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1. УВОД

Приручник из предмета Географија за пети 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 УЏБЕНИКА

Уџбеник је конципиран тако да ученик у оквиру сваке наставне теме може да
истражује, прати и посматра појаве и процесе и решава предвиђене задатке којима се
проверава степен усвојеног знања. На крају сваке наставне теме налази се низ задатака
објективног типа којим ће ученици утврдити у коликој мери су савладали градиво и да ли су
им неки делови, можда, остали нејасни.
Неке наставне јединице упућују ученике да се врате на већ учени садржај, подсете се
и повежу га са новим садржајем. Тако ће ученици схватити да је уџбеник компактна целина.
У појединим деловима уџбеника садржаји су у непосредној вези са садржајима
природе и друштва.
Уџбеник Географија је радна књига. Повезивањем уџбеника и радне свеске у
јединствену целину, ученици су у могућности да активно учествују у овладавању новим
садржајима.
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3. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ГЕОГРАФИЈЕ ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Циљ и задаци
Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и
друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама и
односима у геопростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне
слике о свету као целини и месту и улози наше државе у свету.
Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици се
оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања, умења и ставове према светским и
националним вредностима и достигнућима.
Настава географије треба да допринесе:
– стицању знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони;
– картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора
информација у процесу учења и истраживања и у свакодневном животу;
– стицање знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу
Земље и у непосредном окружењу;
– разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском
омотачу;
– развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међу-условљености
географских појава и процеса у простору и времену;
– развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних
и других феномена у геопростору;
– стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и
уочавању њиховог просторног размештаја;
– разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај
становништва, насеља и привредних делатности;
– стицању знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и
државама;
– стицању знања о основним географским одликама ваневропских континената и
њихових регија;
– упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских,
социјалних, културних и хуманитарних проблема у савременом свету;
– стицању знања о основним географским одликама Републике Србије и њеним
регионалним целинама;
– развијању ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине;
– развијању толеранције, националног, европског и светског идентитета;
– стицању знања, развијању вештина и ставова из географије кроз самостално
учење и истраживање и њиховој примени у свакодневном животу;
– развијању опште културе и образовања ученика.
ПЕТИ РАЗРЕД
Оперативни задаци:
Ученици треба да:
– упознају предмет проучавања, поделу и значај географије као наставног предмета и
науке уопште;
– стекну најосновнија знања о васиони и васионским телима и њиховим основним
својствима;
– стекну основна знања о Сунчевом систему;
– стекну основна знања о Земљи-планети, њеном постанку, облику и величини;
– стекну основна знања о Земљиним кретањима и њиховим последицама;
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– стекну основна знања и вештине из картографије и да се оспособе за коришћење
географске карте као извора информација и оријентације;
– схвате унутрашњу грађу Земље и да разумеју данашњи распоред копна и мора и
изглед рељефа;
– разумеју антропогене утицаје на рељеф;
– стекну основна знања о структури и саставу атмосфере;
– стекну основна знања о времену и метеоролошким елементима, клими, климатским
факторима и основним типовима климе на Земљи;
– разумеју потребу очувања и заштите атмосфере;
– се оспособе за коришћење географске литературе, Интернета и различитог
илустративног материјала у сврху лакшег савлађивања наставног градива;
– развијају способности за активно стицање и примену знања из географије кроз
самостално учење и истраживање.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (1)
Предмет проучавања, подела и значај географије.
ВАСИОНА И ЗЕМЉА (6)
Васиона: звезде, сазвежђа, галаксије, Млечни пут.
Сунчев систем: Сунце, планете.
Сателити: Месец, месечеве мене, мала тела Сунчевог система.
Облик и величина Земље: континенти, океани, глобус.
ГЕОГРАФСКА КАРТА (8)
Географска мрежа: меридијани/подневци и паралеле/упоредници.
Географска ширина и географска дужина.
Географска карта: садржај географске карте; подела карата према садржају.
Математички елементи карте: картографска мрежа; размер; подела географских
карата према размеру.
Географски елементи карте и њихово представљање на карти.
Мерење на карти и оријентација карте.
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА (21)
Земљина кретања (4)
Ротација Земље и последице ротације: смена обданице и ноћи, привидно кретање
Сунца, локално време.
Револуција Земље и последице револуције: неједнака дужина обданице и ноћи током
године, смена годишњих доба, топлотни појасеви; календар.
Унутрашња грађа и рељеф Земље (11)
Стене: магматске, седиментне, метаморфне; фосили.
Постанак и унутрашња грађа Земље.
Литосферне плоче: кретање плоча, промена положаја континената.
Вулканизам и земљотреси.
Рељеф: планине и равнице; настанак планина: набране и громадне планине.
Обликовање рељефа дејством спољашњих сила (дејством река, морских таласа,
ветра, леда, растварачким деловањем воде, човековом активношћу).
Ваздушни омотач Земље (6)
