

Живот на Земљи – докази
еволуције. Геолошка доба

Суживот људи и животиња

65.

68.

ОБ

Угрожавање животиња и
значај заштите животиња

64.

ОБ

ПО, ПЗ

ПО

ОБ

ПО

Разноврсност царства
животиња – биодиверзитет

ОБ

Разноврсност царства
животиња – биодиверзитет

62.

63.

СИ

Кичмењаци

ТИП ЧАСА

61.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

РЕД.
БР.

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: МАЈ

Царство
животиња

Угроженост и заштита животиња

ФР, ИНД

ФР, ИНД

ИНД, ФР

ФР, ИНД

ФР, ИНД

ИНД, ФР

ФР, ИНД

ИНД, РП

ОБЛИК РАДА

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

БИ. 1.3.8. БИ. 1.3.9.

БИ. 1.4.6. БИ. 1.4.7.
БИ. 2.1.3. БИ. 1.5.3.

БИ. 1.5.3.

БИ. 1.5.3.

БИ. 1.4.6. БИ. 1.4.7.
БИ. 2.1.3.

БИ. 1.1.4. БИ.1.4.7.
БИ. 2.1.3.

БИ. 1.1.4. БИ. 1.4.7.
БИ. 2.1.3.

БИ. 1.2.3. БИ. 1.2.4.
БИ. 1.6.1. БИ. 2.2.3.
БИ. 2.4.7. БИ. 3.2.1.
БИ. 3.2.2. БИ. 3.2.3.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ШЕСТИ

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: ЈУН

Увод у еволуцију живог света

ПО, ПЗ

ПЗ, СИ

Теорија о органској еволуцији

Систематизација пређеног
градива

71.

72.

ОБ

Теорија о органској еволуцији

70.

ПО

ТИП ЧАСА

Живот на Земљи.
Геолошка доба

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

69.

БР.

РЕД.

ИНД, ФР

ИНД, ФР

ФР, ИНД

ИНД, ФР

ОБЛИК РАДА

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

ТМ, ДМ

УИ, РА,

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

ВЕРНС, ВИЗНС

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

БИ. 1.3.10. БИ. 2.3.6.

БИ. 1.3.8. БИ. 1.3.9.

БИ. 1.3.10. БИ. 2.3.6.

БИ. 1.3.8. БИ. 1.3.9.

БИ. 1.3.8. БИ. 1.3.9.
БИ. 1.3.10. БИ. 2.3.6.

БИ. 1.3.8. БИ. 1.3.9.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ШЕСТИ

9. ПИСАНЕ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ПО НАСТАВНИМ ЈЕДИНИЦАМА
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Редни
број: 1.

Наставна јединица: Разноврсност живог света

Тип часа:
обрада

Циљ часа: упознавање разноврсности живог света.
Образовни задаци: усвајање знања о разноврсности организама – подела на царства,
критеријум поделе.
Функционални задаци: развијање способности мишљења и закључивања; вербално
изражавање; коришћење литературе.
Васпитни задаци: развијање радних навика, позитивног става према организмима, и
развијање свести о значају сваког живог бића; развијања способности за научни поглед на
свет.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.1.4, БИ. 2.1.2, БИ. 3.1.1, БИ. 3.1.2.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: фронтални,
разговора, текстуална метода, демонстративна метода,
индивидуални
активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи,схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА
–

–
–

–
–

–
–

–

Одговарајући на питања, ученици понављају о условима живота на Земљи, о подели
организама на царства, и о систематским категоријама.
Наставник са ученицима процењује успешност часа и да ли је постигнут циљ часа.
Похваљује конкретно залагање, активност на часу, и атмосферу Ако ученици нису
најбоље савладали предвиђено градиво, треба додатно објаснити, открити узрок
заостајања и следећег часа оставити време за утврђивање знања.
Наставник задаје домаћи задатак: ученици треба да прочитају одељак ,,Ако желиш,
сазнај још нешто” и ,,Буди истраживач” и ураде задато (у зависности од својих
могућности и интересовања).

Завршни

–

Наставник дели ученике у две групе, при чему једна наводи и објашњава услове и
живи свет у прашумама, а друга група у пустињама.
Ученици закључују да постоји повезаност услова средине са разноврсношћу
организама и да у условима који су неповољни има организама. Све до тада
закључено наставник бележи на табли (користи графофолију или презентацију на
компјутеру), а ученици у свеске.
Користећи слике и шеме из уџбеника, страна 13 или из материјала који је наставнику
на располагању, ученици, ослањајући се на претходно стечено знање, наводе
царства, подсећају се шта су систематика и систематске категорије.
У виду шеме наставник бележи најважније на табли, а ученици у свеску.

Главни

–

Уводни

–

Ова наставна јединица представља увод за све тематске целине које се обрађују
током школске године, будући да указује на велику разноврсност живог света.
Ученици наводе које су животиње имали прилике да виде у свом окружењу или
зоолошком врту.
Разговарају са наставником о условима живота који владају на нашој планети,
закључују да су услови различити и то поткрепљују примерима.
Заједно са наставником дефинишу циљ часа, и образлажу га.

Литература: Књига обележена под бројем 2, 3, 6, 8. Или http://www.beozoovrt.izlog.org/

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 2.

Наставна јединица:
Основне разлике између биљака, гљива и животиња

Тип часа:
обрада
Циљеви часа: подсећање ученика на разлике између биљака, гљива и животиња и
проширивање знање о разликама између појединих група организама.
Образовни задаци: развијање способности разликовања појединих група организама у
односу на њихове особине, као и способност уочавања сличности између биљака, гљива и
животиња.
Функционални задаци: развијање способности разликовања појединих група организама
у односу на њихове особине, као и способност уочавања сличности између биљака, гљива
и животиња, развијање истраживачких способности, коришћење литературе.
Васпитни задаци: развијање позитивног става према организмима и развијање радних
навика, као и подстицање истраживачког духа.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.1.3, БИ. 2.1.2, БИ. 3.1.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: фронтални,
разговора, текстуална метода, демонстративна метода, индивидуални
активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

–
–
–
–

–
–

–

Кроз квиз питања наставник са ученицима проверава да ли су реализовани циљ и
задаци часа.
Наставник похваљује активност ученика, труд, пажњу на часу.
Задаје домаћи задатак: треба да се прочита и уради задатак из одељка ,,Буди
истраживач” на страни 19 уџбеника (у зависности од својих могућности и
интересовања).
За следећи час ученици треба да донесу нешто од природног материјала (печурку,
убуђалу намирницу, неку биљку или део биљке – траву, гранчицу) или фотографију
гљиве, биљке или животиње.

Литература: Књига обележена под бројем 5 и 9.

Завршни

–
–

Наводе разлике између биљака, животиња и гљива.
Наставник обавезно наводи да је покретљивост једна од одлика већине животиња. У
вези са тим развијена су чула и нервни систем, како би животиње могле брзо да
реагују на промену спољашње средине.
Наглашава и разлике у резервним материјама између биљака (скроб), гљива и
животиња (гликоген).
Наставник најважније бележи на табли у виду шеме, (користи графофолију или
презентацију на компјутеру), а ученици у свеске.
Ученици одговарају на питања дата у тексту уџбеника (17, 18. страна). По потреби
наставник или остали ученици врше корекције.

Главни

–

Напомена: Наставник обавезно наводи да је покретљивост једна од одлика већине
животиња и у, вези са тим, развој чула и нервни систем. Наглашава и разлике у
резервним материјама код представника различитих царстава. Пример квиза је у
додатку на крају приручника.
Ученици одговарају на питања о царствима и одговоре поткрепљују примерима.
Заједно са наставником дефинишу циљ часа.

Уводни

–

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наставна јединица: Разноврсност живог света.
Тип часа:
понављање
Основне разлике између биљака, гљива и животиња
Циљ часа: понављање о подели и карактеристикама царства о разноврсности
организама и разликама између појединих група организама.
Образовни задаци: понављање о разликама и сличности између биљака, гљива и
животиња.
Функционални задаци: развијање способности опажања и разликовања организама,
као и способност уочавања сличности између биљака, гљива и животиња.
Васпитни задаци: развијање радних навика и позитивног става према организмима
као и научног погледа на природу.

Редни
број: 3.

Стандарди постигнућа: БИ. 1.1.4, БИ. 2.1.2, БИ. 3.1.1, БИ. 3.1.2, БИ. 1.1.3, БИ. 3.1.3.
Наставне методе: метода усменог и писаног
Облици рада:
изражавања, метода разговора, демонстративна
Индивидуални, у паровима
метода
Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, природни
материјал, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

–
–
–

–

Следећи задатак је да у писаној форми одговоре на питања која се налазе у
оквиру одељка ,,Провери своје знање” на 16. и 19. страни (у књигама или својим
школским свескама).
Ученици читају одговоре, други допуњују, наставник по потреби коригује
одговоре.

Ученици читају занимљивости из литературе коју је наставник припремио.
Са наставником процењују реализованост циља часа. Наставник похваљује
активност ученика, сарадњу, залагање појединаца. Треба нагласити и оценити
напредовање сваког ученика.

Литература: Кроз Београдски зоолошки врт, Дечја илустрована енциклопедија – Наука
о животу, Животиње – Младинска књига...

Завршни

–
–

Читајући домаће задатке из одељка ,,Буди истраживач” ученици се подсећају о
којим темама су разговарали на претходна два часа.
Заједно са наставником дефинишу циљ часа.
Користећи донети материјал, ученици одређују ком царству припада организам,
или организми (ако их је више) и записују основне карактеристике тог царства у
свеске.

Главни

–

Уводни

Напомена: За овај час наставник треба да припреми литературу: енциклопедије са
занимљивостима о било којим организмима (ако поседује школа, или
библиотека), или да скине са интернета. Препоручује се литература дата на
крају уџбеника (Кроз Београдски зоолошки врт, Дечја илустрована
енциклопедија – Наука о животу, Животиње – Младинска књига...).
Поред тога, користи се материјал који су донели ученици.
Овако организован час представља пример добре праксе.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 4.

Тип часа:
обрада

Наставна јединица: Праживотиње. Амебе

Циљ часа: упознавање карактеристика праживотиња, и амебе.
Образовни задаци: упознавање грађе и функционисања праживотиња; схватање начина
кретања, исхране, размножавања једне од група хетеротрофних протиста, амеба.
Функционални задаци: развијање способности опажања облика и грађе, логичког
размишљања, вербалног изражавања и закључивања о начину живота праживотиња и амебе.
Васпитни задаци: развијање свести о постојању интересантних животиња које се не могу
видети голим оком, развијање радних навика, колегијалности, радозналости.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.1, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна метода,
активне методе

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

–
–
–
–

–

–

Ученици активношћу ,,корак по корак” понављају градиво.
Наставник похваљује залагање ученика, активност на часу, сарадњу.
Наставник задаје домаћи задатак: да ученици нацртају грађу, кретање, исхрану и
размножавање амебе и обележе их.
Ученици ће на једном од наредних часова посматрати праживотиње под микроскопом.
Неки од ученика преузимају на себе обавезу да ураде припрему за вежбу према упутству
са 36. стране.

Литература: Књига обележена под бројем 9 или сајт
www.bionet-skola.com Kategorije › Protisti, sr.wikipedia.org/sr/Хетеротрофни_протисти

Завршни

–
–
–

Ученици се, уз помоћ цртежа и слика из уџбеника са 23, 24. и 25. стране, или природног
материјала, користећи текст из уџбеника, упознају са грађом амеба, њеним кретањем,
исхраном и размножавањем.
Дефинишу хранљиву (нагласити да је то вакуола са скробом) и контрактилну вакуолу.
Записују најважније у свеске.

Главни

–
–

Заједно са наставником ученици дефинишу циљ часа.
Методом ,,мозгалице” ученици наводе асоцијације на појам ,,хетеротрофни протистипраживотиње” закључују какви су то организми, основне карактеристике, по чему су
добили име, и где су распрострањени.
Користећи слике и цртеже из уџбеника, страна 21, или материјал који је доступан
наставнику, ученици се упознају са групама хетеротрофних протиста.
Ученици, уз помоћ наставника, закључују о кретању праживотиња, исхрани и
размножавању.
Најважније о хетеротрофним протистима наставник записују на табли, а ученици у
свеске.

Уводни

Напомена: У оквиру овог поглавља, након обраде праживотиња, предвиђена је вежба на којој
ученици треба да посматрају праживотиње под микроскопом. Уколико имате могућности да и
пре завршетка ове теме омогућите ученицима посматрање праживотиња, свакако то реализујте.
Тиме ћете постићи непосредно посматрање, уочавање, упоређивање, разматрање и
закључивање од стране ученика, односно они ће тиме непосредно стицати нова знања.
Активност ,,корак по корак”, којом се проверава знање, дата је у додатку приручника.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 5.

Наставна јединица: Праживотиње. Амебе

Тип часа:
понављање

Циљ часа: понављање (утврђивање знања) о праживотиња и амеби.
Образовни задаци: утврђивање знања о појму, подели, разноврсности и начину
живота праживотиња, као и о једној од група праживотиња, амебама.
Функционални задаци: развијање вербалних способности, писаног изражавања,
способности запажања и закључивања.
Васпитни задаци: развијање радних навика, поштовања осталих другова и
колективног рада, развијање истраживачког духа.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.1, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог и писаног
изражавања, метода разговора, демонстративна
метода

Облици рада: Рад у паровима,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

–
–

–
–

–

–

Ученици читају одељак ,,Ако желиш, сазнај још нешто” на страни 22 у уџбенику;
коментаришу, објашњавају, наставник по потреби коригује изнето и даје додатна
објашњења.
Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
Наставник похваљује активност ученика, сарадњу, залагање на часу.

Литература: Књига под бројем 9 или сајт www.bionet-skola.com › Kategorije › Protisti

Завршни

–
–

Наставник дели ученике у парове (како седе у клупама).
Слике и цртеже хетеротрофних праживотиња и амеба (грађа, кретање, исхрана,
размножавање) наставник приказује на табли, графофолији или презентацији на
компјутеру.
Ученици их, после краћег консултовања у пару, објашњавају.
Индивидуално, у писаној форми, у свескама или уџбенику одговарају на питања
из одељка ,,Провери своје знање” са 23. и 26. стране.
Након обављеног задатка читају одговоре, други ученици допуњују, наставник
контролише одговоре, допуњује и по потреби коригује.

Главни

–
–

Ученици добијају задатак да напишу и дефинишу све најважније појмове
научене у оквиру претходне наставне јединице: лажне ножице, контрактилна
вакуола, хранљива вакуола, циста, фораминифере и радиоларије.
Читају одговоре, други допуњују, наставник по потреби коригује.
Ученици заједно са наставником дефинишу циљ часа.

Уводни

–

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 6.

Наставна јединица: Бичари – разноврсност и значај

Тип часа:
обрада

Циљ часа: упознавање грађе и начина живота бичара.
Образовни задаци: схватање начина кретања, исхране, грађе, размножавања бичара.
Функционални задаци: развијање способности опажања, писаног изражавања,
логичког размишљања и закључивања.
Васпитни задаци: развијање радних навика и интересовања за сазнања.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.1, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

–
–

Ослањајући се на претходно стечено знање, ученици понављају карактеристике и
поделу хетеротрофних протиста као и карактеристике амеба. Остали ученици
допуњују одговоре.
Наставник контролише одговоре и по потреби коригује.
Заједно са наставником ученици дефинишу циљ часа.

–
–

Литература: Књига под бројем 9 или сајт
www.znanje.org/i/i22/02iv06/02iv0627/naslovna.htm

Завршни

–
–
–

Цртају еуглену и волвокса у свескама и обележавају их.
Поједини ученици постављају питања у вези са наставним јединицама
обрађеним на часу, док други усмено одговарају на њих. Остали допуњују
одговоре, коментаришу или по потреби исправљају одговоре.
Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
Наставник похваљује активност ученика, сарадњу, залагање на часу.
Задаје домаћи задатак. Ученици треба да дефинишу следеће појмове и да их
запишу у свеске: бич, очна пега, колонијални облик.

Главни

– Ученици усмено наводе асоцијације на појам ,,Бичари” користећи до сада
стечено знање о праживотињама. Наставник записује шему на табли.
– Користећи слике и цртеже из уџбеника (26. страна) или које је наставник
припремио, долазе до сазнања о грађи зелене еуглене, и њеним основним
карактеристикама: кретању, исхрани, размножавању, излучивању. Наставник
наглашава да постоје и паразити који храну упијају целом површином тела.
– Ученици најважније записују у свеске, а наставник на табли.
– Читајући текст из уџбеника (27. страна), и уз додатне информације које даје
наставник, упознају се са основним карактеристикама и значајем волвокса.
Најважније записују у свеске.

Уводни

–

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 7.

Наставна јединица: Трепљари – разноврсност и значај

Тип часа:
обрада

Циљ часа: упознавање грађе и начина живота трепљара.
Образовни задаци: схватање начина кретања, исхране, грађе, размножавања трепљара.
Функционални задаци: развијање способности опажања, вербалног изражавања,
логичког размишљања и закључивања, богаћење речника.
Васпитни задаци: развијање радних навика и интересовања за сазнања.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.1, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: групни,
фронтални, индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

– Ученици постављају питања једни другима у вези са хетеротрофним
праживотињама, амебама, бичарима и волвоксима и одговарају на њих.
– Заједно са наставником дефинишу циљ часа.

–

–
–
–
–

Коришћењем слика и цртежа из уџбеника или оних које је наставник спремио,
ученици понављају о трепљарима.
Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
Наставник похваљује активност ученика, сарадњу, залагање на часу.
За домаћи задатак треба да нацртају и обележе парамецијума са 29. стране
уџбеника.

Завршни

–
–

Користећи слике и цртеже из уџбеника са 29. и 30. стране или, уколико је
наставник у могућности да направи препарат (микроскопски) са трепљарима,
ученици посматрањем, уочавањем, разматрањем и закључивањем долазе до
сазнања о грађи трепљара – парамецијума.
Ученици читају текст о трепљарима са стране 29. и 30. уџбеника.
Праве шему кратког прегледа градива у свесци, и на основу ње разговарају са
наставником о кретању, исхрани, избацивању штетних материја и размножавању
парамецијума.
Наставник их наводи на закључак да су трепљари природни пречистачи вода,
пошто се хране остацима угинулих организама.

Главни

–

Уводни

Напомена: Искуства наставника указују да је овако изведен час пример добре праксе.
Обавезно нагласити да се трепљари хране остацима угинулих организама и
тиме су значајни пречистачи воде.

Литература: Књига под бројем 9 или сајт
sr.wikipedia.org/sr/Трепљари, www.bionet-skola.com › Kategorije › Protisti

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 8.

Тип часа:
понављање

Наставна јединица: Бичари, трепљари

Циљ часа: обнављање знања, односно утврђивање знања о бичарима и трепљарима.
Образовни задаци: утврђивање и проширивање знања о грађи, исхрани, кретању,
размножавању бичара и трепљара.
Функционални задаци: развијање писаног изражавања, способности запажања
разлика између ових организама и закључивања.
Васпитни задаци: развијање радних навика, поштовања осталих другова и
колективног рада; развијање радозналости.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.1, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: у паровима,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА
Напомена: Наставник треба да припреми слике и цртеже бичара и трепљара.

–
–

–
–
–

Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
Наставник похваљује активност ученика, сарадњу, залагање на часу.
Треба нагласити и оценити напредовање сваког ученика. Ако ученици нису
најбоље савладали предвиђено градиво, треба додатно објаснити, открити узрок
заостајања и следећег часа оставити време за утврђивање знања.

Завршни

–
–

Ученици одговарају на питања са 28, 29. и 31. стране. Одговоре могу писати у
уџбенику или свесци.
Наставник контролише рад.
Ученици читају одговоре, други допуњују, образлажу, наставник контролише и
коригује по потреби.

Главни

–

Користећи слике и цртеже које је наставник приказао, ученици наводе разлике
између бичара и трепљара.
Заједно са наставником ученици дефинишу циљ часа.
Сваки ученик у свесци записује по 3 питања у вези са бичарима и трепљарима.
Затим ће парови ученика (како седе у клупама), одговарати на постављена
питања.
Наставник контролише рад парова.

Уводни

–

Литература: Књига под бројем 9 или сајт
sr.wikipedia.org/sr/Трепљари, www.bionet-skola.com › Kategorije › Protisti

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 9.

Наставна јединица: Паразитске праживотиње

Тип часа:
обрада

Циљ часа: стицање знања о паразитским праживотињама, упознавање са болестима
које оне изазивају, и начином преношења тих болести.
Образовни задаци: упознавање са праживотињама које су паразити, односно
изазивачи одређених болести, стицање знања о начину њиховог преношења и
начинима спречавања болести.
Функционални задаци: развијање способности опажања, вербалног изражавања,
логичког размишљања и закључивања, богаћење речника.
Васпитни задаци: развијање интересовања за сазнања, развијање свести о
паразитским праживотињама као изазивачима болести, о начинима спречавања
болести.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.5.1, БИ. 1.5.2, БИ. 1.6.1, БИ. 2.5.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

–

–

–
–
–
–

Кроз квиз или асоцијације ученици понављају наставну јединицу.
Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
Наставник похваљује активност ученика, сарадњу, залагање на часу.
Добијају задатак за домаћи да прочитају одељак ,,Корисно је знати” са 32. и
,,Најважније” са 33. стране уџбеника.

Завршни

–

Ученици читају текст из уџбеника са 31. и 32. стране и у свеску записују и
дефинишу речи које су по њиховом мишљењу кључне. Наставник прати рад
ученика.
Ученици читају написано у вези са дизентеричном амебом, изазивача болести
спавања, изазивача маларије, образлажу, коментаришу; наставник допуњује и
најважније бележи на табли.
Користећи слике и цртеже са 32. стране уџбеника ученици наводе разлику
између обичног и маларичног комарца.

Главни

–

Ученици одговарају на питања у вези са основним карактеристикама о
праживотиња, њиховом распрострањењу и подели. Подсећају се да постоје и
паразитске праживотиње.
Уз помоћ наставника ученици дефинишу циљ часа.

Уводни

–

Литература: Књига под бројем 9 или сајт sr.wikipedia.org/sr/Протозоа

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 10.

Наставна јединица: Паразитске праживотиње

Тип часа:
понављање

Циљ часа: утврђивање и проширивање знања о паразитским праживотињама.
Образовни задаци: понављање (утврђивање знања) о паразитским праживотињама,
односно изазивачима одређених болести, о начинима њиховог преношења и начинима
спречавања болести.
Функционални задаци: развијање вербалног изражавања, логичког размишљања и
закључивања, развијање писаног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о паразитским праживотињама као изазивачима
болести, и о начинима спречавања болести.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.5.1, БИ. 1.5.2, БИ. 1.6.1, БИ. 2.5.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

Заједно са наставником дефинишу циљ часа.

–

Ученици одговарају на питања из одељка „Провери своје знање” на страни 33. и
34. у својој свесци или на местима предвиђеним за одговоре у уџбенику. У
међувремену наставник црта на табли табелу из 4. и укрштеницу из 5. задатка.

–

Ученици читају одговоре, образлажу, допуњују, наставник по потреби коригује.
Један од ученика бележи одговоре у табелу и укрштеницу.

–

Ученици са наставником процењују реализованост циља часа. Наставник
похваљује активност ученика, сарадњу, залагање појединаца или целог одељења.
Треба нагласити и оценити напредовање сваког ученика.

–

Ако ученици нису најбоље савладали предвиђено градиво, треба додатно
објаснити, открити узрок заостајања и следећег часа оставити време за
утврђивање знања.

Литература: Књига под бројем 9 или сајт sr.wikipedia.org/sr/Протозоа

Завршни

–

Главни

Ученици одговарају на питања везана за паразитске праживотиње, коментаришу
и допуњују одговоре.

Уводни

–

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 11.

Наставна јединица:
Упоредни преглед грађе праживотиња

Тип часа:
провера знања

Циљ часа: провера и проширивање знања о праживотињама.
Образовни задаци: провера и проширивање знање о праживотињама: групама, начину
кретања, исхрани, размножавању.
Функционални задаци: развијање вербалног изражавања, запажања, логичког
размишљања и закључивања.
Васпитни задаци: развијање свести о паразитским праживотињама као изазивачима
болести, о начинима спречавања болести.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.1, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

–
–
–

–

Са наставником ученици процењују реализованост циља часа.
Наставник похваљује активност ученика, сарадњу, залагање појединаца или
целог одељења. Треба нагласити и оценити напредовање сваког ученика

Литература: Књига под бројем 9 и сви сајтови наведени у вези са праживотињама.