Атмосфера: састав, структура, значај.
Време: метеоролошки елементи и појаве (температура, притисак, влажност, падавине,
облаци); прогноза времена.
Клима: климатски чиниоци, основни типови климе.
Загађивање атмосфере: глобално загревање, озонске рупе, киселе кише, мере заштите.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни програм географије за пети разред основног образовања и васпитања ослања
се на савремена достигнућа и на перспективе развоја географске науке, корелативан је и
примерен интересовањима и развојним способностима ученика.
При изради овог програма полазну основу чинили су:
– општи циљеви и задаци основног образовања и васпитања;
– образовни, васпитни и функционални задаци савремене наставе географије,
уважавајући систем географије као научне дисциплине, њене принципе и њену филозофску
основу;
– вишегодишња истраживања и анализе програма географије бројних држава света;
– потребе постизања боље равнотеже између узрасних способности ученика, њихових
потреба и интересовања;
– услови у којима се реализује наставни предмет;
– опремљеност школа наставним средствима;
– искуства и препоруке географске стручне јавности;
– препоруке Интернационалне географске уније и Српског географског друштва.
– Концепција програма заснива се на:
– поступном увођењу и развијању географских појмова, појава и процеса у оквиру
програмских садржаја спирално распоређених у другом образовном циклусу;
– наглашавању улоге географских метода у оспособљавању ученика да логички
мисле, што је од многоструког значаја;
– појмовима, појавама и процесима савремене географске науке који су значајни и
погодни за успешније разумевање укупних садржаја и неопходни су у процесу даљег учења;
– досадашњим наставним програмима у Републици Србији;
– резултатима праћења примене досадашњих програма.
Наставни програм је тематски конципиран. Програм садржи четири теме из опште
географије. За сваку тему јасно су издвојени наставни садржаји које би требало обрадити и
предложен је оријентациони број часова по свакој наставној теми. Слобода и креативност
наставника испољиће се кроз самостално планирање и одређивање типова часова, као и
избора наставних метода, техника, активности, дидактичких средстава и помагала.
Садржаји опште географије имају посебан значај јер представљају основу за каснија
географска изучавања и зато се њима мора посветити посебна пажња. Од степена
усвојености ових садржаја у великој мери зависи изучавање географије у старијим
разредима. Ови садржаји у великој мери су апстрактни и тешки за ученике овог узраста, зато
је важно издвојити оне садржаје који се по обиму, дубини и систему излагања разликују од
научних.
Разлика по обиму састоји се у томе што су у наставном предмету укључени садржаји
који чине основни део науке, али и део који је одабран тако да одговара узрасту ученика.
Разлика у дубини залажења у садржаје означава чињеницу да географска наука
садржи објекте, појаве, процесе и односе до најсложенијих аспеката, док географија као
наставни предмет садржи тумачења само до оног нивоа који су разумљиви ученицима
одређеног узраста. Али и поред ових разлика, наставни предмет мора садржати у себи само
научне истине.
Разлика по систему излагања садржаја заснива се на томе што се у науци примењује
научно-логички систем од једноставнијег ка сложенијем, а у настави географије систем од
(ученицима) познатијег ка (ученицима) непознатијем. То значи да се може догодити да је у
науци нешто објективно сложеније у односу на друге делове градива. Међутим, ако је то
ученицима познатије, онда се у настави географије оно ставља у ранију фазу усвајања.
Кроз презентовање садржаја у настави географије ученици добијају целовиту и
комплексну слику географске стварности. Да би се то постигло, потребно је повезати
географске наставне садржаје са садржајима других предмета (у оба образовна циклуса) који
су слични или се међусобно вертикално и хоризонтално допуњавају. То би требало да
значи да без познавање наставне материје сродног предмета, не могу се потпуно схватити
и научити одговарајући слични географски садржаји. Исто тако, без разумевања и познавања
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физичкогеографских и друштвеногеографских садржаја није могућно схватити
регионалногеографске садржаје.
Корелација географије са другим наставним предметима представља поступак који је
неопходно спроводити у настави. Корелација са другим предметима може се остварити на
три начина: у виду хоризонталне, дијагоналне и вертикалне корелације. Сви наведени
начини корелације доприносе побољшавању квалитета и структуре наставних садржаја,
развијању логичког мишљења, функционалног и трајног знања, остваривању принципа
комплексности, односно, стварању реалних представа о географској стварности.
Садржаји програма наставног предмета географије у петом разреду основне школе
обухватају систематско изучавање елемената опште географије, а програмску структуру
чини четири наставне теме:
1. Увод
2. Васиона и Земља
3. Географска карта
4. Планета Земља
На првом наставном часу наставник уводи ученике у наставни предмет, односно,
упознаје ученике са циљевима и задацима, поделом и значајем географије. На овом часу
потребно је упознати ученике са садржајем наставног програма и дати им јасна упутства за
рад.
Наставну тему Васиона и Земља чине најосновнија астрономска и
математичкогеографска знања о васиони, Сунчевом систему, облику и величини Земље,
њеном положају у васиони и о небеским телима Сунчевог система (посебно о Земљином
најближем суседу – Месецу). Кроз ову наставну тему потребно је информисати ученике о
основним особинама осталих небеских тела. Посебан значај има обрада садржаја који се
односе на постанак, облик, величину Земље, распоред континената и океана. Ови садржаји
најбоље могу да се објасне демонстративно-илустративним методама и методама
експеримента уз употребу модела Земље – глобуса. Препоручује се наставнику да са
ученицима посети Планетаријум и Народну опсерваторију у Београду и да за време ведрих
ноћи у локалној средини покаже ученицима видљива сазвежђа и оријентацију помоћу звезде
Северњаче.
Трећа наставна тема Географска карта чини скуп знања и практичних вештина
којима ученици треба да овладају у настави географије и односе се на познавање
оријентације у простору, практично коришћење и познавање географске карте. У том
погледу географска настава пружа могућност ученицима да у континуираном раду са
географским картама савладају вештину од једноставнијег до сложенијих облика читања
карата. Сталном употребом географске карте знање се проширује и продубљује, упознају се
различити аспекти карте и усавршава се њена практична примена.
Наставни садржаји из картографије имају велики образовни значај јер чине основу за
разумевање свих аспеката географске науке и наставе, али имају и општеобразовни значај
због потребе коришћења карата скоро у свим областима човекове делатности.
Обрада картографских садржаја на најбољи начин се може реализовати кроз
посматрање, мерење, бележење, цртање, вежбање на часу у учионици или на терену. Важну
улогу имају наставни објекти и средства као што су поједини наставни модели и глобуси.
Уколико се обрада ових наставних садржаја заснива на примени оскудних наставних
средстава, објашњења наставника морају бити јасна, треба да се заснивају на корелацији са
математиком, различитим врстама мерења објеката у простору и њиховог поређења
димензија, међусобног просторног и визуленог односа.
Имајући у виду да је оријентација ученика на географској карти веома слаба,
напомињемо да је у настави географије неопходно коришћење географских карата на свим
типовима часова и у свим облицима наставног рада.
Четврту тему Планета Земља чине садржаји физичке географије и разврстани су у
три мање целине.
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Садржаји прве целине Кретања Земље ослањају се на садржаје претходних тема. За
ученике овог узраста посебно може бити тешко разумевање Земљине ротације, револуције и
последица ових кретања. Због тога је потребно посебну пажњу посветити обради и
утврђивању ових садржаја. Наставнику се препоручује примена очигледних наставних
средстава (глобус, батеријска лампа, телуријум, видео записи...) и демонстративноилустративне методе и методе експеримента како би се могао постићи висок степен
разумевања и адекватног прихватања садржаја. То ће бити предуслов за касније усвајање
низа других појмова везаних за смену обданице и ноћи, годишњих доба, климатских
појасава, односно свих појмова везаних за време и климу и уопште, појаве и процесе у
атмосфери, као и у хидросфери и биосфери (6. разред).
Друга и трећа целина ове наставне теме обухвата систем знања о Унутрашњој грађи и
рељефу Земље и о ваздушном омотачу Земље. Ова знања систематизована су по Земљиним
сферама у оквиру којих ученици упознају објекте, појаве и процесе, гранске и међугранске
везе, као и посебне физичкогеографске законитости. Када се обрађују географски процеси
потребно је нарочито указати на ток географских квантитативних промена и њихов карактер
и упозорити како такве промене могу у одређеним тренуцима да утичу на квалитативни
преображај, односно на развој.
У току обраде сваке сфере појединачно треба водити рачуна да ученици што боље
схвате и прихвате суштину гранских веза или веза у оквиру једне сфере. Најбољи начин је
када се указује на принципе веза, да би се упоредо с тим, на основу појединих примера,
показало како те везе функционишу у већем броју варијанти или случајева. Тиме ће
ученицима бити омогућено да боље схвате законитости веза, њихове типичности, али и
атипичности. Пошто су атипичности географских гранских веза доста честе, потребно их је
што више презентовати јер ће се тиме пружити могућност да ученици схвате суштину
географске логике.
Приликом обраде наставних садржаја из ових наставних целина потребно је водити
рачуна о знањима, вештинама и искуствима стеченим у првом образовном циклусу (Свет око
нас, Природа и друштво), као и о обиму и дубини наставне грађе која треба да буде у складу
са развојним способностима ученика. Поједини наставни садржаји који су предвиђени за
обрађивање тешки су за разумевање, а неки су и апстрактни. Препоручује се обрада само
основних појмова, појава и процеса уз обилато коришћење дидактичког материјала и
разноврсних метода рада (експеримент), које доприносе очигледности и трајности знања и
умења. На овај начин истовремено се стичу знања, умења и вештине које ће ученицима
омогућити даље учење.
Једна од основних вештина, која се препоручује, је правилно географско посматрање
и уочавање природних објеката, појава и процеса у локалној средини чиме се подстиче
природна радозналост деце, самостално истраживање и правилна њихова интерпретација.
Садржаји физичке географије дају могућност стицања знања, вештина и навика
коришћењем статистичког материјала који је систематизован у табелама, као и руковањем
различитим мерним инструментима, регистровањем и обрадом података које они показују.
На овај начин повезују се и интерпретирају квантитативни показатељи, утврђују узрочнопоследичне везе и односи, што доприноси развоју логичког мишљења и стицању
функционалних знања и вештина.
У оквиру ове теме сви физичкогеографски објекти, појаве и процеси не могу се
потпуно обрадити, што и није циљ овог наставног програма. Сви ови садржаји налазе су у
оквиру садржаја регионалне географије и пропуштено се може допунити и објаснити.
Скрећемо пажњу наставницима да је у коришћењу уџбеника важан селективан
приступ датим садржајима. Такође, препоручује се да од ученика не захтевају меморисање
фактографског и статистичког материјала. Стечена знања треба да буду применљива, а
ученици оспособљени да сами истражују и анализирају одређене географске објекте, појаве и
процесе.