Завршни

–
–

Ученици објашњавају грађу појединих праживотиња, обележавају на табли и
одговарају на питања у вези са животном средином, начином живота и
размножавања. Остали по потреби допуњују.
Наставник контролише одговоре, по потреби коригује и оцењује.
Ученици цртају табеле у својим свескама и попуњавају их, или их попуњавају у
уџбенику. Након попуњавања, одговори се бележе на табли.

Главни

–
–

Заједно са наставником ученици на почетку дефинишу циљ часа.
Ученици пажљиво посматрају необележене слике или цртеже праживотиња на
табли.
Наставник на табли црта табелу из књиге са 35. стране.

Уводни

Напомена: Наставник може да припреми необележене цртеже, амебе, бичаре и
трепљаре, или да их нацрта на табли. Уводни део часа се може реализовати и тако што
ће ученици на табли цртати поједине праживотиње. Добар пример из праксе је и када
ученици дају објашњења обележених делова праживотиња које су дате у уџбенику на
35. страни. Ово је један од предлога реализације часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 12.

Тип часа:
вежба

Наставна јединица: Живот у капи воде

Циљ часа: провера и утврђивање стеченог знања о праживотињама.
Образовни задаци: понављање стеченог знања и уочавање кретање и најбитнијих
делова појединих праживотиња уз помоћу микроскопа.
Функционални задаци: развијање способности запажања делова праживотиња,
уочавања разлике међу праживотињама, упоређивања, закључивања.
Васпитни задаци: развијање истраживачког духа, оспособљавање ученика за
испитивања и изучавања организама.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.6.1, БИ. 1.6.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: рад у групама,
индивидуални

Наставна средства: припремљена кишница са мало сена, уџбеник, свеска, микроскоп,
предметна и покровна плочица, капаљка.
ТОК ЧАСА

Уз помоћ наставника дефинишу циљ часа. Наставник напомиње да су ученици
припремили вежбу и да ће тог часа посматрати праживотиње.

–

Дели ученике у групе.

–

Ученици добијају упутства да прочитају и препишу у свеске са 36. стране пасус
„Прибор и материјал” као и „Упутство за вежбу”.

–

Ученици по групама (у зависности од броја микроскопа) изводе вежбу следећи
упутства из уџбеника. Наставник обилази групе и контролише њихов рад.

–

Ученици цртају у свесци праживотиње које виде. Обележавају их и пишу своја
запажања.

–

Неко од ученика на табли црта и обележава праживотиње.

–

Наставник контролише цртеже ученика.

–

Ученици читају своја запажања, допуњују и образлажу одговоре, а наставник по
потреби даје додатна објашњења или коригује.

–

Наставник са ученицима процењује да ли је час био успешан, да ли су ученици
применили своје знање. Похваљује активне, или све ученике, у зависности од
залагања. Треба нагласити и оценити напредовање сваког ученика.

–

Ако ученици нису најбоље савладали и тиме нису били у могућности да примене
научено, предвиђено градиво треба додатно објаснити, открити узрок заостајања
и следећег часа оставити време за утврђивање знања.

Литература: Књига под бројем 9 или и сви сајтови наведени у вези са праживотињама.

Завршни

–

Главни

Ученици, ослањајући се на претходно стечено знање, понављају о микроскопу и
микроскопирању.

Уводни

–

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 13.

Наставна јединица
Свет животиња. Разноврсност животиња. Сунђери

Тип часа:
обрада

Циљ часа: стицање знања о разноврсности животиња, њиховом развоју и о сунђерима.
Образовни задаци: стицање знања о постојању различитих група животиња, њиховом развоју
и прилагођености средини; о грађи, исхрани, размножавању сунђера.
Функционални задаци: развијање вербалног изражавања, логичког размишљања и
закључивања, развијање писаног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о постојању различитих група животиња, о њиховом
развоју, о грађи најједноставнијих вишећелијских организама, развијање радних навика и
интересовања.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна метода,
активне методе

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, природни материјал, фотографије, слике, цртежи, схеме,
графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА
–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Литература: Књига под бројем 3, 5, 9 или сајт http://sr.wikipedia.org/sr/sundjeri
http://www.bionet-skola.com/w/Sunđeri

Завршни

–

Овај део часа се може реализовати кроз асоцијацију (један од примера дат је у додатку
на крају приручника).
Наставник подстиче ученике да за следећи час прочитају о спонгину. Даје сајт на коме
могу да се информишу: http://sr.wikipedia.org/sr/sundjeri
Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
Наставник похваљује залагање на часу, активност и сарадњу ученика.
Наставник задаје домаћи задатак да ученици одговоре на питања са 43. стране. Одговоре
треба да запишу у свеске.

Главни

–

Ученици добијају задатак да прочитају о сунђерима са 40. и 41 стране, и да најважније
забележе у свеске.
Користећи слике и цртеже у уџбенику (страна 40, 41) или на табли, ученици се упознају
са грађом сунђера. Један од ученика објашњава слику на табли, остали допуњују.
Наставник напомиње да је унутрашњи слој представљен ћелијама са крагном и бичем,
које узимају хранљиве честице и предају амебоидним ћелијама, у чијим се хранљивим
вакуолама вари храна. Такође напомиње да је код њих изражена регенерација и
дефинише тај термин.
Наставник контролише њихове одговоре, по потреби коригује и допуњује.
Ученици уз помоћ наставника наводе основне карактеристике и начин живота сунђера.

Уводни

–
–

Ученици одговарају на питања о разноврсности живог света, о волвоксу и по чему су
праживотиње добиле име.
Заједно са наставником дефинишу циљ часа.
Ученици са слика или цртежа из уџбеника са стране 38, или материјала који је на
располагању наставнику, закључују како је текла еволуција организама од
једноћелијских до вишећелијских и подсећају се шта су ткива, органи и системи органа.
Користећи слику или шему развојног стабла животиња из уџбеника са стране 9, или
материјала који је на располагању наставнику, ученици набрајају главне групе животиња
и ослањајући се на стечено знање, дају неке њихове основне карактеристике. Усменим
излагањем наставник допуњује.
Наставник црта шему на табли, ученици преписују у свеске.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 14.

Наставна јединица:
Свет животиња. Разноврсност животиња. Сунђери

Тип часа:
понављање

Циљ часа: понављање (утврђивање знања) о разноврсности животиња, њиховом
развоју и о сунђерима.
Образовни задаци: понављање стеченог знања о разноврсности животиња, њиховом
развоју, о грађи, начину живота, размножавању сунђера.
Функционални задаци: развијање вербалног изражавања, логичког размишљања и
закључивања, развијање писаног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о постојању различитих група животиња, о
њиховом развоју, развијање радних навика.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, радни листићи, природни материјал,
фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим
и пројектор.
ТОК ЧАСА

–

Један од ученика црта сунђер на табли, обележава га и објашњава.

–

Наставник квиз питањима или радним листићима, проверава знање ученика.

–

Ученици одговарају, други допуњују, наставник по потреби коригује.

–

Ученици читају питања и одговоре из домаћег задатка. Одговоре ученици
допуњују, по потреби коригују.

–

Наставник додатним питањима подстиче ученике да прочитају одељак „Ако
желиш, сазнај још нешто” и након тога коментаришу и понове.

–

Наставник процењује да ли је час био успешан, похваљује активне, или све
ученике у зависности од залагања. Ако ученици нису савладали предвиђено
градиво, треба додатно објаснити, открити узрок заостајања и следећег часа
оставити време за утврђивање знања.

Литература: Књига под бројем 3, 5, 9 или сајт
http://sr.wikipedia.org/sr/sundjeri, http://www.bionet-skola.com/w/Sunđeri

Завршни

Наставник заједно са ученицима истиче циљ часа.

Главни

–

Уводни

Напомена: Примери за квиз питања налазе се на крају приручника, у додатку. Можете
умножити радне листиће, тако да сваки ученик ради за себе.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Тип часа:
Редни
Наставна јединица: Дупљари. Хидре
обрада
број: 15.
Циљ часа: стицање знања o дупљарима и хидри.
Образовни задаци: упознавање са основним карактеристикама дупљара,
разноврсности ових организама и са грађом и начином живота хидре.
Функционални задаци: развијање вербалног изражавања, логичког размишљања,
запажања, закључивања, развијање писаног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о карактеристикама и разноврсности дупљара,
развијање радних навика и правилног односа према раду.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.1, БИ. 2.2.2, БИ. 2.2.3, БИ.3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: фронтални,
разговора, текстуална метода, демонстративна
индивидуални
метода, активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, природни материјал, фотографије, слике,
цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

–
–
–
–

Након обављеног задатка, користећи цртеже и слике, ученици одговарају на
питања. Наставник даје додатна објашњења, допуњује или по потреби коригује
одговоре и допуњује шему.
Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
Наставник похваљује залагање на часу, активност и сарадњу ученика.
Задаје и образлаже домаћи задатак: ученици треба да одговоре на питања из
одељка „Провери своје знање” са 47. и 48. стране. Одговоре бележе у уџбенику
или свесци.

Завршни

–

Посматрајући слику хидре у уџбенику (45. стр.), ученици уочавају њену грађу. Уз
помоћ наставника обележавају и објашњавају цртеж који је наставник у
међувремену нацртао на табли.
Ученици добијају задатак да прочитају наставну јединицу са 46. стране и
нацртају шему (у свесци) у вези са распрострањеношћу, грађом, исхраном,
нервним системом и размножавањем хидре.

Главни

–

Уводни

Напомена: Пример шеме је дат на крају приручника.
– Кроз разговор ученици понављају основне групе животиња, грађу, начин живота
и размножавање сунђера.
– Заједно са наставником ученици дефинишу циљ часа.
– Користећи природни материјал, слике и цртеже (страна 44, из уџбеника, или
материјал који је припремио наставник), ученици закључују који организми
припадају дупљарима и које средине насељавају.
– Наставник допуњује закључке ученика. Усменим излагањем упознаје ученике са
основним карактеристикама дупљара.
– Све наведено у облику шеме представља на табли (или ученици преписују са
графофолије или презентације на видео-биму), а ученици записују у свеске.

Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројевима 1, 3, 8.
http://www.slideshare.net/plavaplaneta/dupljari-6-razred,
http://plavaplaneta.wordpress.com/2011/10/17/raznovrsnost-dupljara/

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 16.

Наставна јединица: Разноврсност дупљара и значај

Тип часа:
обрада

Циљ часа: стицање знања о разноврсности и значају дупљара.
Образовни задаци: усвајање знања о разноврсности дупљара, о начину живота морске
сасе, медузе и корала, као и значају ове групе организама.
Функционални задаци: развијање способности уочавања, упоређивања, логичког
размишљања и закључивања, развијање вербалног и писаног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају дупљара.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.1, БИ. 2.2.2, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: групни,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, природни материјал, фотографије, слике,
цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

–
–

–
–
–
–

Ученици добијају налог да прочитају из уџбеника о морским сасама, коралима и
медузама, као и о њиховом значају. Најважније записују у свеске. Наставник
контролише рад ученика.
Наставник дели ученике у 5–6 група и даје радне листиће.
Ученици одговарају, на основу карактеристика наведених у листићу, о којој
групи дупљара је реч и образлажу своје одговоре. Наставник допуњује или по
потреби коригује одговорено.

Кроз одговоре наставник проверава да ли су ученици разумели наставну
јединицу.
Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
Наставник похваљује залагање на часу, активност и сарадњу ученика.
Задаје домаћи задатак: ученици треба да одговоре на питања из одељка „Провери
своје знање” са 51. и 52. стране. Одговоре бележе у уџбенику или свесци.

Завршни

–
–

Кроз разговор ученици понављају о распрострањености, грађи и начину живота
дупљара и хидре.
Заједно са наставником дефинишу циљ часа.

Главни

–

Уводни

Напомена: За овај час наставник треба да припреми радне листиће са по 3 питања која
се односе на морске сасе, корале и медузе. Примери радних листића су
дати на крају приручника.

Литература: Сајтови предвиђени у оквиру одељка ,,Буди истраживач” Литература на
крају уџбеника обележена бројевима 1, 3, 8.
http://plavaplaneta.wordpress.com/2011/10/17/raznovrsnost-dupljara/
http://www.slideshare.net/plavaplaneta/dupljari-6-razred.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 17.

Наставна јединица: Разноврсност дупљара и значај

Тип часа:
понављање,
провера знања

Циљ часа: утврђивање, провера и проширивање знања о дупљарима.
Образовни задаци: понављање стеченог знања, утврђивање и проширење знање о
подели, симетрији, грађи, начину живота хидре, корала, медуза и морских саса.
Функционални задаци: развијање вербалног изражавања, радозналости,
истраживачког духа.
Васпитни задаци: развијање свести о значају дупљара и неопходности њихове
заштите, развијање колегијалности и правилног односа према раду.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.1, БИ. 2.2.2, БИ. 2.2.3, БИ.3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, природни материјал, фотографије, слике,
цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА
Напомена: реализација часа на овај начин је пример добре праксе.

–
–
–

–

–

Наставник упућује ученике да прочитају поглавље ,,Ако желиш, сазнај још
нешто” са 50. и 51. стране. Ученици понављају прочитано, наставник допуњује и
објашњава.
Имајући у виду ниво усвојеног знања, оцењује залагање и знање ученика.
Похваљује најбоље. Ако ученици нису савладали предвиђено градиво, треба
додатно објаснити, открити узрок заостајања и следећег часа оставити време за
утврђивање знања.

Литература: Сајтови предвиђени у оквиру одељка ,,Буди истраживач” Литература на
крају уџбеника обележена бројевима 1, 3, 8.
http://plavaplaneta.wordpress.com/2011/10/17/raznovrsnost-dupljara/
http://www.slideshare.net/plavaplaneta/dupljari-6-razred.

Завршни

–

Ученици читају одговоре на питања из домаћег задатка. Остали допуњују,
наставник по потреби коригује и одговоре бележи на табли.
Ученици читају решења из укрштенице, наставник бележи на табли.

Главни

–

Ученици одговарају на питања о распрострањености, основним
карактеристикама и значају дупљара.
Заједно са наставником ученици дефинишу циљ часа.
Наставник дели ученике на 4–5 група (у зависности од материјала, слика,
фотографија или цртежа које има). Свакој групи даје по 4–5 објеката (природни
материјал, слике и цртеже).
Задатак ученика је да препознају у коју групу дупљара спадају дати организми и
да наведу њихове карактеристике.

Уводни

–

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Тип часа:
Редни
Наставна јединица: Пљоснати црви. Планарија
обрада
број: 18.
Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама пљоснатих црва, и њиховој
разноврсности као и планаријама.
Образовни задаци: стицање основних знања о пљоснатим црвима, о симетрији,
начину живота, прилагођености средини и њиховој разноврсности; стицање основних
знања о начину живота, исхрани, дисању, излучивању, чулима планарије.
Функционални задаци: развијање вербалног изражавања, уочавања, упоређивања,
логичког размишљања и закључивања.
Васпитни задаци: развијање правилног односа према раду.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: фронтални,
разговора, текстуална метода, демонстративна
индивидуални
метода, активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

–

–
–
–
–
–

Након обављеног задатка, један ученик црта шему лекције на табли.
Остали ученици објашњавају распрострањеност, исхрану, дисање, излучивање и
размножавање планарије.
Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
Наставник похваљује залагање на часу, активност и сарадњу ученика
Задаје домаћи задатак: да ученици одговоре на питања из одељка ,,Провери своје
знање”, са 56. и 57. стране. Одговоре пишу у свесци или уџбенику.

Завршни

–

Ученици добијају материјал пљоснатих црва (течне или микроскопске препарате,
слике и цртеже или користе слике са 54. стране уџбеника) и треба да посматрају,
описују, уочавају и закључе по чему су ови црви добили име, и да постоји
главени регион.
Наставник допуњује и даје додатна објашњења о основним карактеристикама,
напомињући да је регенерација једна од битних особина ових организама.
Ученицима се задаје да прочитају текст о планаријама и направе шему лекције.

Главни

–

Уводни

Напомена: Наставник може час да реализује користећи течне препарате, или
микроскопске препарате, уколико их има у биолошком кабинету. Напоменути да се
тело пљоснатих црва састоји из три слоја и да је регенерација једна од битних особина
планарија.
Шема лекције је дата на крају приручника.
– Ученици одговарају на питања у вези са основним групама животиња, што
представља увод у нову наставну јединицу.
– Заједно са наставником дефинишу циљ часа.
– Усменим излагањем, користећи слике и цртеже (53. стр.), наставник објашњава
двозрачну симетрију, распрострањеност црва и поделу. Најважније бележи на
табли (користи графофолију или компјутер и видео-бим), а ученици у свесци.

Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројем 9

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Тип часа:
Наставна јединица: Паразитски пљоснати црви
број: 19.
обрада
Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама паразитских пљоснатих црва.
Образовни задаци: стицање основних знања о паразитским пљоснатим црвима и њиховој
разноврсности, начину живота, прилагођености средини, начину преношења и мерама
заштите.
Функционални задаци: развијање вербалног и писаног изражавања, уочавања, логичког
размишљања и закључивања.
Васпитни задаци: развијање свести о постојању паразитских пљоснатих црва и мерама
заштите, развијање интересовања за практичну примену наученог у циљу заштите.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.5.1, БИ. 1.5.2, БИ. 1.5.3, БИ. 1.6.1, БИ. 2.5.1,
БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: фронтални,
разговора, текстуална метода, демонстративна метода,
индивидуални
активне методе
Наставна средства:
уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, конзервирани материјал, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

–
–

–

Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројевима 5, 9 и сајтови наведени у
уџбенику у одељку ,, Буди истраживач”

Завршни

–
–
–

Након обављеног задатка ученици читају одговоре и објашњавају их, наставник
допуњује користећи слике и цртеже из уџбеника или оне које је припремио, и
најважније бележи на табли.
Наставник са ученицима процењују да ли је реализован циљ часа.
Похваљује залагање на часу, активност и сарадњу ученика.
За домаћи задатак ученици треба да прочитају одељак „Буди истраживач” и
„Корисно је знати” (60. стр.).

Главни

–
–

Наставник наводи поделу паразитских пљоснатих црва.
Користећи слике, цртеже из уџбеника (57. 59. стр) или оне које су спремили
наставници или препарате, ученици посматрају, уочавају, упоређују и описују
спољашњу грађу ових организама. Треба да уоче и пијавке и кукице и објасне
њихову улогу.
Наставник на табли пише питања у вези са метиљем и пантљичаром.
Упућује ученике да прочитају о метиљима и пантљичарама на 58, 59. и 60. страни,
да обрате пажњу на слике развојног циклуса, и да у најкраћим цртама одговоре на
питања. Наставник контролише рад ученика.

Уводни

Напомена: У циљу успешније реализације часа наставник, уколико има могућности,
треба да користи течне или микроскопске препарате. Предлог питања која
дајете ученицима се налази на крају приручника у посебном делу. Такође,
покушајте да додатно заинтересујете ученике и у њима пробудите
истраживачки дух, такo што ћете их навести на размишљања и о другим
врстама пантљичара сем оних које су описане у уџбенику. Упутите их на
одељак „Буди истраживач” и, свакако, на одељак „Корисно је знати”.
– Ослањајући се на претходно стечено знање, а користећи слике и цртеже које је
припремио наставник, ученици одговарају на питања у вези са основним
карактеристикама црва, пљоснатих црва и планарије.
– Заједно са наставником дефинишу циљ часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 20.

Наставна јединица: Пљоснати црви

Тип часа
понављање

Циљ часа: понављање (утврђивање знања) о карактеристикама и подели пљоснатих
црва.
Образовни задаци: понављање и проширивање стеченог знања о пљоснатим црвима и
њиховој разноврсности, начину живота, прилагођености средини.
Функционални задаци: развијање вербалног и писаног изражавања, логичког
размишљања и закључивања.
Васпитни задаци: развијање свести о паразитским пљоснатим црвима и мерама
заштите, и практичној примени наученог.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.5.1, БИ. 1.5.2, БИ. 1.5.3, БИ. 1.6.1, БИ. 2.5.1,
БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, конзервирани
материјал, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА
Заједно са наставником ученици дефинишу циљ часа.
Ученици читају одговоре на питања из одељка ,,Провери своје знање” са 56. и 57.
стране у вези планарије. Остали допуњују и образлажу одговоре. Наставник даје
додатне информације.

–

Ученици добијају задатак да одговоре на питања у вези метиља и пантљичара са
61. стране уџбеника. Раде задатак, наставник обилази и контролише њихов рад.
Затим ученици читају одговоре, остали допуњују, наставник по потреби
коригује.

Главни

Ученици разговарају у вези са одељком „Корисно је знати” (60. стр) и образлажу
сваку ставку из овог одељка. Наставник даје додатна објашњења и на тај начин
проширује њихово знање.
Наставник процењује да ли је час био успешан, похваљује активне, или све
ученике, у зависности од залагања. Ако поједини ученици нису савладали
предвиђено градиво, треба додатно објаснити, открити узрок заостајања и
следећег часа оставити време за утврђивање знања.

Завршни

Уводни

–
–

–

–

–

Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројевима 5, 9 и сајтови
наведени у уџбенику у одељку „Буди истраживач”.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Тип часа:
Редни
Наставна јединица: Ваљкасти црви
обрада
број: 21.
Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама ваљкастих црва.
Образовни задаци: ученици треба да стекну основна знања о паразитским ваљкастим
црвима, њиховој разноврсности, начину живота прилагођености средини и мерама
заштите.
Функционални задаци: развијање вербалног и писаног изражавања, уочавања,
упоређивања, размишљања и закључивања.
Васпитни задаци: развијање свести о постојању паразитских ваљкастих црва и
мерама заштите, развијање интересовања за нова сазнања и практичну примену
наученог.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.5.1, БИ. 1.5.2, БИ. 2.5.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1,
БИ. 3.2.2.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, фотографије, слике, цртежи, конзервирани материјал,
схеме графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.

–

–

–

–
–

Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројевима 5,9 и сајт
sr.wikipedia.org/sr/Ваљкасти_црви

Завршни

–
–

Наставник дели ученике у неколико група и даје им радне листиће са
карактеристикама одређених ваљкастих црва.
Ученици треба да одреде о којој групи ваљкастих црва је реч.
Тиме наставник проверава да ли су ученици стекли основна знања о ваљкастим
црвима, и са ученицима процењују да ли је реализован циљ часа.
Наставник похваљује активност ученика, сарадњу, залагање на часу.
За домаћи задатак ученици треба да прочитају одељак „Корисно је знати” (64.
стр.) и да одговоре на питања из одељка ,,Провери своје знање” са 65. стране.
Одговоре пишу у свесци или уџбенику.

Главни

–

Ученици добијају задатак да прочитају текст о ваљкастим црвима, и пронађу
кључне појмове. Свако за себе их записује у свеску, а затим наставник бележи
шта су ученици издвојили.
Након тога ученици образлажу зашто је баш то за њих кључни појам, повезују га
са нечим познатим, упоређују, објашњавају. Важно је нагласити да кутикула
штити и од цревних сокова домаћина, будући да човек може да се зарази преко
хране или воде.
Користећи слике и цртеже из уџбеника (62. 63. стр) или оне које је припремио,
наставник допуњује њихово излагање, по потреби коригује и поред појмова на
табли записује најважније. Тиме су поменуте основне карактеристике ваљкастих
црва, њихова подела и заштита од паразитских ваљкастих црва.

Уводни

ТОК ЧАС
Напомена: Предлог за радне листиће се налази на крају приручника, означен за ову
наставну јединицу. Обавезно нагласити да трихина изазива трихинелозу.
– Одговарајући на питања о црвима коју су обрађени, о њиховом нервном систему,
систему за излучивање, ученици се уводе у нову наставну јединицу. Напоменути
да се сви ови системи налазе и код ваљкастих црва.
– Заједно са наставником дефинишу циљ часа.
– Ученици се упућују да погледају слике ваљкастих црва (62. стр) и закључе по
чему су добили име.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Тип часа:
Редни
Наставна јединица: Ваљкасти црви
понављање
број: 22.
Циљ часа: понављање (утврђивање знања) о основним карактеристикама ваљкастих
црва.
Образовни задаци: понављање и проширивање стеченог знања о паразитским
ваљкастим црвима, њиховој разноврсности, начину живота, прилагођености средини и
мерама заштите.
Функционални задаци: развијање вербалног изражавања, запажања, упоређивања.
Васпитни задаци: развијање интересовања за практичну примену стеченог знања и
заштити од паразитских ваљкастих црва.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.5.1, БИ. 1.5.2, БИ. 2.5.1, БИ. 2.2.3,
БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, конзервирани
материјал, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

–
–
–

–

–
–

Ученици разговарају о одељку „Корисно је знати” и о примени стеченог знања.
Наставник са ученицима процењује да ли је реализован циљ часа. Похваљује
ученике за рад на часу. Најуспешније оцењује. Ако поједини ученици нису
савладали предвиђено градиво, треба додатно објаснити, открити узрок
заостајања и следећег часа оставити време за утврђивање знања.

Завршни

–
–

Ученици одговарају на питања из домаћег задатка образлажући сваки одговор.
Остали ученици, по потреби, допуњују одговоре.
Један од ученика црта на табли табелу из трећег питања и бележи одговоре.
Помоћу цртежа и схема које је наставник припремио, објашњавају развојни
циклус трихине.
Веома је важно истаћи начине на које се човек може заразити, као и начине
заштите, односно превенције од заразе ваљкастим црвима.

Главни

–

Заједно са наставником ученици дефинишу циљ часа.
Ученици одговарају на питања у вези са основним карактеритикама ваљкастих
црва. Остали ученици допуњују одговоре, а наставник коригује по потреби.
Користећи слике и цртеже које је наставник припремио, ученици објашњавају
грађу ваљкастих црва.

Уводни

Напомена: Као и за сваки час, наставник припрема слике, фотографије, шеме, цртеже
или упућује ученике на слике и цртеже из уџбеника.

Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројевима 5, 9 и сајт
sr.wikipedia.org/sr/Ваљкасти_црви

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Тип часа:
Редни
Наставна јединица: Чланковити црви
обрада
број: 23.
Циљ часа: упознавање ученика са основним карактеристикама чланковитих црва.
Образовни задаци: стицање знања о чланковитим црвима, грађи, начину живота,
њиховој разноврсности, прилагођености средини и значају.
Функционални задаци: развијање вербалног изражавања, уочавања битног.
Васпитни задаци: развијање правилног односа према раду.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: фронтални,
разговора, текстуална метода, демонстративна
индивидуални,групни
метода, активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, природни
материјал, конзервирани материјал, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер,
видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

–
–
–
–
–

Наставник дели ученике у неколико група и свакој даје слике или цртеже
поједине групе чланковитих црва.
На основу слика одређених чланковитих црва, ученици по групама се консултују,
а онда наводе карактеристике.
Наставник и ученици процењују да ли је реализован циљ часа.
Похваљује залагање на часу, активност ученика и сарадњу.
Задаје домаћи задатак. Ученици треба да одговоре на питања из одељка
,,Провери своје знање” са 70. и 71. стране. Одговоре пишу у свесци или
уџбенику.

Завршни

–

Техником „мозгалице” ученици наводе асоцијације у вези појмова: кишне глисте,
пијавице и морских чланковитих црва (обрађује се један по један представник).
Ученици редом наведено образлажу, објашњавају, категоризују, повезују,
уопштавају, дефинишу и закључују. Њихово излагање допуњује или, по потреби,
коригује наставник.
Најважније ученици записују у свеске а наставник бележи на табли (користи
графофолију или компјутер и видео-бим).

Главни

–

Уводни

Напомена: На часу наставник, ради лакше реализације циља, може користити
природни материјал (кишну глисту). Треба припремити и 7–8 слика или цртежа који се
односе на ове организме. Уводни део часа наставник може реализовати у виду
активности „корак по корак” са питањима у вези црва и тиме уводи ученике у нову
наставну јединицу.
– Кроз активност „корак по корак” ученици се уводе у нову наставну јединицу.
– Ученици уз помоћ наставника закључују да је циљ часа да се упознају са
основним карактеристикама чланковитих црва, њихову разноврсност и значај.
– Ученици пажљиво посматрају природни материјал или слике и цртеже (66. стр.)
и закључују на основу чега су чланковити црви добили име.
– Уз помоћ наставника ученици се упознају са основним карактеристикама
чланковитих црва и њиховом поделом. Напоменути да кишне глисте спадају у
малочекињасте црве заједно са тубифексом. Морски чланковити црви спадају у
многочекињасте црве.

Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројевима 5, 9 и сајт
sr.wikipedia.org/sr/Чланковити_црви , http://www.bionet-skola.com/w/Clankoviti_crvi

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 24.

Наставна јединица: Чланковити црви – кишна глиста,
морски чланковити црви, пијавице

Тип часа:
понављање,
провера знања

Циљ часа: понављање (утврђивање знања) и провера знања о основним
карактеристикама чланковитих црва.
Образовни задаци: понављање и проширивање стеченог знања о чланковитим црвима,
прилагођености средини, њиховој разноврсности и значају.
Функционални задаци: развијање вербалног изражавања, логичког размишљања и
закључивања.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају чланковитих црва,
развијање интересовања за нова сазнања.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, природни
материјал, конзервирани материјал, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер,
видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

Наставник упућује ученике да прочитају одељак „Ако желиш, сазнај још нешто”
на страни 67. и 70. Након обављеног задатка ученици разговарају, допуњују
изнето, а по потреби наставник објашњава.

–

Ученици читају одговоре на питања из домаћег рада, образлажу их. Остали
допуњују одговоре, наставник по потреби коригује и одговоре бележи на табли,
уписују у табелу и укрштеницу.

–

Знање се додатно може проверити кроз квиз или активност ,,корак по корак”.

–

Наставник сугерише ученицима да прочитају одељак „Буди истраживач” на 68.
страни, за домаћи задатак. Наредног часа ученици треба да изнесу своја
запажања и закључке.

–

Наставник процењује са ученицима да ли је час био успешан, похваљује
активне, или све ученике, у зависности од залагања. Ако ученици нису савладали
предвиђено градиво, треба додатно објаснити, открити узрок заостајања и
следећег часа оставити време за утврђивање знања.

–

За следећи час ученици треба да донесу неколико пужева, ако је период године
када се они могу наћи.

Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројевима 5, 9 и сајт
sr.wikipedia.org/sr/Чланковити_црви , http://www.bionet-skola.com/w/Clankoviti_crvi

Завршни

–

Главни

Заједно са наставником ученици дефинишу циљ часа.

Уводни

–

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наставна јединица: Мекушци – шкољке, разноврсност и
Редни
Тип часа:
број: 25.
обрада
значај
Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама мекушаца и шкољки.
Образовни задаци: стицање знања о основним карактеристикама мекушаца, о грађи,
начину кретања прилагођености средини, и шкољки, њиховој грађи, начину живота,
прилагођености средини, разноврсности и значају.
Функционални задаци: развијање вербалног изражавања, уочавања, упоређивања,
логичког размишљања и закључивања.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају шкољки.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: фронтални,
разговора, текстуална метода, демонстративна метода,
индивидуални, у пару
активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, љуштуре пужева и шкољки, и конзервирани
материјал, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер,
видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

–

–
–

Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројевима 3, 5, 8, 9; сајт
sr.wikipedia.org/sr/ biser, sr.wikipedia.org/sr/Шкољке,
www.slideshare.net/VukStevanovic/koljke

Завршни

–
–
–

Завршни део часа може се остварити у облику асоцијације (пример на крају
приручника).
Наставник и ученици процењују да ли је реализован циљ часа.
Наставник похваљује залагање на часу, активност ученика и сарадњу.
Задаје домаћи задатак: треба да одговоре на питања из одељка ,,Провери своје
знање” са 75. стране. Одговоре пишу у свесци или уџбенику. Они који имају више
интересовања могу да одговоре на питање како настаје бисер у шкољци.

Главни

–

Ученици добијају задатак да прочитају текст из уџбеника (стр. 73–74) и да упознају
основне карактеристике шкољки, и на основу прочитаног праве шему лекције.
У даљем раду, ученицима се поделе љуштуре шкољки и задаје задатак да, у пару,
покушају да, користећи уџбеник, одреде које врсте шкољки имају. Наставник прати
рад ученика, по потреби коригује или допуњује њихове закључке.
Најважније врсте ученици цртају у свесци.

Уводни

Напомена: За реализацију ове наставне јединице наставник треба да искористи љуштуре
различитих врста шкољки и пужева које се налазе у кабинету. Треба искористити донети
материјал, ако је период године када се пужеви могу наћи. Неопходно је припремити и
слике, цртеже и фотографије мекушаца.
Наставник треба да пробуди код ученика истраживачки дух и жељу за стицањем нових
знања тако што ће на крају часа да им постави питање о бисерним шкољкама и сугерише
да одговор сами пронађу у наведеној литератури. Такође, може да прошири знање
ученика подацима наведеним на крају приручника, у додатку о шкољкама.
– Ученици набрајају главне групе животиња и заједно са наставником дефинишу циљ
часа.
– Користећи расположиви материјал, закључују на основу чега су мекушци добили
име, о подели мекушаца, да кречњачка љуштура представља спољашњи скелет, и
како се крећу.
– Усменим излагањем наставник дефинише плашт и плаштану дупљу.
– Најважније ученици записују у свеске, а наставник на таблу.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Разноврсност и значај пужева и
Тип часа:
број: 26.
обрада
главоножаца
Циљ часа: упознавање са разноврсношћу и значајем пужева и главоножаца.
Образовни задаци: стицање основних знања о разноврсности, начину живота
прилагођености средини и значају пужева и главоножаца.
Функционални задаци: развијање вербалног изражавања, уочавања, упоређивања,
логичког размишљања и закључивања.
Васпитни задаци: развијање правилног односа према раду.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: фронтални,
разговора, текстуална метода, демонстративна
индивидуални
метода, активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, љуштуре пужева, фотографије, слике, цртежи,
схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

–

–
–
–
–

–

–
–

Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројевима 3, 8, 9; сајтови
предложени у одељку „Буди истраживач”.

Завршни

–
–
–

За проверу знања може се искористити предлог који се налази у додатном
материјалу, што ће ученицима учинити интересантнији овај део часа.
Наставник и ученици процењују да ли је реализован циљ часа.
Похваљује залагање на часу, активност ученика и сарадњу.
За домаћи задатак ученици треба да одговоре на питања из одељка ,,Провери
своје знање” са 79. и 80. стране. Одговоре пишу у свесци или уџбенику.
За следећи час треба да се припреме за вежбу (на 81. страни) и да донесу картон,
лепак и љуштуре пужева и шкољки (ако их неко од ученика има).
Наставник треба да заинтересује ученике и у њима пробуди истраживачки дух.
За ученике који желе да сазнају нешто више предлаже да, користећи литературу
и интернет, пронађу нешто више о наутилусу.

Главни

–
–

Ученици закључују на који начин се крећу пужеви, и која је улога кућице на
телу пужа.
Кроз разговор са наставником ученици се упознају са начином исхране пужева.
Користећи природни материјал, слике и цртеже, ученици посматрају, уочавају,
пореде и закључују која све станишта насељавају и неке од врста које спадају у
ову групу (стр. 76–77).
Ученици уз помоћ наставника наводе значај пужева.
Користећи слике и цртеже ученици закључују које групе организама спадају у
главоношце.
Наставник објашњава улогу левка и наводи значај главоножаца.
Најважније ученици пишу у свесци, а наставник на табли (користи графофолију
или компјутер и видео-бим).

Уводни

Напомена: Наставник припрема слике, цртеже, или љуштуре пужева. За проверу
знања на крају часа може искористити предлог који се налази у додатном материјалу.
– Ослањајући се на претходно стечено знање, ученици одговарају на питања у вези
са основним карактеристикама мекушаца и њиховом поделом.
– Заједно са наставником дефинишу циљ часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Редни
број: 27.

Наставна јединица: Разврставање пужева и шкољки
на основу изгледа љуштуре

Тип часа:
вежба

Циљ часа: утврђивање и примена знања о разноврсности пужева и шкољки.
Образовни задаци: понављање, примена и проширивање стеченог знања у вези са
разноврсношћу пужева и шкољки.
Функционални задаци: развијање уочавања, упоређивања и закључивања.
Васпитни задаци: развијање правилног односа према раду, колегијалности, раду у
паровима.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.6.1, БИ. 1.6.2.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: рад у паровима,
или групама

Наставна средства: љуштуре пужева и шкољки, уџбеник, свеска, енциклопедије,
фотографије, слике, цртежи.
ТОК ЧАСА

–
–

–

–

Ученици читају одговоре на питања из домаћег задатка у вези са пужевима и
шкољкама, други допуњују одговоре, наставник по потреби коригује.
У разговору са наставником ученици закључују који је циљ часа.

Ученици читају упутство за рад вежбе, а наставник даје додатна објашњења.
Дели ученике у групе (по 2–3 ученика у зависности од количине природног
материјала).
Свака група добија љуштуре пужева и шкољки. Користећи уџбеник и додатну
литературу, ученици групишу љуштуре у две групе: пужеве и шкољке, а затим
именују одређене врсте.
Наставник прати рад ученика и помаже им у идентификацији врста.

Ученици излажу које су врсте пужева и шкољки имали, наставник контролише,
и по потреби коригује. Резултати се бележе на табли.
– Наставник процењује да ли је циљ часа реализован, да ли су ученици
применили стечено знање. Похваљује активне, или све ученике, у зависности од
залагања. Уколико је потребно, подстиче појединце да за следећи час науче
детаљније.
– Наставник задаје домаћи задатак и образлаже га. Ученици треба да прочитају
одељак „Ако желиш, сазнај још нешто” на 75, 77. и 78. страни.

Главни

–

Уводни

Напомена: Наставник припрема љуштуре шкољки и пужева. На часу ће се користити и
материјал који су донели ученици. Наставник припрема енциклопедије које има у
кабинету или литературу предложену на крају уџбеника. Овако изведен час је пример
добре праксе.

–

Завршни

Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројевима 3, 8, 9; сајтови
предложени у одељку „Буди истраживач”.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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–

Ученици на основу слика препознају поједине врсте ракова.
Одговарајући на питања у вези са зглавкарима и речним раком, наставник и
ученици процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник похваљује залагање на часу, активност ученика и сарадњу, појединце
који су се истакли на часу, или цело одељење.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици треба да одговоре на питања на 85. и 86.
страни.
Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројевима 3, 5, 8; сајтови
http://sr.wikipedia.org/sr/rakovi, sr.wikipedia.org/sr/Зглавкари
http://www.gimnazijaso.edu.rs/gornje-podunavlje/zivotinje/beskicmenjaci/zglavkari/recnirak.php

Завршни

–
–

Главни

–
–

У даљем раду, ученици реализују следећи задатак:
1. пажљиво посматрају љуштуре ракова;
2. читају текст о раковима, разноврсности и значају ракова на 83. и 84. страни;
3. запишу најважније у свеске.
Ученици раде у пару. Наставник прати рад ученика.
Након обављеног задатка, ученици читају записано, наставник допуњује или
коригује.

Уводни

Редни
Наставна јединица:
Тип часа:
број: 28.
обрада
Зглавкари – речни рак, разноврсност и значај
Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама зглавкара и речног рака, као и са
разноврсношћу и значајем ракова.
Образовни задаци: стицање основних знања о карактеристикама зглавкара: грађи, начину
кретања, исхрани, прилагођености средини и размножавању; стицање знања о грађи,
начину живота, кретања, исхрани, прилагођености средини и размножавању речног рака,
као и о разноврсности и значају ракова.
Функционални задаци: развијање вербалног изражавања, уочавања, упоређивања,
логичког размишљања и закључивања.
Васпитни задаци: развијање свести о зглавкарима као најбројнијој и најразноврснијој
групи организама, о раковима и њиховом значају.
Стандарди постигнућа: БИ.1.2.3, БИ.1.2.4, БИ.1.6.1, БИ.2.2.3, БИ.3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: фронтални,
разговора, текстуална метода, демонстративна метода,
индивидуални
активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, природни и конзервирани материјал, фотографије,
слике, цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА
Напомена: Уколико постоји препарирани материјал зглавкара, збирке инсеката или
љуштуре ракова, наставник треба да их искористи, јер ће ученици посматрањем,
запажањем и упоређивањем бити у могућности да донесу закључке о овој групи
организама и тиме стекну нова знања. Треба да искористи и слике, цртеже, фотографије
које су му на располагању. За ученике који показују више интересовања, или такмичаре,
додатне информације су у додатку приручника.
– Заједно са наставником ученици дефинишу циљ часа.
– Користећи природни материјал, слике и цртеже (стр. 82) ученици закључују које
групе организама спадају у зглавкаре и уз помоћ наставника упознају њихове
основне карактеристике: грађу тела и кретање.
– Кроз разговор са наставником сазнају о исхрани и размножавању ове велике групе
организама.
Најважније ученици бележе у свесци а наставник на табли (користи графофолију
или компјутер и видео-бим).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Редни
број: 29.

Наставна јединица: Зглавкари – речни рак,
разноврсност и значај

Тип часа:
понављање

Циљ часа: понављање основних карактеристика зглавкара и речног рака, као и
разноврсност и значај ракова.
Образовни задаци: понављање и проширивање стеченог знања о карактеристикама
зглавкара, о грађи, начину живота и прилагођености средини речног рака, као и
разноврсности и значају ракова.
Функционални задаци: развијање вербалног изражавања, уочавања, упоређивања,
логичког размишљања и закључивања.
Васпитни задаци: развијање свести о зглавкарима као најбројнијој и најразноврснијој
групи организама, о раковима и њиховом значају.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: фронтални,
разговора, текстуална метода, демонстративна
индивидуални, групни
метода, активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, природни и конзервирани материјал,
фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим
и пројектор.
ТОК ЧАСА

Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројевима 3, 5, 8; сајтови
http://sr.wikipedia.org/sr/rakovi, sr.wikipedia.org/sr/Зглавкари
http://www.gimnazijaso.edu.rs/gornje-podunavlje/zivotinje/beskicmenjaci/zglavkari/recnirak.php

Завршни

– Након прочитаног одељка ,,Ако желиш, сазнај још нешто” ученици
коментаришу, а наставник допуњује.
– Наставник са ученицима процењује да ли је час био успешан, похваљује
активне, или све ученике, у зависности од залагања. Ако поједини ученици нису
савладали предвиђено градиво, треба додатно објаснити, открити узрок
заостајања и следећег часа оставити време за утврђивање знања.

Главни

– Ученици читају одговоре на питања из одељка ,,Провери своје знање” са 85. и
86. стране. Остали допуњују одговоре, наставник по потреби коригује.
Одговори се бележе на табли.
– Даљу проверу знања у вези са речним раком наставник реализује кроз квиз.

Уводни

Напомена: Квиз који се користи као провера знања дат је у додатном делу.
– Заједно са наставником дефинишу циљ часа.
– Користећи природни материјал, слике и цртеже, одговарају на питања у вези са
основним карактеристикама зглавкара.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Пауколики зглавкари. Паукови –
Тип часа:
број: 30.
обрада
разноврсност и значај
Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама и поделом пауколиких
зглавкара, и разноврсношћу и начином живота паукова.
Образовни задаци: стицање знања о основним карактеристикама и подели пауколиких
зглавкара, о разноврсности и начину живота паукова.
Функционални задаци: развијање способности уочавања, упоређивања, логичког
размишљања и закључивања.
Васпитни задаци: развијање свести о постојању паукова који могу изазвати
здравствене сметње код човеке.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.1.5, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: фронтални,
разговора, текстуална метода, демонстративна
индивидуални
метода, активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, природни и конзервирани материјал,
фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим
и пројектор.
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици понављају градиво о разноврсности и основним карактеристикама
зглавкара.
– Кроз разговор са ученицима истиче се циљ часа.
– Користећи слике и цртеже пауколиких зглавкара (стр. 86), ученици наводе који
организми спадају у ову групу.

– Техником „мозгалице” ученици усмено наводе асоцијације на појам паукови,
наставник записује на табли.
– Ученици објашњавају асоцијације, а наставник даје додатна објашњења.
– Користећи слике и цртеже које је наставник припремио, кроз разговор, ученици
уочавају разлике између паука мрежара и скитница, упознају се са различитим
врстама паукова и сазнају да постоје и отровне врсте, опасне по човека.
– Најважније ученици записују у свеске, а наставник бележи на табли (користи
графофолију или компјутер и видео-бим).

Главни

– Постављајући питања у вези са пауцима, наставник проверава да ли су се
ученици упознали са њиховим карактеристикама, са разноврсношћу и начином
живота.
– Наставник са ученицима процењују да ли је реализован циљ часа.
– Похваљује рад ученика, активност и сарадњу, као и залагање на часу.
– Кроз питања о начину на који пауци плету мрежу наставник треба да додатно
заинтересује ученике и у њима пробуди истраживачки дух.
– Наставник упућује ученике да прочитају одељак ,,Ако желиш, сазнај још нешто”
са 88. стране, или на интернету и тиме прошире своје знање.

Завршни

Литература: сајтови: http://www.bionet-skola.com/w/Pauci, http://www.gimnazijaso.edu.rs,
gornje-podunavlje/zivotinje/beskicmenjaci/zglavkari/recni-rak.php,
sr.wikipedia.org/sr/Зглавкари, you tube Почему пауки не попадаются в собственные сети?

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Тип часа:
Наставна јединица: Скорпије, крпељи и стоноге
број: 31.
обрада
Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама скорпија, крпеља и стонога, са
њиховом разноврсношћу и начином живота.
Образовни задаци: стицање знања о основним карактеристикама скорпија, крпеља и
стонога, њиховој грађи, разноврсности, прилагођености средини, и начину живота.
Функционални задаци: развијање способности уочавања, упоређивања, логичког
размишљања и закључивања.
Васпитни задаци: развијање свести о постојању зглавкара који могу бити преносиоци
опасних болести, или изазивати одређене болести и здравствене сметње код човека, као и о
начинима заштите.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.1.5, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: фронтални,
разговора, текстуална метода, демонстративна метода,
индивидуални, групни
активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, природни и конзервирани материјал, фотографије,
слике, цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

–

–
–

–
–

–

Литература: сајтови http://www.bionet-skola.com/w/skorpije
http://www.bionet-skola.com/w/Paukolike_životinje, http://www.bionet-skola.com/w/Zglavkari

Завршни

–
–

Наставник дели ученике у три групе. Једној групи даје слике шкорпија, другој
крпеља, а трећој стонога. Затим ученици одређују коју су групу зглавкара добили и
наводе њихове основне карактеристике.
Тако наставник проверава да ли су се ученици упознали са основним
карактеристикама скорпија, крпеља и стонога, са њиховом разноврсношћу и
начином живота.
Наставник са ученицима процењују да ли је реализован циљ часа.
Похваљује залагање на часу, активност и сарадњу. Похваљује рад одељења или
појединаца.
Задаје домаћи задатак. Ученици треба да одговоре на питања из одељка „Провери
своје знање” са 90. и 91. стране. Одговоре пишу у свесци или уџбенику.

Главни

–

Користећи слике или препарирани материјал скорпије, крпеља и гриње, ученици
посматрањем, запажањем и закључивањем долазе до неких основних
карактеристика ове групе зглавкара. Наставник допуњује њихове закључке.
Објашњава зашто су крпељи, гриње и шугарац опасни за човека и које су мере
заштите.
Затим ученици посматрају и описују стоноге; наставник даје додатна објашњења.
Задаје задатак да ученици у својим свескама нацртају шему прегледа градива ове
наставне јединице, при чему даје пример на скорпијама.

Уводни

Напомена: Пример шеме коју ученици треба да нацртају налази се у додатку на крају
приручника. Наставник припрема сав потребни материјал: слике, цртеже, или се могу
користити слике из уџбеника. Ученике који желе да прошире своје знање наставник
упућује на литературу или сајтове.
– Ученици одговарају на питања у вези са разноврсношћу и основним
карактеристикама зглавкара.
– Кроз разговор са ученицима истиче се циљ часа.
– Користећи слике и цртеже, ученици наводе групе које спадају у пауколике
зглавкаре.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Пауколико зглавкари – паукови,
Тип часа:
број: 32.
понављање
скорпије, крпељи и стоноге
Циљ часа: понављање основних карактеристика паукова, скорпија, крпеља и стонога,
и њихове разноврсности.
Образовни задаци: понављање и проширивање стеченог знања о основним
карактеристикама паукова, скорпија, крпеља и стонога, о њиховом начину живота и
разноврсности.
Функционални задаци: развијање вербалних способности, развијање способности
повезивања чињеница, логичког размишљања и закључивања, развијање потребе за
новим сазнањима.
Васпитни задаци: развијање свести о постојању зглавкара који могу бити преносиоци
опасних болести, или изазивати одређене болести и здравствене сметње код човека, као
и о начинима заштите.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.1.5, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: индивидуални,
разговора, текстуална метода, демонстративна
фронтални, групни
метода, активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, природни и конзервирани материјал,
фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим
и пројектор.
ТОК ЧАСА

Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројевима 3, 5, 8; сајтови
http://www.bionet-skola.com/w/skorpije, http://www.bionetskola.com/w/Paukolike_životinje, http://www.bionet-skola.com/w/Zglavkari

Завршни

– Подсећа ученике да су за домаћи задатак имали да прочитају одељак ,,Ако
желиш, сазнај још нешто” са 88. стране, који говори о пауковима, и начину на
који они плету мрежу. Ученици разговарају о томе, наставник допуњује,
односно проширује знање, или по потреби коригује одговоре.
– Наставник процењује да ли је час био успешан, похваљује активне, или све
ученике, у зависности од залагања.
– Задаје домаћи задатак: ученици за следећи час треба да донесу слике
различитих инсеката.