11

12

4. OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
ГЕОГРАФИЈА

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу.
1.1. ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ
У области ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ ученик/ученица:
ГЕ.1.1.1. разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања
ГЕ.1.1.2. наводи и описује начине представљања Земљине површине (глоб и географска
карта)
ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте
1.2. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА
У области ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица:
ГЕ.1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред
ГЕ.1.2.2. описује облик Земље и препознаје појаве и процесе везане за њена кретања
ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и
препознаје њихове основне одлике
1.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА
У области ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица:
ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни
распоред
ГЕ.1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране
1.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица:
ГЕ.1.4.1. препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе
ГЕ.1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
2.1. ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ
У области ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ ученик/ученица:
ГЕ.2.1.1. одређује стране света у простору и на географској карти
ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти
ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе
који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом
ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским
изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима,
симболичким знацима ...), графиком, табелом и схемом
2.2. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА
У области ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица:
ГЕ.2.2.1. описује небеска тела и њихова кретања
ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе у
Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери)
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2.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА
У области ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица:
ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и
структуре становништва
ГЕ.2.3.2. именује међународне организације у свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO,
Црвени крст ...)
2.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈ ученик/ученица:
ГЕ.2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске
регије
ГЕ.2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове географске
регије
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
3.1. ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ
У области ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ ученик/ученица:
ГЕ.3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских
чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске
карте
3.2. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА
У области ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица:
ГЕ.3.2.1. препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног облика и њених
кретања
ГЕ.3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и
биогеографску зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову и
унапређивање
3.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА
У области ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица:
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај
становништва и насеља
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај
привреде и привредних делатности
3.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈ ученик/ученица:
ГЕ.3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и
законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске регије
ГЕ.3.4.2. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и
законитости (опште и посебне) у Европи и уме да издвоји географске регије
ГЕ.3.4.3. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и
законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји
географске регије

14

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.
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
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.