Главни

– Ученици читају одговоре на питања из одељка „Провери своје знање” са 90. и
91. стране. Остали ученици проверавају своје одговоре и допуњују. Наставник
по потреби коригује. Одговори се записују на табли.
– Наставник упућује ученике да прочитају одељак „Ако желиш, сазнај још нешто”
са 89. стране.
– Ученици одговарају на питања у вези са прочитаним одељком. Наставник
допуњује или коригује одговоре.

Уводни

Напомена: Ради успешније реализације часа наставник треба да искористи, или сам
осмисли радне листиће који су дати на крају приручника као прилог.
– Користећи слике и цртеже, ученици наводе који се организми убрајају у
пауколике зглавкаре и именују животиње које наставник показује на сликама,
цртежима или које су препариране.
– Ученици уз помоћ наставника дефинишу циљ часа.
– Наставник дели ученицима радне листиће. На основу карактеристика ученици
треба да одреде о којој групи или ком организму је реч. Ово се може
реализовати и као активност „корак по корак”.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Тип часа:
Редни
Наставна јединица: Инсекти – разноврсност и значај
обрада
број: 33.
Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама и разноврсношћу инсеката.
Образовни задаци: стицање основних знања о карактеристикама инсеката, њиховој
разноврсности , начину живота, прилагођености средини и значају.
Функционални задаци: развијање способности уочавања, упоређивања, логичког
размишљања, закључивања, вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности, прилагођености инсеката
средини, и значају инсеката, као и о инсектима који могу бити преносиоци опасних
болести, или изазивати одређене болести и здравствене сметње код човека, као и о
начинима заштите.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.5.1, БИ. 1.5.2, БИ. 1.5.3, БИ. 1.6.1, БИ. 2.5.1,
БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: фронтални,
разговора, текстуална метода, демонстративна
индивидуални
метода, активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, природни и конзервирани материјал,
фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим
и пројектор.
ТОК ЧАСА

Литература: Литература на крају уџбеника обележена бројевима 1, 2, 3, 5, 8, 9; сајт
http://sr.wikipedia.org/sr/инсекти; http://www.bionet-skola.com/w/Insekti

Завршни

– Постављајући питања у вези са инсектима, наставник проверава да ли су се
ученици упознали са основним карактеристикама ових организама, са њиховом
разноврсношћу и начином живота.
– Наставник са ученицима процењују да ли је реализован циљ часа.
– Похваљује залагање на часу, активност и сарадњу ученика.
– Задаје домаћи задатак: ученици треба да одговоре на питања из одељка
,,Провери своје знање” са 102. и 103. стране. Одговоре пишу у свесци или
уџбенику.

Главни

– Наставник даје додатна објашњења о основним карактеристикама инсеката, и
размножавању. Наводи да постоји развиће са потпуним и непотпуним
преображајем, даје примере и објашњава разлику.
– Упућује ученике да погледају слике инсеката које су донели и наводи ученике да
закључе да су инсекти најбројнија група организама.
– Ученици дају неке основне карактеристике инсеката чије слике имају, наставник
допуњује, наводећи њихове карактеристике и набраја још неке од представника
датих група.
– Ученици добијају задатак да наведу улогу инсеката у природи.
– Закључују да постоје и штетни, по човека опасни инсекти, који изазивају или
преносе различите болести.
– Наставник даје задатак да ученици направе кратку шему прегледа градива.

Уводни

– Ученици одговарају на питања у вези са основним карактеристикама и поделом
зглавкара.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.
– Користећи слике и цртеже, наставник подстиче ученике да посматрањем,
уочавањем и закључивањем опишу спољашњу грађу инсеката, кретање,
распрострањеност, исхрану.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Тип часа:
Редни
Наставна јединица: Инсекти и разноврсност
понављање
број: 34.
Циљ часа: понављање основних карактеристика инсеката.
Образовни задаци: понављање и проширивање стеченог знања о основним
карактеристикама инсеката, о њиховом начину живота, прилагођености средини и
разноврсности.
Функционални задаци: развијање вербалних способности, развијање способности
повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о користи коју човек има од инсеката, као и
постојању инсеката који могу бити преносиоци опасних болести, или изазивати
одређене болести и здравствене сметње код човека, као и о начинима заштите.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.5.1, БИ. 1.5.2, БИ. 1.5.3, БИ. 1.6.1, БИ. 2.5.1,
БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: индивидуални,
разговора, текстуална метода, демонстративна
групни и фронтални
метода, активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска природни и конзервирани материјал,
фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим
и пројектор.
ТОК ЧАСА

Наставник са ученицима процењују да ли је реализован циљ часа.
Похваљује залагање на часу, активност и сарадњу ученика. Ако поједини
ученици нису савладали предвиђено градиво, треба додатно објаснити, открити
узрок заостајања и следећег часа оставити време за утврђивање знања.
– Задаје домаћи задатак да ученици прочитају одељак ,,Ако желиш, сазнај још
нешто” и ,,Буди фер играч” како би стекли правилан однос према природи, чији
смо и ми део.
Литература: Наведена на крају уџбеника под бројевима 1, 2, 3, 5, 8, 9; сајт
http://sr.wikipedia.org/sr/инсекти; http://www.bionet-skola.com/w/Insekti

Завршни

–
–

Главни

– Ученици наводе улогу инсеката у природи, уз детаљна објашњења и примере.
– Одговарају на питања у вези са штетним, по човека опасним инсектима који
изазивају или преносе различите болести.
– Наставник дели ученике у неколико група (4–5), у зависности од количине
материјала и свакој групи даје по неколико слика или цртежа инсеката. Задатак
ученика је да одреде који су то инсекти, којој групи припадају и да кажу
основне карактеристике те групе.
– Наставник упућује ученике да прочитају одељак ,,Корисно је знати” и тиме
допуне своја знања. Након тога ученици коментаришу са наставником о
прочитаном.

Уводни

Напомена: За овај час наставник треба да припреми слике различитих инсеката из
група које су ученици учили, или може да се искористе слике које су ученици донели
на један од претходних часова.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.
– Ученици одговарају на питања из одељка ,,Провери своје знање” са 102. и 103.
стране. Остали ученици допуњују одговоре, наставник по потреби коригује.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 35.

Наставна јединица: Зглавкари

Тип часа:
провера знања,
понављање

Циљ часа: провера и утврђивање стеченог знања о зглавкарима.
Образовни задаци: понављање (утврђивање знања) о разноврсности зглавкара,
прилагођености средини и карактеристикама одређених група.
Функционални задаци: развијање способности запажања различитих зглавкара,
уочавања разлике међу њима, упоређивања и груписања.
Васпитни задаци: развијање истраживачког духа.
Стандарди постигнућа: сви стандарди који су коришћени за обраду поглавља
Зглавкари
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
групни, фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска природни и конзервирани материјал,
фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим
и пројектор.
ТОК ЧАСА

Наставник са ученицима процењују да ли је реализован циљ часа.
Похваљује залагање на часу, активност и сарадњу ученика. Ако поједини
ученици нису савладали предвиђено градиво, треба додатно објаснити, открити
узрок заостајања и следећег часа оставити време за утврђивање знања.

Литература: сва литература и сајтови који су коришћени током обраде поглавља
Зглавкари.

Завршни

–
–

Главни

– Задатак ученика је да одреде који су то организми и да наведу детаљније њихове
карактеристике.
– Ученици могу да представе одређене организме и схемама на табли.
– Овај део часа се може реализовати као квиз, или као активност „корак по корак”
по схемама које су дате у већ неколико наставних јединица.

Уводни

Напомена: За овај час наставник треба да припреми сав материјал који се
користио у обради зглавкара. Могу се искористити квизови или радни листићи,
ако наставник није стигао да их обради на часу. Може се обновити градиво и
активношћу „корак по корак”. Ученици могу на табли цртати шеме одређених
наставних јединица, док други ученици објашњавају.
– Ученици одговарају на питања у вези са основним карактеристикама зглавкара и
о њиховој подели.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.
– Наставник дели ученике у неколико група (10) и даје им материјал, слике,
цртеже, природни материјал.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 36.

Тип часа:
обрада

Наставна јединица: Бодљокошци

Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама и разноврсношћу бодљокожаца.
Образовни задаци: стицање основних знања о карактеристикама бодљокожаца,
њиховој разноврсности, прилагођености средини, начину живота и значају.
Функционални задаци: развијање способности уочавања битног, упоређивања,
логичког размишљања, закључивања, вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају бодљокожаца.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, природни и конзервирани материјал,
фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим
и пројектор
ТОК ЧАСА

Литература: наведена на крају уџбеника под бројем 1, 2, 8, 9; сајт
http://sr.wikipedia.org/sr/бодљокошци

Завршни

– Завршни део часа се може реализовати тако што наставник захтева да ученици
наведу бар 3–4 карактеристике сваког представника бодљокожаца. Или,
активношћу „корак по корак” наставник наводи 3–4 карактеристике, а ученици
наводе о ком организму је реч.
– Ученици допуњују изнето, и са наставником процењују да ли је реализован циљ
часа.
– Похваљује залагање на часу, активност и сарадњу ученика.
– Задаје домаћи задатак: ученици треба да одговоре на питања из одељка
„Провери своје знање” са 108. стране.

Главни

– Наставник задаје задатак: ученици треба да прочитају текст и забележе, и
дефинишу све нове или важне појмове за сваку групу бодљокожаца.
– Након обављеног задатка ученици читају који су то појмови, остали допуњују
изнето, наставник објашњава, или по потреби коригује.

Уводни

Напомена: наставник припрема материјал, слике или цртеже бодљокожаца.
– Ученици набрајају групе бескичмењака које су обрадили до сада.
– Уз помоћ наставника дефинишу циљ часа.
– Користећи слике и цртеже из уџбеника (стр. 104) или материјал који је дао
наставник, закључују који организми спадају у бодљокошце.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 37.

Тип часа:
понављање

Наставна јединица: Бодљокошци

Циљ часа: понављање основних карактеристика бодљокожаца.
Образовни задаци: понављање и проширивање стеченог знања о основним
карактеристикама бодљокожаца, о њиховом начину живота, прилагођености средини и
разноврсности.
Функционални задаци: развијање вербалних способности, уочавања битног,
упоређивања, развијање способности повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају бодљокожаца.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни

Наставна средства: уџбеник, свеска, природни и конзервирани материјал,
фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим
и пројектор
ТОК ЧАСА

Литература: наведена на крају уџбеника под бројем 1, 2, 8, 9; сајт
http://sr.wikipedia.org/sr/бодљокошци

Завршни

– Један од ученика из групе излаже о којим организмима је реч и црта шему на
табли. На исти начин излажу и чланови осталих група.
– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Треба нагласити и оценити напредовање сваког ученика. Ако ученици нису
најбоље савладали предвиђено градиво, треба додатно објаснити, открити узрок
заостајања и следећег часа оставити време за утврђивање знања.

Главни

– Наставник дели ученике у 5 група и даје им материјал, слике, цртеже, природни
материјал.
– Ученици одређују који су то организми и праве шему градива за ту групу
организама.
– Наставник прати рад ученика.

Уводни

– Ученици одговарају на питања у вези са основним карактеристикама
бодљокожаца и њиховом поделом.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.
– Ученици читају одговоре из домаћег задатка и образлажу их. Други допуњују,
наставник по потреби коригује.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 38.

Тип часа:
провера знања,
систематизација

Наставна јединица: Бескичмењаци

Циљ часа: провера знања о основним карактеристикама различитих група
бескичмењака.
Образовни задаци: провера стеченог знања о основним карактеристикама различитих
група бескичмењака, о њиховом начину живота и распрострањености.
Функционални задаци: развијање вербалних способности, уочавања битног,
развијање способности повезивања чињеница и систематизације.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају бескичмењака.
Стандарди постигнућа: сви стандарди обрађени у оквиру бескичмењака.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
групни, фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, природни и конзервирани материјал,
фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим
и пројектор
ТОК ЧАСА

– Упућује ученике на 109, 110. и 111. страну уџбеника. Даје упутства да се сва
питања и задаци пажљиво прочитају а онда решавају. Решења могу да пишу у
свесци или у уџбенику. Ако користе свеске, онда ће први задатак урадити тако
што ће организме нацртати у свесци, и тамо их обележити.

Уводни

– Наставник са ученицима истиче циљ часа.

– Ученици раде задато, наставник прати рад ученика.
– У 4. задатку, под називом „Препознај ме”, ученици наводе и неке од основних
карактеристика датих организама.

– Наставник похваљује залагање на часу, активност, и оцењује ученике у односу
на показано знање.

Литература: сва до сада наведена литература.

Завршни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.

Главни

– По завршеном задатку ученици читају одговоре, други допуњују или коригују.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Тип часа:
Наставна јединица: Хордати – копљача, амфиоксус
број: 39.
обрада
Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама и разноврсношћу хордата и
амфиоксуса.
Образовни задаци: стицање основних знања о карактеристикама хордата, њиховој
разноврсности, начину живота, прилагођености средини и значају, као и о начину
живота, грађи и прилагођености амфиоксуса средини у којој живи.
Функционални задаци: развијање способности уочавања битног, упоређивања,
логичког размишљања, закључивања, вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају хордата.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: индивидуални,
разговора, текстуална метода, демонстративна
фронтални
метода, активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, радни листићи, фотографије, слике, цртежи,
схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА
Напомена: Наставник припрема слике или цртеже хордата и амфиоксуса. Радни
листићи су дати у додатку приручника.

Провера знања се може реализовати и кроз радне листиће, или квиз.
Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
Наставник похваљује залагање на часу и активност ученика.
Наставник задаје домаћи задатак: ученици треба да одговоре на питања са 114.
стране.

Литература: наведена под бројем 9 или сајт sr.wikipedia.org/sr/Амфиоксус
http://sr.wikipedia.org/sr/хордати

Завршни

–
–
–
–

Главни

– Ученици на основу обележене слике копљаче закључују о грађи овог организма.
– Наставник допуњује и објашњава где живи, како се храни и размножава.
– Ученици добијају задатак да прочитају текст о копљачи на 112. и 113. страни и
запишу сажетак.

Уводни

– Наставник напомиње да поред бескичмењака постоји и једна веома разноврсна
група организама – хордати.
– Заједно са ученицима истиче циљ часа.
– Затим ученици добијају задатак да користећи слике и цртеже из уџбеника
(стр. 112), закључе који организми спадају у хордате.
– Након тога треба да прочитају текст из уџбеника на 112. страни и направе шему
лекције.
– Наставник контролише рад.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Тип часа:
понављање
Циљ часа: понављање основних карактеристика хордата и амфиоксуса.
Образовни задаци: утврђивање стеченог знања о основним карактеристикама хордата
(грађи) и разноврсности, као и о грађи и начину живота амфиоксуса.
Функционални задаци: развијање вербалних способности, развијање способности
повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају хордата.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Редни
број: 40.

Наставна јединица: Хордати – копљача, амфиоксус

Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, радни листићи, фотографије, слике, цртежи,
схеме графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

Уводни

– Ученици одговарају на питања у вези са основним карактеристикама хордата и
њиховом поделом.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.
– Ученици читају одговоре из домаћег задатка и образлажу их. Други допуњују,
наставник по потреби коригује.

– Ако претходног часа ученици нису стигли да одговоре на питања из радних
листића, то могу да ураде на овом часу.
– Овај део часа се може реализовати и тако што се ученицима задаје да нацртају
шему и обележе главне делове амфиоксуса.
– Наставник бележи на табли следеће појмове, а задатак ученика је да их
дефинишу: хорда, цеваст нервни систем, ждрело, ждрелни прорези,
околождрелна дупља.
– Наставник прати рад ученика.
– Након обављеног задатка ученици читају одговоре, наставник контролише и по
потреби коригује одговоре.

Главни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Треба нагласити и оценити напредовање сваког ученика. Ако ученици нису
најбоље савладали предвиђено градиво, треба додатно објаснити, открити узрок
заостајања и следећег часа оставити време за утврђивање знања.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици за следећи час треба да прочитају
одељак ,,Ако желиш, сазнај још нешто”.

Завршни

Литература: наведена на крају уџбеника под бројем 9 или сајт
sr.wikipedia.org/sr/Амфиоксус; sr.wikipedia.org/sr/Хордати

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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2
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 41.

Наставна јединица: Кичмењаци – рибе

Тип часа:
обрада

Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама и разноврсношћу кичмењака и
са основним карактеристикама риба.
Образовни задаци: стицање основних знања о карактеристикама кичмењака,
прилагођености средини, подели, грађи и начину живота; стицање основних знања о
карактеристикама риба, њиховом начину живота, грађи и прилагођености средини.
Функционални задаци: развијање способности уочавања битног, упоређивања,
логичког размишљања, закључивања, вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање радних навика.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 2.4.7, БИ. 3.2.1,
БИ. 3.2.2, БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

– Ученици, ослањајући се на претходно стечено знање, постављају једни другима
питања у вези са основним карактеристикама хордата и поделом.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.
– Користећи слике и цртеже, или слике из уџбеника са 115. стране, ученици
закључују које све групе организама спадају у кичмењаке.

Уводни

Напомена: Изучавање кичмењака, нарочито када је у питању разноврсност,
представља део биологије који буди интересовање ученика за далеко више
информација него што је предвиђено програмом за овај разред. Стога, будите увек
спремни да одговорите на разноврсна питања у вези са овим царством, да упутите
ученике на многобројне енциклопедије животиња, научно-популарне емисије или
интернет. Не заборавите да се на крају скоро сваке наставне јединице налази одељак
„Буди истраживач”, у оквиру кога имате списак сајтова на које можете да упутите
ученике. Такође, на крају уџбеника се налази списак литературе, корисне како за вас,
тако и за ученике.Уз то, у приручнику су дати сајтови на које можете упутити ученике,
који покажу више интересовања.

– Кроз разговор наставник наводи ученике да закључе из којих делова се састоји
тело кичмењака, како се крећу, каква је њихова распрострањеност.
– Наставник упућује ученике да погледају цртеж на 116. страни, са појединим
органима кичмењака.
– Ученици наводе органе и уз помоћ наставника закључују којим системима
органа припадају. Наставник објашњава детаљније о системима органа.
– Најважније у облику шеме представља на табли (користите графофолију или
компјутер и видео-бим), а ученици преписују у свеске.
Главни

– Ученици кроз разговор са наставником, из претходно стеченог знања и искуства,
наводе коју средину настањују рибе, како се крећу, чиме је покривено тело риба.
– Ученици посматрају цртеж спољашње грађе рибе на 120. страни и уочавају све
обележене делове. Наставник објашњава спољашњу грађу и улогу бочне линије.
– Затим наставник упућује ученике на 122. страну да погледају унутрашњу грађу.
Истиче улогу рибљег мехура. Усменим излагањем објасните исхрану, дисање и
размножавање риба.
– Најважније у облику шеме представља на табли (користите графофолију или
компјутер и видео-бим), а ученици преписују у свеске.

– Ученици понављају најважније, користећи слике, цртеже и шему на табли.

– Наставник похваљује залагање на часу и активност ученика.
– Задаје домаћи задатак: ученици треба да одговоре на питања из одељка
,,Провери своје знање” са 118. и 119. стране. Одговоре пишу у свесци или
уџбенику. Обавезно их наставник подстиче да прочитају одељак „Ако желиш,
сазнај још нешто”, на 117. страни, чиме ће проширити своја знања.

Литература: наведена под бројем 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 15, или сајтови:
sr.wikipedia.org/sr/Кичмењаци; sr.wikipedia.org/sr/Кичмењаци_без_вилица
www.bionet-skola.com › Kategorije › Šabloni

Завршни

– Са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.

Наставна јединица: Разноврсност и значај риба у
Редни
Тип часа:
број: 42.
обрада
природи и за човека
Циљ часа: упознавање са разноврсношћу и значајем риба у природи.
Образовни задаци: стицање основних знања о разноврсности, прилагођености средини,
грађи и начину живота појединих група риба, као и о њиховом значају у природи.
Функционални задаци: развијање способности запажања, уочавања битног, уочавања
разлике, упоређивања, логичког размишљања, закључивања, развијање способнсти
вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о важности ових организама.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 2.4.7, БИ. 3.2.1,
БИ. 3.2.2, БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: индивидуални,
разговора, текстуална метода, демонстративна метода,
фронтални
активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, радни листићи, фотографије, слике, цртежи, схеме,
графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

–

–

–

Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
Треба нагласити и оценити напредовање сваког ученика. Ако ученици нису најбоље
савладали предвиђено градиво, треба додатно објаснити, открити узрок заостајања
и следећег часа оставити време за утврђивање знања.
Наставник задаје домаћи задатак: ученици за следећи час треба да прочитају
одељак ,,Ако желиш, сазнај још нешто” са124. и 125. стране.

Литература: наведена на крају уџбеника под бројем 4, 6, 10, 14, 15, или сајт
sr.wikipedia.org/sr/Рибе; www.bionet-skola.com › Kategorije › Životinje › Hordati
You Tube Deep Sea Fish Medley; You Tube Krit - Akvarijum morskih riba
You Tube DEEP BLUE (CINEMATIC, AMBIENT, ELECTRONIC MUSIC, CLASSICAL)

Завршни

–
–

Главни

–
–

Ученици након што су прочитали наставну јединицу, читајући радне листиће,
одређују о којој групи риба је реч.
Преписују карактеристике дате групе риба са радних листића.
Наставник прати рад ученика и по потреби помаже у реализацији задатог. Након
обављеног задатка, ученици читају одговоре, међусобно се допуњују, ви
проширујете или по потреби коригујете одговоре.
Кроз разговор наводите ученике да, из досадашњег искуства, закључе у чему је
значај риба и то напишите на табли, а ученици у свескама.

Уводни

Напомена: Обнављање градива претходне наставне јединице можете реализовати у виду
асоцијације, дате у додатку. За реализацију овог часа можете припремити радне листиће са
питањима у вези са основним карактеристикама појединих група риба, и активношћу
,,корак по корак” ученици закључују о којој групи је реч. Пример је дат у додатку
приручника.
Припремите већи број слика или цртежа риба.
– Ученици одговарају на питања која се односе на карактеристике, унутрашњу и
спољашњу грађу риба. Овај део часа можете обрадити и у виду асоцијације.
– Кичмењаке ће ученици поновити кроз читање одговора на питања са 118. стране.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.
– Упућује ученике да прочитају о разноврсности и значају риба са 122, 123. и 124.
стране.
– У међувремену наставник дели радне листиће са активношћу ,,корак по корак”.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Тип часа:
Редни
Наставна јединица: Дисекција рибе
вежба
број: 43.
Циљ часа: провера и утврђивање стеченог знања о рибама.
Образовни задаци: понављање стеченог знања и уочавање најбитнијих органа.
Функционални задаци: развијање способности запажања појединих органа.
Васпитни задаци: развијање истраживачког духа, оспособљавање ученика за
практични рад и изучавања организама.
Васпитни задаци: примена наученог у пракси.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.6.1, БИ. 1.6.2.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
групни, фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, риба, кадица за дисекцију, маказе, пинцета,
фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим
и пројектор
ТОК ЧАСА

Уводни

Напомена: Ако, из било ког разлога наставник није у могућности, или ученици нису
спремни да посматрају дисекцију, овај час се може реализовати и тако што ће ученици
проучити детаљно унутрашњу грађу користећи слику унутрашње грађе из уџбеника на
страни 122 (или користећи неку енциклопедију или атлас из наведене литературе).
Наставник може и да изађе на интернет и нађе слике и цртеже унутрашње грађе риба.
– Ученици понављају основне карактеристике риба.
– Заједно са ученицима наставник истиче циљ часа.

– Ученици добијају задатак да детаљно прочитају вежбу са 126. стране.
– Посматрају рибу и уочавају на њој све што је задато.
– Наставник или ученик врши дисекцију рибе, а ученици уочавају унутрашње
органе.
– Одговарају на питања и дате задатке.
– Уколико се не ради дисекција, ученици посматрају слику унутрашње грађе,
цртају у свесци и обележавају.
– Наставник прати рад.
– Ученици објашњавају функцију органа и којим системима органа припада.

Главни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник похваљује залагање и активност ученика.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици треба да изаберу једну од риба и у
свесци напишу њене основне карактеристике, где живи, начин живота...

Завршни

Литература: наведена на крају уџбеника под бројем 4, 10, 14, 15, или сајт
sr.wikipedia.org/sr/Рибе; sr.wikipedia.org/sr/Кошљорибе

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 44.

Тип часа:
понављање,
провера знања

Наставна јединица: Рибе

Циљ часа: понављање основних карактеристика риба и њихове разноврсности.
Образовни задаци: понављање и провера стеченог знања о основним
карактеристикама риба, грађи, начину живота, прилагођености средини и
разноврсности.
Функционални задаци: развијање вербалних способности, развијање способности
повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају риба.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 2.4.7, БИ. 3.2.1,
БИ. 3.2.2, БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

– Ученици укратко понављају поделу кичмењака, најосновније карактеристике
риба и поделу.

– Рад је индивидуалан.

Главни

– Наставник задаје задатак: ученици треба да одговоре на питања са 127. и 128.
стране. Одговоре пишу у свесци или у уџбенику.

Уводни

– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Након обављеног задатка ученици читају одговоре, образлажу их, други ученици
допуњују. Наставник по потреби коригује.

– Наставник оцењује рад и активност ученика. Ако ученици нису најбоље
савладали предвиђено градиво, треба додатно објаснити, открити узрок
заостајања и следећег часа оставити време за утврђивање знања.

Литература: наведена на крају уџбеника под бројевима 4, 6, 10, 14, 15.

Завршни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

–
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–

Провера знања се може реализовати и кроз кратка квиз питања.
Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
Наставник похваљује залагање на часу и активност ученика.
Наставник задаје домаћи задатак: ученици треба да прочитају одељак „Ако желиш,
сазнај још нешто”.
Литература: наведена под бројевима 1, 2, 3, 6, 8, 11, 15, или сајт
sr.wikipedia.org/sr/Водоземци; www.bionet-skola.com › Kategorije › Šabloni

Завршни

–
–
–
–

Главни

–
–

Ученици добијају задатак да прочитају кратак текст о водоземцима на 130. страни и
на основу прочитаног направе шему.
Техником ,,мозгалице” ученици наводе све асоцијације на појам ,,жаба”.
Затим ученици објашњавају зашто су навели те асоцијације, уз помоћ наставника их
групишу, систематизују, а наставник даје додатна објашњења.
Заједно са ученицима наставник на табли прави схема лекције.
Наставник упућује ученике да обрате пажњу на цртеж унутрашње грађе жабе, на све
органе, да установе која је њихова улога и ком сиситему органа припадају.
Наставник проширује њихово знање додајући све информације из додатка
приручнику.
Користећи слике и цртеже са 132. и 133. стране, као и додатни припремљен
материјал, ученици се упознају са основним представницима безрепих и репатих
водоземаца.
Наставник даје додатна објашњења и записује најважније на табли, а ученици у
свеске.
Из свега изнетог, ученици уз помоћ наставника закључују која је улога водоземаца.

Уводни

Редни
Тип часа:
Наставна јединица: Водоземци, разноврсност и значај
број: 45.
обрада
Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама, разноврсношћу и значајем
водоземаца.
Образовни задаци: стицање основних знања о карактеристикама водоземаца, њиховој
прилагођености средини, разноврсности, начину живота и значају.
Функционални задаци: развијање способности запажања, упоређивања, логичког
размишљања, закључивања, вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају хордата.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: индивидуални,
разговора, текстуална метода, демонстративна метода,
фронтални
активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА
Напомена: Наставник припрема слике или цртеже водоземаца. Пре него што се пређе на
обраду ове наставне јединице, неопходно је укратко објаснити прелазак организама на
копнени начин живота. Обавезно споменути амниотско јаје (из додатка приручника).
Шема прегледа градива о водоземцима, жаби, и разноврсности налази се у додатку
приручника. Обавезно приликом обраде унутрашње грађе дати све информације
везане за унутрашње органе. Ту су и кратка питања у циљу обнављања, која
задовољавају сва 3 нивоа.
– Наставник напомиње да је током еволуције организама дошло до преласке дела
организама из првобитног станишта – воде, на копно. Наводи основне
карактеристике шакоперки и објашњава на који начин и из којих разлога су
организми постепено излазили и освајали копнену средину.
– Најбитније записује на таблу, а ученици у свеске.
– Заједно са ученицима истиче циљ часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 46.

Наставна јединица: Водоземци, разноврсност и значај

Тип часа:
понављање

Циљ часа: понављање основних карактеристика водоземаца и њихове разноврсности.
Образовни задаци: понављање стеченог знања о основним карактеристикама
водоземаца, грађи, прилагођености средини, начину живота и разноврсности.
Функционални задаци: развијање вербалних способности, развијање способности
повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају водоземаца.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Ученици треба да одговоре на питања и задатке. Одговоре пишу у свесци или
уџбенику.

Главни

– Наставник упућује ученике на одељак ,,Провери своје знање”.

Уводни

– Ученици разговарају о прочитаном одељку ,,Ако желиш, сазнај још нешто”.

– Ученици по завршеном задатку читају одговоре, други ученици допуњују,
наставник по потреби коригује.
– Треба нагласити и оценити напредовање сваког ученика. Ако ученици нису
најбоље савладали предвиђено градиво, треба додатно објаснити, открити узрок
заостајања и следећег часа оставити време за утврђивање знања.

Литература: наведена под бројевима 1, 2, 3, 6, 8, 11, 15, или сајт
sr.wikipedia.org/sr/Водоземци; www.bionet-skola.com › Kategorije › Šabloni

Завршни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Тип часа:
Редни
Наставна јединица: Гмизавци – гуштер
обрада
број: 47.
Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама гмизаваца и гуштера.
Образовни задаци: стицање основних знања о карактеристикама гмизаваца, њиховој
разноврсности, начину живота, прилагођености средини и значају, као и о начину
живота гуштера, њиховој грађи и прилагођености средини.
Функционални задаци: развијање способности запажања, упоређивања, логичког
размишљања, закључивања, вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о прилагођености, разноврсности и значају
гмизаваца.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: индивидуални,
разговора, текстуална метода, демонстративна
фронтални
метода, активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА
Напомена: Наставник припрема слике или цртеже гмизаваца и гуштера.

Литература: Наведена под бројевима 1, 2, 3, 6, 8, 11, 15;
сајтови www.bionet-skola.com › Kategorije › Šabloni

Завршни

– Одговарајући на питања у вези гмизаваца и гуштера ученици са наставником
процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник похваљује залагање на часу и активност ученика.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици треба да нацртају цртеж унутрашње
грађе гуштера са 138. стране.

Главни

– Након тога треба да прочитају текст из уџбеника на 138, 139. и 140. страни до
наслова Разноврсност гмизаваца и издвоје најважније.
– Нарочито се скреће пажња да добро погледају и проуче унутрашње органе и
закључе који орган припада ком систему, и која је функција органа и датог
система.
– Наставник контролише рад.
– Након обављеног задатка ученици читају написано, наставник по потреби
допуњава.
– Наставник подсећа шта све спада у гмизавце и усменим излагањем упознаје
ученике са основним карактеристикама и разноврсношћу гуштера.
– Најважније бележи на табли, а ученици у свескама.

Уводни

– Кроз разговор ученици се подсећају поделе кичмењака, и преласка на копнени
начин живота.
– Заједно са ученицима истиче циљ часа.
– Затим ученици добијају задатак да, користећи слике и цртеже из уџбеника (стр.
138), закључе који организми спадају у гмизавце. У свескама цртају шему
приказа разноврсности гмизаваца.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Тип часа:
Редни
Наставна јединица: Гмизавци – гуштер
понављање
број: 48.
Циљ часа: понављање основних карактеристика гмизаваца и гуштера.
Образовни задаци: понављање стеченог знања о основним карактеристикама
гмизаваца, начину живота и подели и о основним карактеристикама гуштера, грађи,
начину живота и разноврсности.
Функционални задаци: развијање вербалних способности, развијање способности
повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају гмизаваца и гуштера.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: индивидуални,
разговора, текстуална метода, демонстративна
фронтални
метода, активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, радни листићи, фотографије, слике, цртежи,
схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

Наставник дели радне листиће.
Ученици добијају задатак да што детаљније одговоре на питања.
Наставник контролише рад ученика.
По завршеном задатку ученици читају одговоре, други допуњују изнето,
наставник по потреби коригује одговоре.

Литература: наведена под бројевима 1, 2, 3, 6, 8, 11, 15; сви сајтови наведени у одељку
,,Буди истраживач”.

Завршни

– Ученици са наставником процењују успешност одговора и самим тим и да ли је
реализован циљ часа.
– Ученике који су се посебно истакли треба оценити, а остале похвалити за
залагање и активност на часу. Ако ученици нису најбоље савладали предвиђено
градиво, треба додатно објаснити, открити узрок заостајања и следећег часа
оставити време за утврђивање знања.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици за следећи час треба да прочитају део
о праисторијским гмизавцима као и одељак ,,Буди истраживач”.

Главни

–
–
–
–

Уводни

Напомена: Наставник припрема слике и цртеже унутрашње грађе гмизаваца
(гуштера). Треба да припреми и слике различитих гмизаваца и гуштера. Главни део
часа се може извести коришћењем радних листића који су у прилогу приручника.
Сваком ученику даје по један радни листић, дакле треба да фотокопира довољан број
листића. Ако то није у могућности, може да издиктира питања делећи ученике у 3
групе.
– Наставник показује слике различитих гмизаваца и гуштера, а ученици одређују
о којој групи, или ком организму је реч.
– Користећи слике и цртеже, подсећају се унутрашње грађе гмизаваца, наводе
системе органа, њихове улоге, као и све органе датих система, наглашавајући
њихову улогу.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Змије, корњаче, крокодили, изумрли Тип часа:
број: 49.
обрада
гмизавци
Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама и разноврсношћу змија,
корњача, крокодила и изумрлих гмизаваца.
Образовни задаци: стицање основних знања о карактеристикама змија, корњача и
крокодила њиховој разноврсности, начину живота, прилагођености средини и значају.
Функционални задаци: развијање опажања и разликовања организама, као и
способност уочавања сличности, упоређивања, логичког размишљања, закључивања,
развијање вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају змија, корњача,
крокодила и изумрлих гмизаваца.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: индивидуални,
разговора, текстуална метода, демонстративна
фронтални
метода, активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, радни листићи, фотографије, слике, цртежи,
схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

Литература: наведена под бројевима 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 15; сви сајтови наведени у
одељку ,,Буди истраживач”.

Завршни

– Провера знања се може реализовати тако што ће ученици једни другима
постављати питања.
– Наставник контролише одговоре.
– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник похваљује залагање на часу и активност ученика.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици треба да прочитају одељак ,,Ако
желиш, сазнај још нешто” са 145. и 146. стране.

Главни

– Ученици добијају задатак да прочитају о змијама, корњачама, крокодилима и
праисторијским гмизавцима.
– Након тога попуњавају табеле из радних листића о свакој групи организама
посебно.
– Наставник контролише рад.
– Након обављеног задатка ученици читају и oбразлажу записано, остали
допуњују, наставник по потреби коригује.

Уводни

Напомена: Наставник припрема радне листиће са схемама (нлази се у додатку
приручника), или црта на табли табеле које ученици треба да попуне.
– Ученици наводе поделу гмизаваца.
– Користећи слике и цртеже, подсећају се основних карактеристика гмизаваца и
унутрашње грађе гмизаваца, наводе системе органа, њихове улоге, као и све
органе датих система, наглашавајући њихову улогу (уколико је то обрађено
детаљно на часу).
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 50.

Наставна јединица: Гмизавци

Тип часа:
понављање,
провера знања

Циљ часа: понављање основних карактеристика и разноврсности гмизаваца.
Образовни задаци: понављање стеченог знања о основним карактеристикама, грађи,
начину живота и разноврсности гмизаваца.
Функционални задаци: развијање вербалних способности, развијање способности
повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају гмизаваца.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА
– Ученици коментаришу текст из одељка ,,Ако желиш, сазнај још нешто”.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

Уводни

– Ученици добијају задатак да одговоре на питања из уџбеника од 146. до 149.
стране.
– Одговоре пишу у свесци или у уџбенику.
– Наставник контролише њихов рад.
– Након обављеног задатка ученици читају и образлажу одговоре, други допуњују.
– Наставник по потреби коригује.

Главни

Литература: наведена под бројевима 1, 2, 3, 6, 8, 11, 15; сви сајтови наведени у одељку
,,Буди истраживач”.

Завршни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник оцењује залагање и знање ученика, и похваљује напредовање сваког
ученика. Ако ученици нису најбоље савладали предвиђено градиво, треба
додатно објаснити, и следећег часа утврдити знање.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици за следећи час треба да прочитају
одељак ,,Ако желиш, сазнај још нешто”.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Тип часа:
Редни
Наставна јединица: Птице
обрада
број: 51.
Циљ часа: упознавање са основним карактеристикама птица.
Образовни задаци: стицање основних знања о карактеристикама птица, грађи и
начину живота као и прилагођености средини.
Функционални задаци: развијање способности посматрања, запажања, логичког
размишљања, закључивања, вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о важности свих организама, као и птица.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

Литература: наведена под бројевима 1, 2, 3, 8, 11, 15; сајт
sr.wikipedia.org/sr/Птице;
www.ptica.org/.../Ptice%20i%20IBA%20podrucja%20Srbije%20(LO.

Завршни

– Провера знања се реализује тако што ће ученици постављати једни другима
питања.
– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник похваљује залагање на часу и активност ученика.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици треба да нацртају цртеж унутрашње
грађе птице са 152. стране.

Главни

– Tехником ,,мозгалице” ученици наводе све асоцијације везане за птице,
образлажу их.
– Наставник бележи на табли.
– Ученици затим уз помоћ наставника систематизују изнето и записују у свеске, а
наставник бележо на табли.
– Наставник упућује ученике да погледају слику на 151. страни и даје додатна
објашњења шта све омогућава птицама да лете.
– Ученици се упознају са унутрашњом грађом птица користећи цртеж са 152.
стране, а наставник објашњења одређених појмова (вољку, бубац).
– Ученици закључују уз помоћ наставника која је разлика између станарица и
селица, шта су колоније птица и шта се све налази у јајету што омогућава развој
младих.
Све битно наставник бележи на табли, а ученици у свесци.

Уводни

Напомена: Наставник припрема слике и цртеже птица. У додатку приручника се
налазе питања везана за кичмењаке која се могу искористити као уводни део у
наставну јединицу.
– Ученици наводе поделу кичмењака и одговарају на питања везана за кичмењаке.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 52.

Наставна јединица: Птице

Тип часа:
понављање

Циљ часа: понављање основних карактеристика птица.
Образовни задаци: понављање стеченог знања о основним карактеристикама, грађи,
прилагођености средини, начину живота птица.
Функционални задаци: развијање вербалних способности, развијање способности
повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о грађи и основним карактеристикама птица.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, радни листићи, фотографије, слике, цртежи,
схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

Уводни

Напомена: У додатку приручника се налазе на радним листићима питања за проверу
знања. Наставник треба да умножи радне листиће, или може да диктира питања.
Такође се налазе појмови који се касније могу усмено обрадити, или у писаној форми.
– Ученици укратко понављају о основним карактеристикама птица.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Ученици добијају задатак да детаљно одговоре на питања са радних листића.
– Наставник прати рад ученика.
– Након одрађеног задатка ученици читају одговоре, други допуњују, наставник
по потреби коригује.
– Затим добијају задатак да детаљно опишу појмове које је наставник написао на
табли.
– Одговарају усмено и образлажу одговоре, други допуњују.
– Наставник по потреби коригује.

Главни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник оцењује залагање и знање ученика, и похваљује напредовање сваког
ученика. Ако ученици нису најбоље савладали предвиђено градиво, треба
додатно објаснити и следећег часа утврдити знањe.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици за следећи час треба да прочитају
одељак ,,Буди фер-плеј играч” на 158. страни.

Завршни

Литература: наведена под бројевима 1, 2, 3, 6, 8, 11, 15.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Тип часа:
Наставна јединица: Разноврсност и значај птица
број: 53.
oбрада
Циљ часа: упознавање са разноврсношћу птица.
Образовни задаци: стицање основних знања о разноврсности птица, начину живота,
прилагођености средини и основним представницима, као и значају птица.
Функционални задаци: развијање способности посматрања, запажања, логичког
размишљања, закључивања, селектовања, вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају птица.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
Облици рада: индивидуални,
разговора, текстуална метода, демонстративна
фронтални
метода, активне методе
Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА
Уводни

Напомена: Наставник припрема слике и цртеже птица. У зависности од броја
слика и цртежа, одлучује се за индивидуални рад, или дели ученике у парове или
групе. У зависности од тога записаће и који је облик рада.
– Ученици разговарају са наставником о одељку ,,Буди фер-плеј играч” са 158.
стране.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Наставник даје основне информације о праптицама и подели птица.
– Ученици посматрају врсте различитих група птица на 154, 155, 156, 157. страни.
– Након тога наставник помиње групе птица, а ученици набрајају неке од
карактеристика, закључујући са слика, из искуства, или раније стеченог знања.
– Наставник допуњује, при чему се акценат ставља на начин живота, или
прилагођеност условима у којима птице живе, и најважније бележи на табли,
ученици у свесци.
– Ученици кроз разговор са наставником закључују о значају птица, и своје
закључке бележе у свесци у облику шеме.

Главни

– Провера знања се реализује тако што ће наставник поделити ученицима слике
птица и задати задатак да одреде која је то врста и којој групи припадају.
– Ученици одговарају, наставник по потреби коригује одговоре.
– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник похваљује залагање на часу и активност ученика.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици треба да прочитају одељак ,,Ако
желиш, сазнај још нешто” на 159. страни.

Завршни

Литература: наведена под бројевима 1, 2, 3, 6, 8, 11, 15;
сајт: www.ptica.org/.../Ptice%20i%20IBA%20podrucja%20Srbije%20(LO
sr.wikipedia.org/sr/Класификација_птица

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 54.

Наставна јединица: Разноврсност и значај птица

Тип часа:
понављање

Циљ часа: понављање разноврсности и значаја птица.
Образовни задаци: понављање стеченог знања о разноврсности, начину живота и
значају птица.
Функционални задаци: развијање вербалних способности, развијање способности
повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају птица.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: радни листићи, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА
Уводни

Напомена: У додатку приручника се налазе на радним листићима слике појединих
птица и питања за проверу знања. Наставник треба да умножи радне листиће.
– Ученици укратко понављају о основним карактеристикама птица.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Ученици добијају радне листиће и задатак да погледају, препознају, класификују
и наведу основне карактеристике дате врсте и одговоре детаљно на питања са
радних листића.
– Наставник прати рад ученика.
– Након урађеног задатка ученици читају одговоре, други допуњују, наставник по
потреби коригује.

Главни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник оцењује залагање и знање ученика и похваљује напредовање сваког
ученика. Ако ученици нису најбоље савладали предвиђено градиво, треба
додатно објаснити, и следећег часа утврдити знањe.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици за следећи час треба да прочитају
одељак ,,Корисно је знати” на 159. страни.

Завршни

Литература: наведена под бројевима 1, 2, 3, 6, 8, 11, 15;
сајт: www.ptica.org/.../Ptice%20i%20IBA%20podrucja%20Srbije%20(LO
sr.wikipedia.org/sr/Класификација_птица

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 55.

Тип часа:
понављање,
провера знања

Наставна јединица: Птице

Циљ часа: понављање стеченог знања о основним карактеристикама, разноврсности и
значају птица.
Образовни задаци: понављање стеченог знања о грађи, начину живота, разноврсности
и значају птица.
Функционални задаци: развијање вербалних способности, развијање способности
повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о разноврсности и значају птица.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

– Разговарају са наставником о одељку ,,Корисно је знати” на 159. страни.

Уводни

– Ученици наводе основне карактеристике птица.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Наставник прати рад ученика.
– Након обављеног задатка ученици читају одговоре. Остали ученици допуњују,
наставник по потреби коригује.

Главни

– Наставник задаје задатак: ученици треба да одговоре на питања и задатке из
одељка ,,Провери своје знање” на 161, 162, 163, 164. страни уџбеника. Одговоре
пишу у уџбенику или свесци.

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.

– Наставник задаје домаћи задатак: ученици треба да прочитају и одговоре тачно
на питања на која нису тачно одговорили.

Литература: наведена под бројевима 1, 2, 3, 8, 11, 15; сви сајтови везани за птице.

Завршни

– Наставник похваљује ученике и оцењује залагање на часу, активност и
напредовање ученика.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 56.

Тип часа:
oбрада

Наставна јединица: Сисари

Циљ часа: упознавање основних карактеристика сисара.
Образовни задаци: стицање основних знања о грађи, начину живота сисара и
прилагођености средини.
Функционални задаци: развијање посматрања, запажања, логичког размишљања,
закључивања, развијање вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о сисарима као веома битној групи кичмењака.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

–
–

Литература: Наведена под бројевима 1, 2, 3, 6, 8, 11, 15.
сајт: sr.wikipedia.org/sr/Сисари
www.bionet-skola.com › Kategorije › Šabloni; sisari – Слике

Завршни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник похваљује залагање на часу и активност ученика.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици треба да нацртају слику унутрашње
грађе сисара са 166. стране.

Главни

– Наставник задаје задатак:
1. ученици треба да издвоје у свеске све битне речи из наставне јединице и да
их дефинишу.
2. Ученици треба да проуче унутрашњу грађу кичмењака посматрајући цртеж
на 166. страни.
3. Треба да наведу сваки орган дат на цртежу, његову улогу, ком систему органа
припада, као и све остале органе тог система.
– Наставник прати рад ученика.
– Након завршеног задатка ученици читају одговоре, остали ученици допуњују,
наставник по потреби коригује одговоре и даје додатна објашњења.

Уводни

–
–

Напомена: Наставник припрема слике и цртеже сисара.
Ученици разговарају о подели кичмењака.
Ученици на основу слика и цртежа различите врсте сисара које је наставник
припремио (или упућује ученике на уџбеник 165. страна) запажају велику
разноврсност сисара.
Уз помоћ наставника закључују на основу чега су сисари добили име.
Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 57.

Наставна јединица: Сисари

Тип часа:
понављање

Циљ часа: понављање стеченог знања о основним карактеристикама сисара.
Образовни задаци: понављање и проширивање стеченог знања о основним
карактеристикама сисара, начину живота, прилагођености средини.
Функционални задаци: развијање способности повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о значају свих организама, као и сисара.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: радни листићи, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

Уводни

Напомена: У додатку приручника се налазе питања на радним листићима. Наставник
треба да умножи радне листиће, или да диктира питања.
– Ученици укратко понављају о основним карактеристикама сисара.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

Литература: наведена под бројевима 1, 2, 3, 8, 11, 15;
сајт: sr.wikipedia.org/sr/Сисари; www.bionet-skola.com › Kategorije › Šabloni; sisari –
Слике

Завршни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник оцењује залагање и знање ученика, и похваљује напредовање сваког
ученика. Ако ученици нису најбоље савладали предвиђено градиво, треба
додатно објаснити и следећег часа утврдити знањe.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици за следећи час треба да прочитају
одељак ,,Корисно је знати” и ,,Буди фер плеј играч” на 174. страни.

Главни

– Ученици добијају радне листиће и задатак да обележе слику и одговоре детаљно
на питања. Наставник прати рад ученика.
– Након одрађеног задатка ученици читају одговоре, други допуњују, наставник
по потреби коригује.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 58.