15

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.
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.
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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
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.
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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.
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.
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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
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.
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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.
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.
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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
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.
Друштвeнe нaукe
Oсoбe сa aутизмoм oчувaних интeлeктуaлних спoсoбнoсти oбичнo су врлo
зaинтeрeсoвaнe зa чињeницe, тaкo дa нeкa дeцa сa Aспeргeрoвим синдрoмoм мoгу изузeтнo
дoбрo пoзнaвaти пojмoвe, дoгaђaje и личнoсти из нaциoнaлнe и oпштe истoриje. Упркoс
пoнeкaд супeриoрнoм пoзнaвaњу чињeницa, oвa дeцa нeмajу aнaлитичкe вeштинe пoтрeбнe зa
тумaчeњe истoриjских дoгaђaja. Taкви учeници нe мoгу, нa примeр, рaзумeти дa oдрeђeнe
пojaвe мoгу рaзличитo дa сe тумaчe. У сaвлaдaвaњу нaстaвнoг грaдивa пoсeбну пaжњу трeбa
дa пoклaњaмo истoриjским инфoрмaциjaмa дaтим у фoрми истoриjскe кaртe, тaбeлe или
грaфикoнa. С другe стрaнe, учeници сa типичним aутизмoм, снижeних интeлeктуaлних
спoсoбнoсти, имajу знaчajнa oгрaничeњa у спoсoбнoсти рaзумeвaњa истoриjских дoгaђaja.
Нeки oд oвих учeникa мoћи ћe дa прeпoзнajу и имeнуjу фoтoгрaфиje знaмeнитих истoриjских
личнoсти и дa прeпoзнajу истoриjски дoгaђaj нa oснoву прeзeнтoвaнoг визуeлнoг сaдржaja
(мaкeтe, дoкумeнтaрнoг снимкa, игрaнoг филмa и сл). Aкo учeник нe мoжe дa усвojи знaњa
бaзичнoг нивoa, приступa сe изрaди индивидуaлних oбрaзoвних прoгрaмa.
Исти принцип вaжи и зa усвajaњe нaстaвнoг грaдивa гeoгрaфиje. Уз oдгoвaрajућу
визуeлну пoдршку, учeници сa Aспeргeрoвим синдрoмoм мoгу дa усвoje гeoгрaфскe вeштинe
и знaњa из физичкe, друштвeнe и рeгиoнaлнe гeoгрaфиje. Зa учeникe сa типичним aутизмoм,
нaстaвни сaдржajи гeoгрaфиje прилaгoђaвajу сe мoгућнoстимa и пoтрeбaмa учeникa у
прoцeсу изрaдe индивидуaлних oбрaзoвних прoгрaмa.

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
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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.
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.
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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.
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).
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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.
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.

24

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
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.
Друштвeнe нaукe
Учeник сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мoжe дa имeнуje и дa рaзликуje
oснoвнe врeмeнскe oдрeдницe; дa имeнуje мaњи брoj знaчajних пojaвa из нaциoнaлнe и oпштe
истoриje; дa нa oснoву сликoвних истoриjских извoрa прeпoзнa oдрeђeну истoриjску пojaву,
дoгaђaj или личнoст, кao и дa прeпoзнa jeднoстaвнe и кaрaктeристичнe истoриjскe
инфoрмaциje дaтe у фoрми сликe.
Нa крajу другoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa, учeник мoжe дa нaвeдe oснoвнe
нaчинe oриjeнтисaњa; дa рaзумe дa сe Зeмљинa пoвршинa мoжe прикaзaти пoмoћу глoбусa и
гeoгрaфскe кaртe и дa нa глoбусу и гeoгрaфскoj кaрти прoнaђe кoнтинeнтe, oкeaнe и зeмљу у
кojoj живи. У oблaсти физичкe гeoгрaфиje, oчeкуje сe дa учeник прaви рaзлику измeђу звeздa
и плaнeтa; дa рaзумe, у пojeднoстaвљeнoj фoрми, прoцeс крeтaњe Зeмљe и дa имeнуje
Зeмљинe сфeрe. Учeник нa крajу oсмoг рaзрeдa трeбa дa имa oснoвнe инфoрмaциje o
стaнoвништву, нaсeљимa и приврeдним дeлaтнoстимa кaрaктeристичним зa мeстo у кoмe
живи. Уз пoмoћ видeo-снимaкa и фoтoгрaфиja, учeник мoжe дa прeпoзнa oснoвнe прирoднe и
друштвeнe oдликe Србиje.
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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
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,
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
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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.
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 са сарадницима креирао је 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

30

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

Експлицитно и
конкретно дефинисани
циљеви часа

Експлицитно и
конкретно
дефинисани исходи
часа

 Упознавање
ученика са
Сунчевим
системом

 Ученици знају
шта је Сунчев
систем

 Упознавање ученика
са небеским телима
Сунчевог система
 Уочавање распореда
планета у Сунчевом
систему

 Ученици знају да
наведу небеска тела
у Сунчевом
систему
 Ученици
препознају и наводе
основне одлике
небеских тела
 Ученици знају да
наведу распоред
планета у Сунчевом
систему

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
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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
 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/су циљеви часа? 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.
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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;
 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

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.

 Коцкарење

У односу на извучени број ученици извршавају тражени
захтев. 1. Опиши 2. Упореди 3. Повежи 4. Рашчлани
5. Примени 6. За/против

 Графичко представљање

Разврставање сличности и разлика између две или више
појаве, чиме је омогућено организовање података у
категорије

(Венов дијаграм)
 Инсерт техника

Наведени примери захтева уз читање текста омогућавају
метакогнитивни приступ учењу, као и повезивање
претходно наученог.
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 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  Читање са предвиђањем

Погодно за развој логичког и критичког мишљења

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.
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Примери задатака вишеструког избора

Задаци уочавања сличности и разлика

Задаци уочавања узрока и последица

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.
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;
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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;
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.
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Најчешће Повремено Ретко

Никад

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.
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
НАСТАВНА ТЕМА

ОБРАДА

ОСТАЛО

УКУПНО

Увод

1

1

2

Васиона и Земља

2

1

3

Географска карта

5

3

8

Земљина кретања

2

2

4

Унутрашња грађа и рељеф Земље

7

3

10

Ваздушни омотач Земље

6

3

9

24

12
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УКУПНО
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8. МЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ РАДА (ОПЕРАТИВНИ)

41

НАСТАВНА
ТЕМА

Уџбеник, атлас

Уџбеник, атлас

Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна

Фронтални,
индивидуални

Обрада

Обрада

Звезде, сазвежђа и галаксија

Сунчев систем: планете ,
сателити, астероиди, комете,
метеори

3.

Фронтални,
индивидуални

4.

Фронтални,
индивидуални

Обрада

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна

Предмет проучавања, подела и
значај географије

2.

Уџбеник, програм
и план рада

Монолошка,
дијалошка, текст
метода

Фронтални,
индивидуални

Уводни
разговор

Увод у програмске садржаје

1.

ОБЛИК РАДА

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

РЕД.
БР.

МЕСЕЦ: СЕПТЕМБАР

Увод

Васиона и Земља

1.1.2; 2.1.3; 3.1.1.

1.1.1; 1.1.2; 2.1.1;
3.1.1.

1.1.1; 2.1.1; 3.1.1.

1.1.1; 2.1.1; 3.1.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ПЕТИ

НАСТАВНА
ТЕМА

Утврђивање

Обрада

Обрада

Географска и картографска
мрежа; географска ширина и
дужина

Приказивање Земљине
површине; размер и
размерник; подела карата
према размеру и садржају

8.

9.

6.

Облик и димензије Земље;
глобус

Обрада

Облик и димензије Земље;
глобус

7.

Утврђивање

ТИП ЧАСА

Предмет пруочавања
географије, Сунце и Сунчев
систем

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

5.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ОКТОБАР

Васиона
и Земља

Географска карта

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

ОБЛИК РАДА

Уџбеник, атлас

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас, глобус
Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас, глобус
Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас
Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

Монолошка,
дијалошка, текст
метода

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА

1.1.2; 1.1.3; 2.1.2;
3.1.1.

1.1.2; 1.1.3; 2.1.3;
2.1.4; 3.1.1.

1.1.1; 1.1.2; 2.1.2;
2.1.3; 3.1.1.

1.1.1; 1.1.2; 2.1.2;
2.1.3; 3.1.1.

1.1.2; 2.1.1; 2.1.3;
3.1.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ПЕТИ

НАСТАВНА
ТЕМА

Утврђивање

Обрада

Обрада

Утврђивање

Географска и картографска
мрежа; размер и размерник;
подела карата према размеру и
садржају

Картографски знакови;
надморска и релативна висина

Приказивање рељефа,
оријентација на карти

Картографски знакови;
надморска и релативна висина,
приказивање рељефа,
оријентација на карти

11.

12.

13.

10.

БР.

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

РЕД.

МЕСЕЦ: НОВЕМБАР

Географска карта

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

ОБЛИК РАДА

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас
Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

Монолошка,
дијалошка, текст
метода

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА

1.1.2; 1.1.3; 2.1.2;
3.1.1.

1.1.2; 1.1.3; 2.1.2;
3.1.1.

1.1.2; 1.1.3; 2.1.2;
3.1.1.

1.1.2; 1.1.3; 2.1.2;
3.1.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ПЕТИ

НАСТАВНА
ТЕМА

Утврђивање

Обрада

Утврђивање

Ротација и последице ротације

Револуција и последице
револуције

Револуција и последице
револуције

15.

16.