Наставна јединица: Разноврсност и значај сисара

Тип часа:
обрада

Циљ часа: упознавање разноврсности и значаја сисара.
Образовни задаци: стицање основних знања о разноврсности, начину живота сисара
и прилагођености средини.
Функционални задаци: развијање способности посматрања, запажања, уочавања
битног, логичког размишљања, закључивања, систематизовања, вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о сисарима као веома битној групи кичмењака.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

Литература: Наведена под бројевима 1, 2, 3, 8, 11, 15;
сајтови: sr.wikipedia.org/sr/Класификација_сисара
www.bionet-skola.com › Kategorije › Šabloni

Завршни

– Ученици са наставником понављају које групе сисара постоје и наводе
представнике неких од група.
– Наставник похваљује залагање на часу и активност ученика.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици треба да прочитају одељак ,,Ако
желиш, сазнај још нешто” на 174. и 175. страни.

Главни

– Користећи слике и цртеже различитих сисара (почев од 168. до 173. стране),
ученици посматрањем, запажањем, упоређивањем и закључивањем наводе неке
од основних карактеристика дате групе сисара. Наставник допуњује, и
најважније бележи у виду шеме на табли.
– Кроз разговор ученици закључују о значају сисара.

Уводни

Напомена: наставник спрема слике различитих група сисара, или упућује ученике да
користе слике из уџбеника које су дате у наставној јединици.
– Ученици наводе основне карактеристике сисара.
– Разговарају са наставником о одељку ,,Корисно је знати” и ,,Буди фер-плеј
играч” на 174. страни.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 59.

Наставна јединица: Разноврсност и значај сисара

Тип часа:
понављање

Циљ часа: понављање стеченог знања о разноврсности и значају сисара.
Образовни задаци: понављање стеченог знања о разноврсности, начину живота
сисара и прилагођености средини.
Функционални задаци: развијање способности повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о сисарима као најмањој, најприлагођенијој, веома
битној групи кичмењака.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА
Уводни

Напомена: У додатку приручника се на радним листићима налазе питања за проверу
знања. Наставник треба да умножи радне листиће.
– Ученици укратко понављају о основним карактеристикама сисара.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Ученици добијају задатак да детаљно одговоре на питања са радних листића.
– Наставник прати рад ученика.
– Након одрађеног задатка ученици читају одговоре, други допуњују, наставник по
потреби коригује.

Главни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник оцењује залагање и знање ученика, и похваљује напредовање сваког
ученика. Ако ученици нису најбоље савладали предвиђено градиво, треба
додатно објаснити, и следећег часа утврдити знање.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици за следећи час треба да прочитају
одељак ,,Буди исраживач” и забележе неке податке у свеске.

Завршни

Литература: наведена под бројевима 1, 2, 3, 8, 11, 15; сви сајтови наведени у одељку
,,Буди истраживач”.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 60.

Наставна јединица: Сисари

Тип часа:
понављање,
провера знања

Циљ часа: понављање стеченог знања о основним карактеристикама сисара и о
њиховој разноврсности.
Образовни задаци: понављање стеченог знања о основним карактеристикама сисара,
начину живота, прилагођености средини и разноврсности сисара као и прилагођености
појединих група средини.
Функционални задаци: развијање способности повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о сисарима као најмањој, најприлагођенијој, веома
битној групи кичмењака.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

Литература: наведена под бројевима 1, 2, 3, 8, 11, 15; сви сајтови наведени до сада.

Завршни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник оцењује залагање и знање ученика, и похваљује активност на часу.
Ако ученици нису најбоље савладали предвиђено градиво, треба додатно
објаснити, и следећег часа утврдити знање.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици за следећи час треба да препишу у
свеске одељак ,,Најважније”.

Главни

– Ученици добијају задатак да детаљно одговоре на питања из уџбеника на 176,
177, 178. и 179. страни. Одговоре могу да пишу у свесци или у уџбенику.
– Наставник прати рад ученика.
– Након урађеног задатка ученици читају одговоре, други допуњују, наставник по
потреби коригује.

Уводни

– Ученици укратко понављају о основним карактеристикама сисара.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 61.

Наставна јединица: Кичмењаци

Тип часа:
систематизација

Циљ часа: понављање стеченог знања о разноврсности и значају кичмењака.
Образовни задаци: понављање стеченог знања о разноврсности, начину живота
кичмењака и прилагођености средини у којој живе.
Функционални задаци: развијање систематичности.
Васпитни задаци: развијање свести о кичмењацима, најприлагођенијој и веома битној
групи.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ. 1.6.1, БИ. 2.2.3, БИ. 3.2.1, БИ. 3.2.2,
БИ. 3.2.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици укратко понављају о основним карактеристикама сисара.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Ученици добијају задатак да детаљно одговоре на питања из уџбеника на 180,
181. и 182. страни. Одговоре могу да пишу у свесци или у уџбенику.
– Наставник прати рад ученика.
– Након урађеног задатка ученици читају одговоре, други допуњују, наставник по
потреби коригује.

Главни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник оцењује залагање и знање ученика, и похваљује активност на часу.
Ако ученици нису најбоље савладали предвиђено градиво, треба додатно
објаснити и следећег часа утврдити знање.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици који нису добро савладали ово
поглавље, морају да науче за следећи час.

Завршни

Литература: сва наведена литература у оквиру наставних јединица кичмењака.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 62.

Наставна јединица: Разноврсност царства животиња
– биодиверзитет

Тип часа:
обрада

Циљ часа: упознавање биодиверзитета.
Образовни задаци: стицање основних знања о разноврсности животиња, начину
живота и прилагођености средини.
Функционални задаци: развијање способности запажања, уочавања битног, логичког
размишљања, закључивања, вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о биодиверзитету.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.1.4, БИ. 1.4.7, БИ. 2.1.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

Ученици одговарају на питања у вези са наставном јединицом.
Заједно са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
Наставник похваљује залагање на часу и активност ученика.
Наставник задаје домаћи задатак: ученици треба да се упознају и с новом
поделом живих бића која подразумева 3 домена. О томе више на сајту
www.bionet-skola.com/w/Klasifikacija_organizama. Такође, за заинтересоване
ученике даје и сајт наведен у литератури, где је биодиверзитет детаљније
описан.

Литература: сајт www.bionet-skola.com/w/Klasifikacija_organizama
www.natureprotection.org.rs/index.php?option=com.

Завршни

–
–
–
–

Главни

– Ученици добијају задатак да – користећи слике са 184. и 185. стране –
посматрањем, запажањем, упоређивањем и закључивањем, и читајући текст са
поменутих страна, забележе најважније у свеске, или наставну јединицу
представе у виду схеме.
– Ученици читају и образлажу написано, наводећи примере. Други ученици
допуњују, наставник по потреби коригује.

Уводни

Напомена: наставник спрема слике, или упућује ученике да користе слике из
уџбеника које су дате у наставној јединици.
– Ученици наводе царства у која су сврстана жива бића.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 63.

Наставна јединица: Разноврсност царства животиња
– биодиверзитет

Тип часа:
понављање

Циљ часа: понављање стеченог знања о разноврсности царства животиња.
Образовни задаци: понављање стеченог знања о разноврсности царства животиња,
начину живота и прилагођености средини.
Функционални задаци: развијање способности повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о сисарима као најмањој, најприлагођенијој и
веома битној групи кичмењака.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.1.4, БИ. 1.4.7, БИ.2.1.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, радни листић, фотографије, слике, цртежи, схеме,
графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

– Ученици укратко понављају стечена знања о до сада помињаним организмима, и
закључују да је разноврсност организама на Планети велика.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.
– Ученици износе нова сазнања до којих су дошли користећи предложене сајтове.

Уводни

Напомена: У додатку приручника се налазе на радним листићима питања за проверу
знања. Наставник треба да умножи радне листиће.

– Ученици добијају задатак да детаљно одговоре на питања са радних листића.
– Наставник прати рад ученика.
– Након урађеног задатка ученици читају одговоре, други допуњују, наставник по
потреби коригује и допуњује њихово знање.

Главни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник оцењује залагање и знање ученика. Ако ученици нису најбоље
савладали предвиђено градиво, треба додатно објаснити и следећег часа
утврдити знање.

Завршни

Литература: сајт wwf.panda.org/sr/o_naoj_planeti/biodiverzitet

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 64.

Наставна јединица: Фактори угрожавања и значај
заштите животиња

Тип часа:
обрада

Циљ часа: упознавање са факторима угрожавања и значајем заштите животиња.
Образовни задаци: стицање основних знања о факторима који угрожавају
животињски свет и о значају заштите животиња.
Функционални задаци: развијање способности уочавања битног, логичког
размишљања, закључивања, вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о факторима који угрожавају животињски свет и о
значају заштите животиња.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.4.6, БИ. 1.4.7, БИ.2.1.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, демонстративна
метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА
Уводни

Напомена: Схема наставне јединице је дата у додатку приручника. Она може да се
искористи и за понављање градива.
– Ученици понављају о биодиверзитету и његовом значају.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Техником ,,мозгалице” ученици наводе асоцијације на тему наставне јединице, и
образлажу зашто су навели ту асоцијацију.
– Наставник бележи на табли, затим све систематизује проширујући до тада
изнето.
– У облику схеме бележи најважније на табли, а ученици у свесци.
– Затим ученици добијају задатак да сваку ставку из схеме образложе тако што ће
поред записати 3–4 реченице као понављање градива.

Главни

– Након завршеног задатка ученици читају, остали допуњују, наставник коригује
по потреби.
– Заједно са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник похваљује залагање на часу и активност ученика.
– Наставник задаје домаћи задатак: ученици треба да прочитају одељак ,,Ако
желиш, сазнај још нешто” и ,,Корисно је знати” на 189. страни. За оне који су
заинтересованији, у уџбенику у оквиру одељка ,,Буди истраживач” дати су
сајтови помоћу којих могу да допуне своје знање.

Завршни

Литература: сајтови дати у уџбенику на 189. страни –
www.bionet-skola.com/w/Klasifikacija_organizama
www.natureprotection.org.rs/index.php?option=com.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 65.

Наставна јединица: Суживот људи и животиња

Тип часа:
oбрада

Циљ часа: упознавање са предностима суживота људи и животиња.
Образовни задаци: проширивање основних знања о животу људи и животиња.
Функционални задаци: развијање способности логичког размишљања, закључивања,
вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о добробитима суживота људи и животиња.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.5.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Наставник прати рад ученика.

Главни

– Ученици добијају задатак да у свескама дефинишу појмове које наставник
бележи на табли: припитомљавање, домаће животиње, расе, дивље врсте,
огледне животиње, животиње за друштво.

Уводни

– Ученици, из личног искуства, наводе за које потребе човек користи животиње.

– Након урађеног задатка ученици читају одговоре, други допуњују, наставник по
потреби коригује и допуњује.
– Ученици добијају задатак да прочитају следећи наслов ,,Одговоран однос према
животињама” на 195. страни и прокоментаришу прочитано.

– Наставник оцењује залагање и активност ученика на часу.
– За домаћи задатак добијају да прочитају ,,Корисно је знати” и ,,Ако желиш,
сазнај још нешто” на 196. страни.

Литература: наведена под бројем 5 и 6.

Завршни

– Након обављеног задатка ученици са наставником процењују да ли је
реализован циљ часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 66.

Наставна јединица: Суживот људи и животиња

Тип часа:
понављање

Циљ часа: понављање о предностима суживота људи и животиња.
Образовни задаци: утврђивање основних знања о животу људи и животиња.
Функционални задаци: развијање способности повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о добробитима суживота људи и животиња.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.5.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

– Ученици разговарају о прочитаним одељцима ,,Корисно је знати” и ,,Ако
желиш, сазнај још нешто”.

Уводни

Напомена: Овај час се може извести кроз квиз питања или асоцијације.

– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Постављајући питања једни другима ученици проверавају знање из дате
наставне јединице.
– Ученици који имају кућне љубимце износе своја искуства о љубимцима и својој
одговорности према њима.

– Наставник похваљује залагање на часу и активност ученика.

Литература: наведена под бројем 5 и 6.

Завршни

– Заједно са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.

Главни

– Други ученици допуњују, наставник по потреби коригује.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 67.

Наставна јединица: Угрожавање животиња, значај
заштите животиња. Суживот људи и животиња

Тип часа:
понављање,
провера знања

Циљ часа: понављање градива о угрожавању животиња, значају заштите животиња,
суживоту људи и животиња.
Образовни задаци: понављање стеченог знања о угрожавању животиња, значају
заштите животиња, суживоту људи и животиња.
Функционални задаци: развијање способности повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о угрожавању животиња, значају заштите
животиња, суживоту људи и животиња.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.5.3, БИ. 1.4.6, БИ. 1.4.7, БИ. 2.1.3.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

– Наставник дефинише циљ часа.

– Након обављеног задатка ученици читају одговор. Други ученици допуњују,
наставник по потреби коригује.

– Наставник оцењује залагање и знање ученика. Ако ученици нису најбоље
савладали предвиђено градиво, треба додатно објаснити и следећег часа
утврдити знање.

Литература: литература на крају уџбеника обележена бројевима 5, 6 и 14.

Завршни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.

Главни

– Ученици добијају задатак да одговоре на питања са 190, 191, 198. и 199. стране.
Одговоре пишу у свесци или у уџбенику.

Уводни

– Ученици укратко наводе факторе угрожавања, значај заштите организама,
односе људи према животињама и потребе суживота људи и животиња.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 68.

Наставна јединица: Живот на Земљи – докази
еволуције. Геолошка доба

Тип часа:
oбрада

Циљ часа: упознавање са биолошком еволуцијом, доказима еволуције, и геолошким
добима.
Образовни задаци: стицање знања о биолошкој еволуцији, доказима еволуције, и
геолошким добима.
Функционални задаци: развијање способности логичког размишљања, закључивања,
вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о настанку живота на Земљи.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.3.8, БИ. 1.3.9.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеске, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ослањајући се на претходно стечено знање, ученици разговарају о постанку
живота на Земљи.
– Наставник објашњава појам еволуције и биолошке еволуције.
– Уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Наставник износи на које све начине научници добијају доказе о пореклу врста.

– Након урађеног задатка ученици читају одговоре, други допуњују, наставник по
потреби коригује, и допуњује.

Главни

– Ученици добијају задатак да, користећи уџбеник и текст на 204. страни,
дефинишу следеће појмове: фосили, еволутивни низ, фосили прелазних облика,
живи фосили.

– Наставник наводи геолошка доба и даје основне карактеристике сваког доба.
– У облику схеме на табли приказује све наведено.

– Наставник оцењује залагање и активност ученика на часу.
– За домаћи задатак добијају да препишу основне одлике геолошких доба са 210.
стране.

Литература: сајт sr.wikipedia.org/sr/Геолошка_доба

Завршни

– На основу схеме ученици понављају градиво.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 69.

Наставна јединица: Живот на Земљи. Докази
еволуције. Геолошка доба

Тип часа:
понављање

Циљ часа: понављање о биолошкој еволуцији, доказима еволуције и геолошким
добима.
Образовни задаци: утврђивање основних знања о биолошкој еволуцији, доказима
еволуције и карактеристикама геолошких доба.
Функционални задаци: развијање способности повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о настанку живота на Земљи.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.3.8, БИ. 1.3.9.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, радни листићи, фотографије, слике, цртежи,
схеме, графоскоп са графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор.
ТОК ЧАСА

Уводни

Напомена: Асоцијација и слике појединих геолошких доба које ученици треба да
одреде дате су на радном листићу у додатку приручника. Наставник треба да умножи
радни листић.
– Ученици понављају укратко о биолошкој еволуцији, доказима еволуције и
геолошким добима.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Ученици добијају задатак да одговоре на питања из одељка ,,Провери своје
знање” са 206. стране.

– Даљу проверу знања врши преко радних листића.

Главни

– Након обављеног задатка читају одговоре, други ученици допуњују, наставник по
потреби коригује.
– По завршеном задатку ученици читају одговоре и образлажу, остали допуњују
одговоре, наставник по потреби коригује.

– Наставник похваљује залагање на часу и активност ученика.
– За домаћи задатак задаје да се прочита поглавље ,,Ако желиш, сазнај још нешто”
са 205. и 211. стране.
Литература: наведена под бројем 5.

Завршни

– Заједно са наставником ученици процењују да ли је реализован циљ часа.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 70.

Наставна јединица: Теорија о органској еволуцији

Тип часа:
oбрада

Циљ часа: упознавање са теоријом органске еволуције.
Образовни задаци: стицање знања о теорији органске еволуције.
Функционални задаци: развијање способности логичког размишљања, закључивања,
вербалног изражавања.
Васпитни задаци: развијање свести о органској еволуцији.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.3.8, БИ. 1.3.9, БИ. 1.3.10, БИ. 2.3.6.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

– Ученици, са наставником разговарају о Чарлсу Дарвину и његовом раду.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

Уводни

Напомена: Схема лекције дата у додатном делу приручника.

– Ученици добијају задатак да наброје све асоцијације на појам ,,борба за
опстанак”.
– Наставник записује на табли и даје детаљна објашњења свега записаног.
– Затим ученици добијају задатак да у свескама дефинишу појмове које наставник
бележи на табли: борба за опстанак, прилагођавање, наслеђивање, природна
селекција, вештачко одабирање.
– Наставник прати рад ученика.
– Након одрађеног задатка ученици читају одговоре, други допуњују, наставник по
потреби коригује, и допуњује.
– Прави схему наставне јединице, а ученици преписују у свеске.

Главни

– Ученици са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.
– Наставник оцењује залагање и активност ученика на часу.
– За домаћи задатак добијају да прочитају ,,Ако желиш, сазнај још нешто” на 215.
страни и ,,Буди истраживач” на 216. страни, за оне који су заинтересованији.

Завршни

Литература: наведена под бројевима 5 и 7; сајт: sh.wikipedia.org/wiki/Evolucija

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 71.

Наставна јединица: Теорија о органској еволуцији

Тип часа:
понављање,
провера знања

Циљ часа: понављање стеченог знања о теорији органске еволуције.
Образовни задаци: понављање основних елемената теорије органске еволуције.
Функционални задаци: развијање способности повезивања чињеница.
Васпитни задаци: развијање свести о о постојању теорије органске еволуције.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.3.8, БИ. 1.3.9, БИ. 1.3.10, БИ. 2.3.6.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, текстуална метода, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици разговарају о Ламарку и Чарлсу Дарвину.
– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Након обављеног задатка ученици читају одговоре, други ученици допуњују,
наставник по потреби коригује.

– Наставник похваљује и оцењује залагање на часу и активност ученика. Треба
нагласити и оценити напредовање сваког ученика. Ако ученици нису најбоље
савладали предвиђено градиво, треба додатно објаснити.

Литература: наведена под бројевима 5 и 7.

Завршни

– Заједно са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.

Главни

– Ученици добијају задатак да одговоре на питања из одељка ,,Провери своје
знање” на 217. страни. Одговоре могу да пишу у свесци или уџбенику.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Редни
број: 72.

Наставна јединица: Систематизација пређеног
градива

Тип часа:
провера знања,
систематизација

Циљ часа: провера знања о теми „Еволуција живог света”.
Образовни задаци: провера знања основних елемената теорије органске еволуције,
живота на Земљи, и геолошких доба.
Функционални задаци: развијање способности систематизације.
Васпитни задаци: развијање свести о о постојању органске еволуције на Планети.
Стандарди постигнућа: БИ. 1.3.8, БИ. 1.3.9, БИ. 1.3.10, БИ. 2.3.6.
Наставне методе: метода усменог излагања, метода
разговора, активне методе

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: уџбеник, свеска, фотографије, слике, цртежи, схеме, графоскоп са
графофолијама/компјутер, видео-бим и пројектор
ТОК ЧАСА

– Ученици наводе које су теме обрадили у оквиру овог поглавља.

Уводни

Напомена: Наставник на овом часу треба да закључи оцене.

– Наставник уз помоћ ученика истиче циљ часа.

– Ученици појединачно цртају схеме и образлажу сваку наведену ставку. Други
ученици допуњују, наставник по потреби коригује.

– Наставник похваљује залагање и активност ученика током целе школске године,
и сходно томе закључује оцене.

Литература: наведена под бројевима 5 и 7.

Завршни

– Заједно са наставником процењују да ли је реализован циљ часа.

Главни

– Ученици добијају задатак да на табли представе схематски сваки од ових
наслова и да их детаљно образложе.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Наставна јединица 2:
Основне разлике између биљака, гљива и животиња

– Наставник обавезно наводи да је покретљивост једна од одлика већине животиња. У
вези са тим развијена су чула и нервни систем, како би животиње могле брзо да реагују
на промену спољашње средине.
– Наглашава и разлике у резервним материјама између биљака (скроб), гљива и
животиња (гликоген).
– Напоменути да постоје слободни организми и паразити.
КВИЗ
ЗАОКРУЖИ СЛОВО ИСПРЕД ТАЧАН ОДГОВОР:
1. Биљке се:
1. крећу активно;
2. не крећу;
3. могу да врше одређене покрете, у одређеним ситуацијама.
2. Животиње се стално крећу:
1. у потрази за партнером;
2. у потрази за храном;
3. због потребе да промене место.

3. Папрати се размножавају:
1.
2.
3.

само спорама;
само полно;
и полно и спорама.

4. Животиње се размножавају:
1. полно;
2. бесполно;
3. полно и бесполно.
5.

Заокружи број испред тврдње која тачно описује гљиве:
1. Не крећу се, немају ћелијски зид, хране се хетеротрофно.
2. Имају ћелијски зид, крећу се, хране се аутотрофно.
3. Имају ћелијски зид, хране се хетеротрофно, не крећу се (сем неких
изузетака).

Наставна јединица 4:
Праживотиње

Напоменути да су трепљари пречистачи средине, јер се хране деловима угинулих
организама.
Провера знања се може остварити и активношћу као што је „корак по корак”.

Пример: На основу навода по принципу ,,корак по корак” открити о ком процесу је реч.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

То раде сви организми.
Може да се ради и у води.
За тај процес није потребна контрактилна вакуола.
За тај процес се не користе ни лажне ножице, ни бич, ни трепље.
Не одвија се у хранљивој вакуоли.
Тим процесом се не оставља потомство.
Праживотиње то раде целом површином тела.
ДИСАЊЕ

Наставна јединица 13:
Свет животиња. Разноврсност животиња. Сунђери

СУНЂЕРИ
АСОЦИЈАЦИЈА – ученици бирају које поље желе да отворе, наставник чита само са белих
поља, а ученици бележе у табели на табли.
А1

Б1

НЕ ЛЕТИ

БЕСПОЛНО

А2

Б2

НЕ ТРЧИ

РУЖА

А3

Б3

НЕ ХОДА

РАЗМНОЖАВАЊЕ НЕМА ШКРГЕ

СЕСИЛАН

ПУПЉЕЊЕ

В1
НЕМА ПЛУЋА
В2
ЦЕЛОМ
ПОВРШИНОМ
ТЕЛА
В3

ДИСАЊЕ

СУНЂЕРИ

Обавезно упутите ученике да прочитају о спонгину. Сајт на коме могу добити
информације: http://sr.wikipedia.org/sr/sundjeri
http://www.bionet-skola.com/w/Sunđeri

Цртеж на коме се виде ћелије унутрашњег слоја са крагном и бичем, и амебоидне ћелије у
којима се вари храна:

Наставна јединица 14:
Свет животиња. Разноврсност животиња. Сунђери – понављање

КВИЗ ИЛИ РАДНИ ЛИСТИЋИ
Одговори на питања заокруживањем слова испред тачног одговора.
1. Која је основна карактеристика бескичмењака?
а) имају кичму;
б) немају кичму;
в) разноврсна су група животиња.
2. Код којих организама се први пут јављају органи и системи органа?
а) код трепљара;
б) код сунђера;
в) код пљоснатих црва.
3. Која је група организама најбројнија?
а) бодљокошци;
б) зглавкари;
в) мекушци.

4. Код којих организама се први пут јављају ткива?
а) код бичара;
б) код дупљара;
в) код сунђера.

5. Која је улога пора, а која великог отвора на телу сунђера?
а) кроз поре улази вода, а кроз велики отвор излази;
б) кроз поре излази, а кроз велики отвор улази вода;
в) и кроз поре и кроз отвор улази и излази вода.
6. Из колико слојева се састоји тело сунђера?
а) из једног;
б) из два;
в) из три.
7. Која је улога скелета?
а) у исхрани;
б) даје чврстину организму;
в) у размножавању.

8. Шта је спонгин?
а) материја од које је изграђен скелет;
б) материја која помаже варењу;
в) материја неопходна за размножавање.
9. Зашто се сунђери налазе у чистим водама?
а) зато што су пречистачи вода;
б) зато што би у загађеној води уносили у организам и загађене
материје;
в) зато што им је за размножавање потребна чиста вода.
10. На који начин сунђери врше излучивање?
а) преко пора;
б) преко отвора;
в) целом површином тела.
11. Како се сунђери размножавају?
а) полно;
б) бесполно;
в) и полно и бесполно.