17.

Обрада

ТИП ЧАСА

Ротација и последице ротације

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

14.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ДЕЦЕМБАР

Земљина кретања

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

1.1.2; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Монолошка,
дијалошка, текст
метода

ОБЛИК РАДА

1.1.2; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

1.1.2; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

1.1.2; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

РАЗРЕД: ПЕТИ

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА

НАСТАВНА
ТЕМА

Обрада

Врсте стена; литосферне
плоче, промена положаја
континената

Постанак и унутрашња грађа
Земље, врсте стена,
литосферне плоче

19.

20.

Утврђивање

Обрада

ТИП ЧАСА

Постанак и унутрашња грађа
Земље

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

18.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ЈАНУАР

Унутрашња грађа и рељеф Земље

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

ОБЛИК РАДА

1.1.2; 2.1.3; 3.1.1.

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас
Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Монолошка,
дијалошка, текст
метода
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна

1.1.2; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

1.1.2; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

РАЗРЕД: ПЕТИ

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА

НАСТАВНА
ТЕМА

Обрада

Утврђивање

Обрада

Настанак рељефа, унутрашње
Земљине силе, вулканизам и
земљотреси

Речна ерозија и акумулација,
абразија

23.

24.

Обрада

Настанак рељефа, унутрашње
Земљине силе

Вулканизам и земљотреси

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

22.

21.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ФЕБРУАР

Унутрашња грађа и рељеф Земље

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

ОБЛИК РАДА

1.1.1; 1.1.2; 2.1.3;
2.1.4; 3.1.1.

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас
Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Монолошка,
дијалошка, текст
метода
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна

1.1.1; 1.1.2; 2.1.3;
2.1.4; 3.1.1

1.1.1; 1.1.2; 2.1.3;
2.1.4; 3.1.1

1.1.1; 1.1.2; 2.1.3;
2.1.4; 3.1.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

РАЗРЕД: ПЕТИ

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА

НАСТАВНА
ТЕМА

Обрада

Крашка ерозија и акумулација,
утицај човека на обликовање
рељефа

26.

27.

28.

Обрада

Утврђивање

Речна, еолска и ледничка
ерозија и акумулација;
абразија

Атмосфера – састав и
структура

Обрада

Еолска и ледничка ерозија и
акумулација

25.

БР.

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

РЕД.

МЕСЕЦ: МАРТ

Унутрашња грађа и рељеф Земље

Ваздушни
омотач
Земље

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

ОБЛИК РАДА

1.1.1; 1.1.2; 2.1.3;
2.1.4; 3.1.1.

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас
Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Монолошка,
дијалошка, текст
метода
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна

1.1.1; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

1.1.1; 1.1.2; 2.1.3;
2.1.4; 3.1.1.

1.1.1; 1.1.2; 2.1.3;
2.1.4; 3.1.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

РАЗРЕД: ПЕТИ

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА

НАСТАВНА
ТЕМА

Обрада

Влажност ваздуха, облачност и
падавине; време и прогноза
времена

Временски елементи

31.

32.

Утврђивање

Обрада

Утврђивање

Атмосфера – састав и
структура

Температура ваздуха,
ваздушни притисак, ветар

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

30.

29.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: АПРИЛ

Ваздушни омотач Земље

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

1.1.2; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

1.1.2; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

1.1.2; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

1.1.2; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Монолошка,
дијалошка, текст
метода

Фронтални,
индивидуални

ОБЛИК РАДА

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

РАЗРЕД: ПЕТИ

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: МАЈ

Ваздушни омотач Земље

Обрада

Обрада

Загађивање и заштита
атмосфере

35.

Обрада

ТИП ЧАСА

Типови климе

Климатски фактори

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

34.

33.

БР.

РЕД.

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна
Монолошка,
дијалошка, текст
метода,
илустративнодемонстративна

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални

1.1.1; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

Монолошка,
дијалошка, текст
метода

1.1.1; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

1.1.1; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

РАЗРЕД: ПЕТИ

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: ЈУН

Ваздушни
омотач
Земље

36.

БР.

РЕД.

Климатски фактори, типови
климе, загађивање и заштита
атмосфере

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Утврђивање

ТИП ЧАСА

Фронтални,
индивидуални

ОБЛИК РАДА

Монолошка,
дијалошка, текст
метода

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА

Уџбеник,
физичкогеографска карта света,
атлас

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1.1.1; 2.1.3; 2.1.4;
3.1.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ПЕТИ

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

Наставна јединица: Увод у програмске садржаје

Тип часа:
уводни
разговор

Циљеви и задаци часа:
– Упознавање са садржајима Географије за 5. разред.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.1; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, програм и план рада
ТОК ЧАСА

– Која знања ученици очекују да стекну на настави географије?