Наставна јединица 15:
Дупљари. Хидре

МЕДУЗЕ

ДУПЉАРИ

МОРСКЕ САСЕ

ХИДРЕ

КОРАЛИ

ТКИВА
ДУПЉАРИ

СИМЕТРИЈА: зрачна

ГРАЂА

КРЕТАЊЕ

РАЗМНОЖАВАЊЕ: 1. бесполно

спољашњи слој

неки се крећу

унутрашњи слој

неки су причвршћени, али се

пихтијаста маса

повремено крећу

2. полно

Наставна јединица 16:
Разноврсност дупљара и значај

Примери радног листића 1
На основу карактеристика наведених у листићу, одреди о којој групи дупљара је реч.
1. Причвршћени за подлогу, али могу да се крећу.
2. Мањих су димензија.
3. Ваљкастог су облика са много ручица.

Примери радног листића 2
На основу карактеристика наведених у листићу, одреди о којој групи дупљара је реч.
1. Тело је највећим делом од воде.
2. Слободно се крећу.
3. Имају клобук.

Примери радног листића 3
На основу карактеристика наведених у листићу, одреди о којој групи дупљара је реч.
1. Дању су јединке увучене у скелет, а ноћу избацују ручице, помоћу којих лове.
2. Немаром човека постају веома угрожени.
3. Неки организми се њима хране, а неки налазе склониште у њима.

Наставна јединица 18:
Пљоснати црви. Планарија

Предлог за шему наставне јединице Планарија
Напоменути да се тело пљоснатих црва састоји из три слоја и да је регенерација једна од
битних особина планарија.

ПЛАНАРИЈА

Распрострањеност – слане, слатке воде, земљиште
Грађа тела

Кретање – трепљи и мишићи
Исхрана – једноћелијске и мање животиње
Дисање – целом површином тела
Излучивање – помоћу цевчица
Чула – чуло вида и мириса
Размножавање – бесполно и полно

Наставна јединица 19:
Паразитски пљоснати црви

ПРЕДЛОГ ПИТАЊА КОЈЕ МОЖЕТЕ ДАТИ ПРИЛИКОМ ОБРАДЕ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦИ ПАРАЗИТСКИ ПЉОСНАТИ ЦРВИ
1. Где живе метиљи?
2. Ко је стални, а ко прелазни домаћин метиља?
3. Опиши развојни циклус метиља.
4. Како човек може да се зарази метиљем?
5. Где живе пантљичаре?
6. Опиши развојни циклус пантљичаре?
7. Које врсте пантљичара постоје?

Наставна јединица 21:
Ваљкасти црви

Важно је нагласити да кутикула штити и од цревних сокова домаћина, будући да човек
може да се зарази преко хране или воде.
Такође треба нагласити да имају врпчаст нервни систем, а излучивање врше преко
цевчица.

Пример радних листића за понављање у оквиру завршног дела часа на коме се обрађује ова
наставна јединица:

Радни листић 1
На основу карактеристика, одреди која је ово група ваљкастих црва.
1. Најопаснији ваљкасти црви.
2. Човек има болове у стомаку, мучнину, температуру.
3. Човек се може заразити недовољно куваним или печеним месом.

Радни листић 2
На основу карактеристика, одреди која је ово група ваљкастих црва.
1. Најчешћи ваљкасти црв.
2. Живи најчешће у цреву детета.
3. Женке полажу јаја око аналног отвора, што изазива свраб.

Радни листић 3
На основу карактеристика, одреди која је ово група ваљкастих црва.
1. Може да доспе у систем органа за дисање.
2. Заражена особа изметом избацује јаја у спољашњу стедину.
3. Човек се може заразити ако једе неопрано воће, поврће, или преко заражене воде.

Наставна јединица 23:
Чланковити црви

Провера знања и увод у ову наставну јединицу може се успешно остварити активношћу
,,корак по корак”:

Открити принципом ,,корак по корак” о којој групи црва је реч:
1.
2.
3.
4.
5.

Спадају у црве.
Имају двобочну симетрију.
У њих не спада планарија.
Не живе у телу домаћина.
Човек се не може заразити ако пије загађену воду, или једе неопрано воће и
поврће.
6. Најсложенији црви.
7. Тело им је изграђено из чланака.

ЧЛАНКОВИТИ ЦРВИ

Приликом сваког одговора на наведену чињеницу, тражити од ученика да је објасни,
односно образложи.
На пример, ставка под 1. Спадају у црве. Тражити да се наведу све групе црва, итд.
Напоменути да кишне глисте спадају у малочекињасте црве заједно са тубифексом.
Морски чланковити црви спадају у многочекињасте црве.
Ученицима који показују више интересовања за предмет предложите да прошире своје
знање, сајт је дат у литератури на крају припреме за час.

Наставна јединица 25:
Шкољке

Пример схеме лекције:

Средина у којој живе – водена
ШКОЉКЕ

Грађа шкољке
Кретање – стопало
Исхрана – ситни организми, честице угинулих организама
Дисање – шкрге
Размножавање – полно
Разноврсност – слатководне, дагња, острига, периска...

Завршни део часа можете реализовати кроз асоцијације. Ученици отварају одређена поља,
наставник то записује на табли и на основу тога долазе до закључка о траженом појму.
Пример:

А1

накит
огрлица

Б1 двобочна
симетрија
Б2 плаштана дупља

А2

В2 море

А3

прстен

Б3 мекано тело

В3 љуштура

А4

бели, округли

Б4 плашт

В4 седеф

БИСЕР

МЕКУШЦИ

БИСЕРНА ШКОЉКА

В1 стопало

ШКОЉКА

Наставна јединица 26:
Пужеви и главоношци

Предлог за обнављање градива у завршном делу часа.
Наставник исписује на табли или изговара следеће појмове или врсте:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Кућица
Закржљала љуштура
Сипа
Фарме пужева
Волак
Лигња
Тањирасти пуж
Левак
Прилепак
Пуж голаћ
Хоботница
Слуз
Храна неким организмима
Непожељни у башти

Задатак ученика је да објасне одређени појам или да кажу којој групи припада одређен
организам.

Наставна јединица 29:
Зглавкари; ракови – речни рак

Ако наставник процени да треба истаћи још неке информације на часу, може да допуни
знање ученика. Mеђутим, ако процени да је то за заинтересоване ученике, може их
изнети на додатној настави, или за такмичаре.
−
−
−
−
−

Зглавкари су прекривени кутикулом која представља спољашњи скелет.
Кутикула копнене зглавкаре штити од исушивања.
За кутикулу су, са унутрашње стране, везани мишићи.
Крвни систем (транспортни систем) је отворен.
Зглавкари дишу помоћу цевчица – трахеја (инсекти) или листоликих плућа (пауци),
као и шкрга (водени организми).
− Ракови имају два пара антена на којима су чуло за равнотежу, чуло додира и мириса.
− Излучивање врше помоћу антеналних (зелених) жлезда.
− Неке рибе су, као што су штуке или гргечи, природни непријатељи речног рака.

КВИЗ
Одговори на питања заокруживањем тачног одговора.
1. Када је речни рак активан?
а) дању;
б) ноћу;
в) и дању и ноћу.

2. Колико рак има ножица и која је њихова улога?
а) 5 пари и све су за кретање;
б) 3 пара за исхрану, клешта за напад, 2 пара за ходање, 3 пара за
пливање;
в) 3 пара за допремање хране, клешта за напад и одбрану, 4 пара за
ходање, и трбушне за пливање.

3. Која је улога репне лепезе?
а) за привлачење партнера приликом парења;
б) за кретање уназад;
в) за пливање унапред.

4. Како ракови дишу?
а) цевчицама;
б) плућима;
в) шкргама.

5. Где се налази срце код речног рака?
а) на леђној страни тела;
б) на трбушној страни тела;
в) у средишњем делу.
6. Како речни рак врши излучивање?
а) помоћу жлезда;
б) помоћу цевчица;
в) целом површином тела.
7. Какав је нервни систем код речног рака?
а) врпчаст;
б) лествичаст;
в) ганглионаран.
8. Где живи циклопс?
а) у мору;
б) на дну језера и бара;
в) у горњим слојевима слатких вода.
9. Зашто рак самац на љуштури пужа поставља морску сасу?
а) да би морска саса могла да се креће заједно са раком;
б) да би га бранила од непријатеља;
в) да може да се храни остацима хране коју користи саса.

Наставна јединица 30:
Пауколики зглавкари ‒ паукови, скорпије, крпељи и стоноге

Пример који дајете, а на основу кога ученици даље праве своје схеме лекције:

Скорпије

Где живе

Спољашња грађа

Наставна јединица 30:
Пауколики зглавкари – Паукови –разноврсност и значај

Aкo желиш да сазнаш како пауци плету мрежу, искористи следеће:
you tube Почему пауки не попадаются в собственные сети?
http://www.vet.ba/portal/index.php/portal/zanimljivosti/132-vodeni-pauk

Активност

Наставна јединица 31:
Скорпије, крпељи и стоноге

Пример који дајете, а на основу кога ученици даље праве своје схеме лекције:

Скорпије

Где живе

Спољашња грађа

Активност

Наставна јединица 33:
Инсекти – разноврсност и значај

Предлог за схему лекције. Поред сваке ставке написати најважније. Поред група инсеката
навести врсте.

ИНСЕКТИ

Распрострањеност
Грађа тела
Кретање
Исхрана
Размножавање
Разноврсност :

Двокрилци
Опнокрилци
Тврдокрилци
Правокрилци
Лептири
Термити
Биљне ваши
Ваши
Буве
Стенице
Бубашвабе
Вилини коњици

Наставна јединица 39:
Хордати, копљача – амфиоксус

Схема лекције може да изгледа овако:

плашташи
ХОРДАТИ

копљаши
кичмењаци
хорда

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОСОБИНЕ

цеваст нервни систем

предње црево са ждрелним прорезима

Радни листић, или квиз:
1. Како се деле хордати?

ХОРДАТИ

2. Које су заједничке особине хордата?

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОСОБИНЕ

Прва два питања представљају први ниво постигнућа на који треба тачно да одговори 7080% ученика.

Амфиоксус
3. Објасни улогу:
1. хорде;
2. наставака са чулним ћелијама.
4. Објасни размножавање код копљаче
Ова питања представљају други ниво постигнућа, на који треба тачно да одговори 50%
ученика.

5. Објасни улогу:
1. ждрела;
2. ждрелних прореза;
3. околождрелне дупље.
Ова питања представљају трећи ниво постигнућа, на који треба тачно да одговори 30%
ученика.

Наставна јединица 41:
Кичмењаци, Рибе
Кичмењаци

Ако наставних процени да је неопходно више информација везаних за унутрашњу
грађу кичмењака (у програму је наведено да су неопходни основни елементи
унутрашње грађе), може додати следеће:
– Скелет се састоји од:
1. лобање (која чува мозак);
2. кичменице (која се састоји од пршљенова);
3. ребара;
4. раменског и карличног појаса (преко којих су за кичму
везани удови);
5. костију предњих и задњих удова.

–
–
–

–

–

–

Нервни систем који се састоји од мозга, кичмене мождине и нерава.
Дисање код копнених кичмењака остварује се преко плућа, а код неких једним делом
и преко коже.
Крвни систем се састоји од срца, крвних судова и крви. Затвореног је типа.Срце може
бити дводелно (код риба једна преткомора и једна комора), троделно (код водоземаца
и највећег броја гмизаваца, две преткоморе и једна комора) и четвороделно (код
крокодила, птица и сисара, две преткоморе и две коморе)
Систем органа за варење је различит код различитих кичмењака. Код најсложенијих
(сисара) почиње устима, затим иде ждрело, једњак, желудац, танко и дебело црево
које се завршава аналним отвором. Јетра и гуштерача су жлезде које помажу варењу.
Неки имају и клоаку. Преко хране организми добијају неопходну енергију и градивне
елементе за раст и обнављање изумрлих ћелија.
Систем за излучивање се састоји (код сисара) од парних бубрега, мокраћовода,
бешике и мокраћне цеви, а код једноставнијих организама је једноставније грађе. Овај
систем служи за избацивање штетних материја и вишка воде из организма.
Размножавање је полно. Раздвојених су полова. У семеницима – мушким полним
жлездама стварају се сперматозоиди. У женским полним жлездама – јајницима,
настаје јајна ћелија. Код једноставнијих организама оплођење је спољашње.
Оплођење је унутрашње код сложенијих кичмењака. Код већине сисара ембрион се
развија у постељици. То је орган који имају само сисари.

Такође, ако наставник процени да је то сувише информација за редовну наставу,
обавезно их треба изнети на додатној настави, или ученицима који се спремају за
такмичење.
Рибе

Ако наставник сматра да треба детаљније испредавати унутрашњу грађу, може искористити
информације из наставне јединице ,,Кичмењаци”, која се обрађује на истом часу.

Наставна јединица 42:
Разноврсност риба и значај

Асоцијација дата за обнављање градива из наставне јединице Рибе.
А1
А2
А3

мирис
вид
примање дражи

Б1
Б2
Б3

заштитна улога
крљушт
слуз

ЧУЛА

КОЖА

В1
В2
В3

притисак воде
брзина
правац кретања

ОСЕЋА КРЕТАЊЕ У ВОДИ

БОЧНА ЛИНИЈА

Пример за радни листић и активност ,,корак по корак”:
На основу наведених особина одреди о којој групи риба је реч:
1.
1. имају хорду;
2. немају парна пераја ни крљушт;
3. усни отвор је окружен зубићима.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

живе у мору;
облик тела омогућава брзо кретање;
велике су грабљивице;
неке залазе у слатке воде;
имају оштре зубе;
имају појединачне шкржне отворе;
немају рибљи мехур.

1.
2.
3.
4.

има их у свим водама;
тело покривено крљушти у облику плочица;
скелет окоштао;
овде спадају шаран, смуђ, ослић, скуша, зубатац.

3.

4.
1. делимично окоштао скелет;
2. неке из мора пливају ка рекама ради мреста;
3. име су добиле по низовима коштаних плочица душ бокова тела.

ПРЕЛАЗАК НА КОПНЕНИ НАЧИН ЖИВОТА:
Прави копнени кичмењаци могли су да се развију захваљујући посебној врсти јајета:
амниотско јаје. Оно садржи жуманце које представља храну ембриона. Амнион, у коме се
налази ембрион, јесте кесица са водом која чува ембриом од исушивања. Дисање се остварује
преко љуске.
Наставна јединица 45:
Водоземци

Схема прегледа градива:
Део живота проводе у води, део на копну.
ВОДОЗЕМЦИ

Подела: безрепи – жабе
репати – даждевњаци и мрмољци
Заједничке особине обе групе
– два пара ногу
– плућа
– кожа без заштитних творевина, увек
мора да буде влажна
Исхрана

ЖАБЕ

Кретање
Избегавање неповољних животних услова
Глава жабе (очи, чуло слуха, носни отвори, уста са лепљивим језиком)
Кожа (увек мора да буде влажна)
Дисање (плућима и преко коже)
Унутрашњи органи (за варење, излучивање, крвоток, скелет, нервни)
Размножавање (метаморфозом)

Преображај у развићу жаба од ларве до одрасле јединке зове се метаморфоза.
Код унутрашње грађе напоменути следеће и тиме проширити знање ученика, или ако
наставник процени да ови подаци нису неопходни свим ученицима (будући да је
унутрашња грађа изузета из плана и програма), може је обрадити у оквиру додатне
наставе, или са ученицима који иду на такмичење.

Скелет окоштао, састоји се из лобање, кичме и костију удова.
1. Нервни систем се састоји из мозга, кичмене мождине и нерава.
2. Органи за варење: уста, ждрело, једњак, желудац, танко и дебело црево, клоака.
3. Излучивање се врши преко бубрега (издвајају из крви штетне материје), одакле
мокраћа иде у клоаку.
4. У клоаку се изливају системи органа за варење и излучивање.
5. Размножавање је полно, оплођење спољашње, али јаја нису заштићена додатним
омотачима и зато морају да се развијају у води.
6. Крвни систем се састији од срца, крви, и крвних судова. Срце се састоји од две
преткоморе и једне коморе. Пошто комора није подељена, у њој се меша крв богата
кисеоником и угљен-диоксидом.
Безрепи – жабе (шумска жаба, велика зелена
жаба, гаталинка, жаба чешњача,
краставе жабе)
РАЗНОВРСНОСТ ВОДОЗЕМАЦА

Репати – даждевњаци (шарени даждевњак)
– мрмољци (велики мрмољак)

ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА
Ниво 1
1. Где живе водоземци?
2. Како одрасле жабе врше размену гасова?
3. Како смо поделили водоземце?

Ниво 2
1. Чиме се, и на који начин хране жабе?
2. Шта спада у безрепе, а шта у репате водоземце?
3. Какво је оплођење код жаба?

Ниво3
1. Из ког разлога жабе имају позитивну улогу у односу на инсекте?
2. Објасни зашто ларве имају шкрге, бочну линију и реп?
3. Која је улога коже у опстанку жаба?

ЗАНИМЉИВОСТИ Нова врста жабе откривена у Њујорку
У једном од највећих градова на свету, Њујорку, откривена је нова врста жабе

Леопард жаба

Ради се о жаби која припада роду леопард жаба. Нове врсте животиња се данас углавном
откривају у недоступним забаченим пределима, где се скривају у шумама, пећинама, води, а
ова жаба је, иако већ дуго живи у метрополи, до сада остала нерегистрована. Њу су научници
мешали са јужном леопард жабом, на коју веома личи. Научник Џереми Фајнберг са Ратгерс
универзитета је приметио необичне звуке које испушта овај водоземац и схватио да се
разликују од звукова које испуштају друге жабе.
Он и његове колеге су узели узорке ДНК, а резултати њихове анализе показали су да се ради
о посебној врсти која тек треба да добије име.
Утврђено је да нова врста живи на Статен Ајленду, а претпоставља се да живи и у другим
деловима града Њујорка и његовој околини.
До сада је регистровано 14 врста леопард жабе, која живи у Северној и Централној Америци.
То су средње велике жабе, маслинастозелене боје, са тамним тачкама.
Љигави и угрожени: Откривена нова фамилија безногих водоземаца у Индији
Нова породица безногих водоземаца под именом Chikilidae
откривена је у североисточној Индији. Ове необичне животињице,
изгледом најсличније глистама, у најближем су сродству с
афричком групом безногих водоземаца, који иначе спадају међу
најтајновитије врсте на Земљи, преноси Би-Би-Си.

Chikilidae – становници у Индији их убијају јер им личе на змије
Женке ове врсте своје младе инкубирају месецима,
не хранећи их. Британски научници су у часопису
„Proceedings B” написали да су ове врсте угрожене великим
прираштајем становништва у том делу Индије, као и
пољопривредном политиком која подразумева спаљивање земље
након употребе.

Младунци нове фамилије водоземаца
Ове водоземце је веома тешко уочити, јер најчешће живе под земљом или гомилама лишћа
на земљи. Ово откриће је резултат око 250 експедиција копања земље током последњих пет
година, које су спроведене у свим североисточним државама Индије.
– Безноги водоземци су најопскурнија група животиња и веома је тешко након оваквог
открића са сигурношћу утврдити да ли је реч о новој врсти, роду или фамилији животиња –
рекао је С. Д. Биџу с Универзитета у Делхију, који је водио групу научника која је дошла до
овог открића.
– Да бисмо утврдили о којој је врсти реч, проучавали смо молекуле ДНК, као и спољну и
унутрашњу морфологију – каже Биџу.
Када је анализа била завршена, истраживачи су открили да пред собом немају само нову
врсту, већ и досад непознату фамилију.
Реч је о досад десетој идентификованој фамилији безногих водоземаца, којој је дато име
Chikilidae, према имену из локалног Гаро језика.

Када је о размножавању ових животиња реч, код једне врсте ових водоземаца младунци једу
кожу своје мајке, коју она управо у те сврхе и одбацује.
Chikilidae немају тако спектакуларне навике, али је засад познато да се младунци месецима
након излегања уопште не хране.
Научници су упозорили да је ова врста угрожена, јер се њихово станиште налази веома близу
људским насељима. Већ су забележени случајеви да их људи убијају, јер су за њих
помислили да су отровне змије, иако немају отров.

Наставна јединица 47:
Гмизавци, гуштери

Напоменути да постоји и живородни гуштер. У гуштере спадају и камелеони, игуане, варани
и гекони.

Код унутрашње грађе напоменути следеће и тиме проширити знање ученика, или ако
наставник процени да ови подаци нису неопходни свим ученицима (будући да је
унутрашња грађа изузета из плана и програма), може је обрадити у оквиру додатне
наставе, или са ученицима који иду на такмичење.
1. Скелет се састоји од лобање (штити мозак и чула у глави), кичменице (штити кичмену
мождину), од које полазе ребра, (а само неколико њих се везује за грудну кост),
раменски и карлични појас повезују кости предњих и задњих удова са кичменицом.
2. Дисање: носни отвор-ждрело-душник-душнице (бронхије) – плућа, преко којих се
узима кисеоник а избацује угљен-диоксид.
3. Систем за варење: уста-ждрело-једњак-желудац-црево.
4. Систем за излучивање: бубрези, преко којих се избацују штетне материје из крви.
5. Крвоток: срце-крвни судови-крв. Срце се састоји из три дела: две преткоморе и једне
коморе која је непотпуно подељена.
6. Имају променљиву температуру.
Амниотско јаје садржи жуманце које представља храну ембриона. Амнион, у коме се налази
ембрион, јесте кесица са водом која чува ембрион од исушивања. Постоји посебан омотач
који му омогућава избацивање штетних материја. Дисање се остварује преко љуске.

Наставна јединица 48:
Гмизавци, гуштери – понављање

РАДНИ ЛИСТИЋИ
Радни листић 1
Одговори на питања:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Које групе организама спадају у гмизавце?
Чиме је заштићена кожа гмизаваца?
Објасни зашто се гмизавци често сунчају.
Наведи неке од карактеристика блавора.
Објасни на који начин се гуштери бране од непријатеља.
Какво је оплођење код гмизаваца?
Објасни начин живота гмизаваца који су се накнадно прилагодили животу у води.

Радни листић 2
Одговори на питања:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Који организми су потпуно прилагођени животу на копну?
Шта омогућава успешно дисање на копну?
Захваљујући чему се гуштери спретно крећу?
Наведи неке од карактеристика слепића.
У чему се огледа заштита коже са рожним крљуштима?
Објасни да ли ћеш и зашто наћи неког гуштера крајем јануара.
Шта је регенерација, да ли је и на који начин заступљена код гуштера?

Радни листић 3
Одговори на питања:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Како се гмизавци крећу?
Каква је температура тела гмизаваца?
Да ли су то дневне или ноћне животиње и објасни зашто.
Наброј неке врсте гуштера.
Која је улога жуманцета?
Шта подразумева пресвлачење и зашто долази до те појаве?
Која чула има гуштер?

Наставна јединица 49:
Змије, корњаче, крокодили, изумрли гмизавци

Предлог за табеле које ученици треба да попуне:
Змије
Распрострањење

Особине спољашње
грађе

Особине змија
Облик главе
Врат
Изглед тела
Присуство шара
Врсте змија

Чула

неотровнице

Исхрана

отровнице

Корњаче
Особине спољашње грађе

Исхрана

Врсте

Обавезно напоменути да је код корњача окоштао оклоп.
Крокодили
Где живе

Исхрана

Размножавање

Врсте

Праисторијски гмизавци
На основу чега
знамо о њима

Како су се кретали

Које су средине
насељавали

Како се зову
праисторијски
гмизавци

Наставна јединица 51:
ПТИЦЕ – предавање

Питања о кичмењацима као увод у наставну јединицу ,,Птице”:
1.
2.
3.
4.

Који орган имају сви кичмењаци у телу?
Из која се три основна дела састоји тело кичмењака?
Помоћу чега се крећу кичмењаци?
Код којих кичмењака температура тела и активност зависе од спољашње
температуре?
5. Ком систему припадају јетра и гуштерача?
6. Ког типа је крвни систем (транспортни систем) кичмењака?
7. Преко чега организми успостављају везу са спољашњом средином?
8. Зашто је важно примити информације из спољашње средине?
9. Какво оплођење може да буде код кичмењака?
10. Која је улога лобање?
11. Где се налази кичмена мождина и ком систему органа припада?

Наставна јединица 52:
ПТИЦЕ – ПОНАВЉАЊЕ

Питања за проверу знања:
Ниво 1.
1. Чему су прилагођени облик и грађа тела птица?
2. Од које материје су грађени перје, кљун, канџе и крљушти?
3. Која је улога крила?
Ниво 2.
4. Ком систему органа припадају срце, а коме плућа?
5. Која је разлика између станарица и скитница?
Ниво 3.
6. Захваљујући чему птице имају сталну температуру тела?
7. Зашто мужјаци птица имају раскошно перје и певају?
8. Објасни зашто долази до митарења?
9. Које су прилагођености птица летењу?
10. Од чега зависи боја птичијих јаја?

Наставник наводи следеће појмове, које ученици треба да објасне:
1. Крила
2. Перје
3. Кљун
4. Канџе
5. Крљушт
6. Грудна кост
7. Вољка
8. Бубац
9. Мозак
10. Гнездо

Наставна јединица 54:
Разноврсност и значај птица

РАДНИ ЛИСТИЋ 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Препознај која је ово птица и наведи неке њене основне карактеристике.
Који кичмењаци су најбројнији?
Наброј врсте певачица које живе у нашој земљи.
Наведи значај птица.
По чему су вране карактеристичне?
Зашто се пловушама не натопи перје приликом роњења и пливања?

РАДНИ ЛИСТИЋ 2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Препознај која је ово птица и наведи неке њене основне карактеристике.
Како се деле птице?
Где углавном живе коке и зашто?
Наведи значај птица.
Шта спада у дневне грабљивице?
На који начин је текла еволуција птица?

РАДНИ ЛИСТИЋ 3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Препознај која је ово птица и наведи неке њене основне карактеристике.
Где живе тркачице?
Која група птица су добри летачи и пливачи?
По чему су летачице добиле име?
Наведи значај птица.
Шта спада у ноћне грабљивице, и када су активне?

РАДНИ ЛИСТИЋ 4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Препознај која је ово птица и наведи неке њене основне карактеристике.
Која група птица се налази широм целе планете?
Наведи основне карактеристике детлића.
Шта спада у пловуше?
Наведи значај птица.
Када и како дневне грабљивице лове плен?

РАДНИ ЛИСТИЋ 5.

1. Препознај која је ово птица и наведи неке њене основне карактеристике.
2. Шта спада у тркачице?
3. Какве органе имају певачице, чему они служе и која је њихова основна
карактеристика?
4. Где живе чапље и роде, и зашто су одабрале то станиште?
5. Зашто праптице сматрамо прецима птица?
6. Наведи значај птица.

РАДНИ ЛИСТИЋ 6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Препознај која је ово птица и наведи неке њене основне карактеристике.
По чему се разликују летачице?
Шта спада у детлиће?
Која група птица има прилагођености за нечујан лов, и које су то прилагођености?
Наведи значај птица.
Којој групи птица су ноге прилагођене за чепркање, и хране се бескичмењацима и
семењем?

РАДНИ ЛИСТИЋ 7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Препознај која је ово птица и наведи неке њене основне карактеристике.
Наведи основне карактеристике голубова.
Шта спада у групу кока?
По чему су тркачице добиле име?
Наведи значај птица.
На који начин соко лови свој плен?

Наставна јединица 56:
Сисари, предавање

Ако наставник процени да је неопходно више информација везаних за унутрашњу
грађу (у програму је наведено да су неопходни основни елементи унутрашње грађе),
може додати следеће:
–

–
–
–
–

–
–

Скелет се састоји од:

1. лобање (која чува мозак);
6. кичменице (која се састоји од пршљенова);
7. ребара;
8. раменског и карличног појаса (преко којих су за кичму
везани удови);
9. костију предњих и задњих удова.
Нервни систем који се састоји од мозга, кичмене мождине и нерава.
Систем органа за дисање се састоји од носног отвора, ждрела, душника, дучница и
плућа. Алвеоле су плућни мехурићи, преко којих се врши размена гасова.
Крвни систем се састоји од срца (које има 4 дела: 2 преткоморе и 2 коморе), крвних
судова и крви. Затвореног је типа.
Систем органа за варење почиње устима, затим иде ждрело, једњак, желудац, танко и
дебело црево, које се завршава аналним отвором. Јетра и гуштерача су жлезде које
помажу варењу.
Систем за излучивање се састоји од бубрега, мокраћовода, бешике и мокраћне цеви.
Овај систем служи за избацивање штетних материја и вишка воде из организма.
Размножавање је полно. Раздвојених су полова. У семеницима – мушким полним
жлездама се стварају сперматозоиди. У женским полним жлездама – јајницима,
настаје јајна ћелија. Оплођење је унутрашње. Код већине сисара ембрион се развија у
постељици.

Такође, ако наставник процени да је то сувише информација за редовну наставу,
обавезно их треба изнети на додатној настави, или ученицима који се спремају за
такмичење.

Наставна јединица 57:
Сисари – понављање
РАДНИ ЛИСТИЋ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Каквој врсти кретања су прилагођени удови код сисара?
Чиме је покривено тело највећег броја сисара?
Шта је руно и наведи пример код кога се јавља.
Напиши ком систему органа припадају бубрези и наведи њихову улогу.
Које жлезде су развијене у кожи сисара?
Која је улога постељице и код којих сисара је развијена?
Чиме се хране сисари, и од чега зависи који ће им зуби бити присутни и развијени?

РАДНИ ЛИСТИЋ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

По чему су сисари добили име?
Напиши како су развијена чула код сисара и наброј их.
Напиши шта су чекиње и наведи пример код кога се јављају.
Напиши ком систему органа припада желудац и наведи његову улогу.
Који су продукти лојних и млечних жлезда?
У ком органу се развија плод код сисара?
На који начин су прилагођени недостатку хране у појединим деловима године?

РАДНИ ЛИСТИЋ 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Чему реп служи код сисара?
Шта је длака?
Код кога су развијене ушне шкољке и шта оне представљају?
Чему доприносе продукти жлезда код сисара?
Напиши ком систему органа припада срце и наведи његову улогу.
Шта омогућава сталну температуру тела код сисара?
Већина сисара живи у групама. Која је предност живота у групи?

РАДНИ ЛИСТИЋ 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Каква је телесна температура сисара?
Напиши шта је крзно и наведи пример код кога се јављају.
Које рожне творевине сисари имају на врховима прстију?
Напиши ком систему органа припадају плућа и наведи њихову улогу.
На који начин ће се млади оспособити за преживљавање?
Када долази до лињања?
Ко су били директни преци сисара и када су настали?

Наставна јединица 57:
Сисари – понављање
РАДНИ ЛИСТИЋ 1
Покушај да на датој слици обележиш органе које знаш

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Каквој врсти кретања су прилагођени удови код сисара?
Чиме је покривено тело највећег броја сисара?
Напиши шта је руно и наведи пример код кога се јављају.
Напиши ком систему органа припадају бубрези и наведи њихову улогу.
Које жлезде су развијене у кожи сисара?
Која је улога постељице и код којих сисара је развијена?
Чиме се хране сисари, и од чега зависи који ће им зуби бити присутни и развијени?

РАДНИ ЛИСТИЋ 2
Покушај да на датој слици обележиш органе које знаш

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

По чему су сисари добили име?
Напиши како су чула развијена код сисара и наброј их.
Напиши шта су чекиње и наведи пример код кога се јављају.
Ком систему органа припада желудац и наведи његову улогу.
Који су продукти лојних и млечних жлезда?
У ком органу се развија плод код сисара?
На који начин су прилагођени недостатку хране у појединим деловима године?

РАДНИ ЛИСТИЋ 3
Покушај да на датој слици обележиш органе које знаш

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Чему реп служи код сисара?
Шта је длака?
Код кога су развијене ушне шкољке и шта оне представљају?
Чему доприносе продукти жлезда код сисара?
Напиши ком систему органа припада срце и наведи његову улогу.
Шта омогућава сталну температуру тела код сисара?
Већина сисара живи у групама. Која је предност живота у групи?

РАДНИ ЛИСТИЋ 4
Покушај да на датој слици обележиш органе које знаш

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Каква је телесна температура сисара?
Напиши шта је крзно и наведи пример код кога се јављају.
Које рожне творевине сисари имају на врховима прстију?
Напиши ком систему органа припадају плућа и наведи њихову улогу.
На који начин ће се млади оспособити за преживљавање?
Када долази до лињања?
Ко су били директни преци сисара и када су настали?

Наставна јединица 59:
Разноврсност сисара и значај, понављање
Примери за радне листиће
РАДНИ ЛИСТИЋ 1.
1. Наведи све што знаш о торбарима.
2. Шта спада у глодаре?
3. Наведи карактеристике папкара.
4. Наведи значај сисара.
5. Погледај слику, наведи који је ово организам, у коју групу спада и карактеристике те
групе.

РАДНИ ЛИСТИЋ 2.
1. Наведи све што знаш о зечевима.
2. Који организми спадају у звери?
3. Наведи карактеристике копитара.
4. Наведи значај сисара.
5. Погледај слику, наведи који је ово организам, у коју групу спада и карактеристике те
групе.

РАДНИ ЛИСТИЋ 3.
1. Наведи карактеристике сисара који полажу јаја.
2. Који организми спадају у бубоједе?
3. Наведи прилагођености китова средини у којој живе.
4. Наведи значај сисара.
5. Погледај слику, наведи који је ово организам, у коју групу спада и карактеристике те
групе.

РАДНИ ЛИСТИЋ 4.
1. Наведи сисаре који припадају папкарима.
2. Наведи карактеристике перајара.
3. Које су прилагођености љиљака начину живота?
4. Наведи значај сисара.
5. Погледај слику, наведи који је ово организам, у коју групу спада и карактеристике те
групе.

РАДНИ ЛИСТИЋ 5.
1. Наведи карактеристике бубоједа.
2. Наведи сисаре који припадају копитарима.
3. Наведи прилагођености мајмуна животу на дрвећу.
4. Наведи значај сисара.
5. Погледај слику, наведи који је ово организам, у коју групу спада и карактеристике те
групе.

Наставна јединица 62:
Разноврсност царства животиња – биодиверзитет

Приказ биодиверзитета
Схема лекције
Укупна различитост организама на Планети.
Исту животну средину насељавају многи организми и
они зависе једни од других.
БИОДИВЕРЗИТЕТ

Сродне врсте насељавају различита станишта
којима су прилагођени.
Ако живе у истим условима, врсте које нису сродне
могу имати сличне прилагођености средини.
Ако је биодиверзитет већи, могућност да се опстане
у промењеним условима средине је већа.
Зато морамо чувати биодиверзитет.

Наставна јединица 63:
Разноврсност царства животиња – биодиверзитет

РАДНИ ЛИСТИЋ
1. Шта представља биодиверзитет (погледај слике изнад питања)?
2. Какви организми могу на населе исту животну средину (наведи примере)?
3. На које начине зависе једни од других?
4. Како се понашају различити организми према потомству (наведи пример)?
5. Да ли сродне врсте могу да насељавају различита станишта? Објасни зашто.

6. Да ли постоји разлика између пустињске и поларне лисице? Наведи разлике и објасни
зашто постоје.
7. Да ли постоје сличности између ајкуле и кита?

8. Којој групи животиња припада кит?
9. Којој групи животиња припада ајкула?
10. Зашто постоји сличност и које су то сличности?
11. Зашто је значајан биодиверзитет?
12. Да ли је обавеза чувања биодиверзитета само задатак биолога и научника, или
свакога од нас? Објасни зашто.

Наставна јединица 64:
Фактори угрожавања и значај заштите животиња

Измењена станишта
Загађивање
ФАКТОРИ УГРОЖАВАЊА

Лов
Ловокрађа
Уношење врста у станишта где их раније није било
Трговина
Последице

Закони

ЗАШТИТА ВРСТА

Црвене књиге
Спремност сваког појединца да допринесе заштити

Наставна јединица 68:
Живот на Земљи. Докази еволуције. Геолошка доба

Наставник може да прошири знање ученика следећим (наставник процењује да ли треба
изнети свим ученицима, или на додатној настави, као и такмичарима):
У праокеану, молекули су почели да се спајају у веће молекуле. Неки од тих молекула су
почели да се умножавају. Главни услов појаве живота на Земљи био је управо стварање
таквих молекула и протеина.
Такви молекули су почели да се удружују и добили су сопствени омотач. Када су такве
творевине кренуле да размењују материје са спољашњом средином, да расту и да се
умножавају, сматра се да су постале преци првих ћелија.

Наставна јединица 69:
Живот на Земљи. Докази еволуције. Геолошка доба – понављање

РАДНИ ЛИСТИЋ
(ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕБА ДА БУДУ У АСОЦИЈАЦИЈАМА САМО ПРВЕ 4 КОЛОНЕ,
БЕЗ РЕШЕЊА)
ЗА УЧЕНИКЕ JE НА СЛЕДЕЋОЈ СТРАНИ.

Асоцијација за наставнике

4 ледена доба

трагови алги и
гљива

организми
освајају копно

бројне
цветнице

живот постојао
само у води

трилобити
најбројнији

почело пре 65 настала
милиона година литосфера

еволутивни
прасак

разноврсне
птице

трагови су ретки

траје 350
милиона година

НОВО ДОБА

ПРАСТАРО
ДОБА

СТАРО ДОБА

Асоцијација

А1

Б1

В1

4 ледена доба

трагови алги и гљива

организми освајају копно

А2

Б2

В2

бројне цветнице

живот постојао само у
води

трилобити најбројнији

А3

Б3

В3

почело пре 65 милиона настала литосфера
година

еволутивни прасак

А4

Б4

В4

разноврсне птице

трагови су ретки

траје 350 милиона година

Пажљиво погледај слике и одреди које је доба приказано на њима

_____________________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________

Наставна јединица 70:
Теорија о органској еволуцији

СХЕМА ЛЕКЦИЈЕ

Борба за опстанак

Прилагођавање

Наслеђивање
ТЕОРИЈА О ОРГАНСКОЈ ЕВОЛУЦИЈИ

Природна селекција
Вештачко одабирање

11. ПРИПРЕМЕ ЗА ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ

317

Припрема за тест протисти 6-1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Протисти су група организама којој је заједничко:
Где живе протисти?
Протисте смо поделили према начину кретања на:
Протисти могу да се хране?
Шта је храна праживотињама?
Праживотиње – дате се слике праживотиња, обележи све делове које препознајеш:

7. Зашто је значајан зелени бичар?
8. Објасни како се хране праживотиње, како избацују штетне материје и како дишу.
9. Објасни шта је циста, и када она настаје.
10. Наброј паразитске праживотиње и болести које изазивају.
11. Опиши начин преношења маларије.

Припрема за тест Сунђери, дупљари, пљоснати и ваљкасти црви
1. Сунђери и дупљари:
 где живе и начин живота;
 грађа тела (слојеви ћелија, пихтијаста маса, специјализоване ћелије);
 начин исхране;
 симетрија;
 дисање, излучивање и размножавање;
 нервни систем код дупљара;
 представници и значај.
2. Пљоснати и ваљкасти црви:
 подела, слободноживећи и паразитски представници;
 где живе;
 прилагођености на паразитски начин живота пљоснатих црва;
 грађа тела планарије и пантљичаре (слику обележити);
 симетрија, дисање, излучивање, размножавање;
 метиљавост и мачин преношења;
 грађа ваљкастих црва на попречном пресеку;
 улога кутикуле, коже, мишића и примарне телесне дупље;
 дисање, излучивање и размножавање;
 цревни систем;
 паразитски представници.
Следеће питања и текст вам могу помоћи
Прилагођености на паразитски начин живота:
1. храни се, живи и размножава се на рачун домаћина;
2. производи велику количину јаја ‒ развијен систем органа за размножавање;
3. стални домаћин – у њему живи одрасла јединка;
4. прелазни домаћин: у њему живи ларва.
Ларва је стадијум у развићу која се храни и живи различито од одрасле јединке.
5. Цисте ‒ преживљавање у спољашњој средини.
6. Кукице и пијавке – прчвршћивање за домаћина.
7. Слабо развијен нервни и чулни систем.
8. Храна се упија површином тела.
Метиљи
 Где живе метиљи?
 Величина метиља _________________________________________.
 Чиме се хране?
 Стални домаћин великог метиља је?
 Прелазни домаћин великог метиља је?
 Када се јавља стадијум са опном – циста?
 Да ли метиљ има развијена чула и нервни систем?
 Метиљи изазивају болест ___________________________. (оток испод врата, отпада
длака, малаксале су).
 Метиљи су хермафродити. Да ли им је систем органа за размножавање
најразвијенији?
 Да ли човек може да се зарази метиљем?

Припрема за тест зглавкари
1. Зглавкари имају ________________ грађу тела као и чланковити црви. Чланци нису сви исти и
разликујемо: ___________________, ____________________ и ______________. Тело је покривено
_______________ _________________. Зглавкари имају _____________ ноге. Када стари оклоп
постане тесан, зглавкари се __________________________ у нови оклоп. У зглавкаре спадају
__________________, _____________, _____________________ и __________________________.
2. Заокружи
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Т ако је тврдња тачна.
На телу рака разликујемо: главу, груди и трбух – који су одвојени.
Кад му оклоп постане тесан, он умре.
Рак има 10 пари ногу.
Нервни систем је лествичаст.
На глави су сложене очи смештене на дршкама.
Крвни систем рака је отвореног типа.
На боковима главено-грудног дела смештене су шкрге.

3. Напиши по неколико представника
Ракови који живе у слаткој води

Ракови који живе у сланој води

Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т

Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н

Ракови који живе на
копну

4. Наведи ко све спада у пауколике зглавкаре:
____________________________________________________________________________________.
5. Тело паука састоји се од:
6. Шта се налази на ком делу тела:
____________________________________________________________________________________.
7. Према начину на који лове плен деле се на: ______________________ и ______________________.
8. По чему се разликује тело шкорпије од паука? Допуни реченице.
На предњем делу тела налазе се _____________________. На задњем делу тела је: ________________.
Објасни како шкорпија лови:
_______________________________________________________________________________________
___________. Тело крпеља од тела паука и шкорпије разликујемо по ____________________________
____________________________________________________________________.
9. Допуни реченице:
Тело стоноге је __________________________ и разликујемо ______________ и __________________.
На сваком чланку налази се по _____________________________.
Познате стоноге су ____________________ и ____________________________.
10. Заокружи Т ако је тврдња тачна.
1) Паучинасте жлезде се налазе у устима.
2) Задњи део тела шкорпије издужен је и чланковит.
3) Крпељи су паразити.
4) Шугарац живи на биљкама.
5) Тело инсеката обавијено је хитином.

Т
Т
Т
Т
Т

Н
Н
Н
Н
Н

6)
7)
8)
9)
10)
11)

Хитин лучи кутикула.
Тело инсеката није чланковито.
Антене инсеката служе за споразумевање.
Усни апарат инсеката није прилагођен за исхрану.
Нервни систем инсеката је врпчаст.
Инсекти дишу на шкрге.

Т
Т
Т
Т
Т
Т

Н
Н
Н
Н
Н
Н

11. Наведи стадујуме у развићу инсеката са:
Потпуним
непотпуним

преображајем

12. Значај инсеката у природи:
За човека
За биљке
За животиње

ч

****

п
ш
л

В
м

н

у
ж

у
п
к
н
п
б

п

ж

Убаци следеће појмове:
КУЋНИ ПАУК

ЗЛАТНИ БАНАНА ПАУК

ЦРНА УДОВИЦА

ЧЕТИРИ ПАРА НОГУ

ПАУЦИ КРСТАШИ

ПАУЧИНАСТЕ ЖЛЕЗДЕ

СКИТНИЦЕ

СИГНАЛНА НИТ

ЛИСТОЛИКА ПЛУЋА

ЦВЕТНИ ПАУК

ПАУК ЛЕВКАР

БАШТЕНСКИ ПАУК

ВУЧИЈИ ПАУК

МРЕЖАРИ

МИМИКРИЈА

МРЕЖА

ПАУК ВИОЛИНИСТА

ПАУЧИНА

Припрема за тест систематизације 2

1.
2.
3.
4.

Обележи слике и објасни улогу сваког деле ћелије.
Размножавање код парамецијума:
Наведи парзитске праживотиње и болести које изазивају:
Напиши где живе праживотиње и како се крећу.

5. Обележи слике сунђера и дупљара.

6. Попуни табеле
Слојеви
ћелија које
граде тело
Сунђери

Дупљари

Између
слојева
је

Дисање

Нервни
систем

Размножавање

Симетрија

Кретање

Исхрана

Дисање

Избацивање
штетних
материја

Размножавање

Амебе

Бичари

Трепљари

7. Прилагођености на паразитски начин живота.
8. Планарија: грађа тела
9. Метиљи и пантљичаре – стални и прелазни домаћини, грађа тела.
10. Ваљкасти црви – грађа тела, паразити
11. Чланковити црви – подела и грађа тела

Припрема за тест систематизације
Градиво предвиђено за тест:
– Праживотиње – амебе, бичари, трепљари, спорозое (грађа ћелије, начин живота,
размножавање, паразитски представници)
– Сунђери и дупљари (грађа тела, начин живота, размножавање, представници)
– Црви пљоснати, ваљкасти и чланковити (грађа тела, начин живота, размножавање,
паразитски представници)

Зглавкари: Попуни табелу тако што ћеш уписати одговарајући текст у табелу
Рак

Где живе

Које делове
тела
разликујемо
Да ли се
пресвлаче
Колико пари
ногу имају
Која је улога
усних
ножица
Како дишу
Да ли имају
део тела за
пливање и
како се зове
Наведи
представнике
које знаш
Како се зову чулни
органи зглавкара и где се
налазе
Нервни
систем је
Наведи неке
паразитске
зглавкаре
Објасни
разлику
између
паукова
скитница и
паукова
мрежара
Наведи два
типа
преображаја
код инсеката
и стадијуме у
развићу

Паук

Шкорпије

Крпељи

Стоноге

Инсекти

Објасни
улогу
паучинастих
жлезда
Наброј 5 штетних и 3
корисна инсекта
Како смо поделили
инсекте
Где живе бодљокошци

Како се крећу
бодљокошци

Како се размножавају
бодљокошци
Шта је регенерација
Наброј представнике
бодљокожаца
Како се морски
кринови и морски
краставци разликују од
осталих група
бодљокожаца
Од чега је изграђен
унутрашњи скелет
бодљокожаца
Шта су водене
ножице?
Објасни појам
петозрачне симетрије
Која су чула
најразвијенија код
бодљокожаца

Бодљокошци
1. Допуни реченице:
Бодљокошци живе у ________________________. Поседују унутрашњи _______________,
састављен од кречњачких плочица разних величина. Бодљокошци се крећу јединственим
системом________________________ ____________. Имају _________________________
симетрију тела. Водене ножице се завршавају _____________________________________.

2. Наброј ко све спада у бодљокошце
А)
Б)

В)

Г)

Д)

3. Одговори на питања:
 Шта омогућава морској звезди да лако нађе храну?
 Да ли откинут крак морској звезди може поново да израсте?
 У чему се морске змијуљице разликују од морских звезда?
 За разлику од осталих бодљокожаца, морски кринови живе другачије – како?
 Да ли морски јежеви имају петозрачну симетрију – објасни?
 Да ли морски краставци имају кречњачки скелет? Какво им је тело?
 Објасни варење код морске звезде.
 Како се размножава морска звезда?
 Која је улога бодљи код морских јежева?

4. Поред појмова упиши број организма на који се односи

1) МОРСКА ЗВЕЗДА
2) МОРСКИ КРАСТАВЦИ
3) МОРСКИ ЈЕЖЕВИ
4) МОРСКЕ ЗМИЈУЉИЦЕ
5) МОРСКИ КРИНОВИ

организам причвршћен за
подлогу________________________________________
унутрашњи скелет______________________________
петозрачна симетрија тела_______________________
развијено чуло мириса__________________________
бодље________________________________________
меко тело_____________________________________
користе се у исхрани___________________________
способност регенерације________________________
лове плен помоћу пипака_______________________
личе на биљке ________________________________

5. Реши укрштеницу
1) Станиште бодљокожаца.
2) Израштај на телу неког бодљокошца.
3) Један од представника морских бодљокожаца. (множина)
4) Један од представника морских бодљокожаца. (множина)
5) Тело звезде има ________________.
6) Способност надокнађивања изгубљених делова тела.
7) Симетрија тела бодљокожаца.
8) Органи за кретање бодљокожаца.
9) Становници морског дна.
10) Један од представника морских бодљокожаца.
11) Организми који се хране биљном храном.
12) Морска звезда је велика ___________________________.

1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Б

Е

Н

Т

О

С

10
11
12

РЕШЕЊЕ УСПРАВНО
____________________________________________________________.
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