Уводни

– Наставник разговара са ученицима о новом предмету, Географији. Шта се
проучава у оквиру овог предмета?

– Наставник упознаје ученике са циљевима, задацима и програмским садржајима
Географије за 5. разред:
Васиона и Земља: Сунце, звезде, планете, мала тела Сунчевог система –
астероиди, сателити, комете;

Земљина кретања: ротација и револуција, последице ротације и револуције;
Постанак и унутрашња грађа Земље, литосферне плоче, врсте стена: магматске,
седиментне, метаморфне, фосили;

Главни

Облик и величина Земље: континенти, океани, врсте глобуса, географска мрежа
– меридијани и упоредници, географска ширина, географска дужина, мерење на
карти и орјентација карте;

Рељеф: планине и равнице, веначне и громадне планине;
Ваздушни омотач Земље: атмосфера, састав, структура, значај;
Клима: климатски чиниоци, основни типови климе; загађивање атмосфере:
озонске рупе, киселе кише, мере заштите.

Ученици се заједно са наставником договарају о начину рада и потребној
литератури и прибору.

Литература:

Завршни

–

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: 2.

Наставна јединица: Предмет проучавања, подела и значај Тип часа:
географије
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Упознавање са предметом проучавања, поделом и значајем географије као
наставног предмета и науке уопште;
– стицање знања о најзначајнијим истраживачима и географским омотачима наше
планете.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.1; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичко – географска карта света, атлас
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

– Ученици решавају тест у уџбенику (15, 16 и 17. страна) а затим заједно са
наставником проверавају тачност урађеног.

Главни

– Кристофор Колумбо је био син италијанског ткача који је кренуо у истраживање
са циљем да нађе морски пут до Индије. Ученици траже Индију на карти света
и уочавају водене површине које воде до ње;
– Васко де Гама је успео у оном што је Колумбо покушавао – опловио је Африку и
пронашао морски пут за Индију. Ученици раде задатак на 10. страни у уџбенику
– записују имена океана којима је Васко де Гама пловио;
– Америго Веспучи је био трговац из Фиренце; он је установио да је Америка
нови континент и она по њему данас носи назив;
– Фернандо Магелан је први опловио свет али није успео да заврши започету
експедицију јер је погинуо на Филипинима. Ученици траже ова острва на карти
света и заједно са наставником уочавају морски пут којим је Магелан пловио;
– географски омотачи су: атмосфера, литосфера, хидросфера и биосфера. Да би
што детаљније проучили сваки омотач појединачно, географи су извршили
поделу географије на физичку, друштвену и регионалну (табела на 13. страни,
уџбеник);
– најзначајнији српски географ је Јован Цвијић. Ученици ће за домаћи задатак
истражити која су његова најзначајнија дела.

Уводни

– Назив географија настао је од две речи: геа (Земља) и графеин (описивати,
писати). Шта добијамо када спојимо ове две речи?
– Научник који је дао име географији у 3. веку пре нове ере звао се Ератостен.

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: 3.

Наставна јединица: Звезде, сазвежђа и галаксија

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о усијаним и гасовитим небеским телима - звездама, светлосној
години, појмовима сазвежђе и галаксија.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.1.2; 2.1.1; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Који су истраживачи допринели данашњим знањима о облику Земље? Како су
стари народи пре ових постигнућа замишљали Земљу?
– Који је најпознатији српски географ?

Главни

– Шта видимо ноћу када посматрамо ведро небо? Звезде су усијана и гасовита
небеска тела која имају своју светлост, топлоту и саме производе енергију.
Звезда има преко сто милијарди, оне су и најбројнија небеска тела;
– светлосна година је пут који пређе светлост за годину дана крећући се брзином
од 300 000 километара у једној секунди. Нама најближа звезда је Сунце;
– Сазвежђа су звезде повезане у фигуре, онако како их је видела људска машта.
Ученици ће осмислити ново сазвежђе и нацртати га (25. страна, уџбеник);
– уочавају у атласу сазвежђа и читају њихове називе;
– галаксија је много већи звездани скуп од сазвежђа – свака галаксија има више
стотина милијарди звезда. Галаксија којој припада Земља назива се Млечни пут
или Кумова слама;
– утврђено је да наша галаксија има од 200 до 300 милијарди звезда. Астрономи
су, поред наше, открили велики број других галаксија.

– Ученици раде задатке на 24. страни у уџбенику.

Литература:

Завршни

– Која наука проучава васиону и небеска тела која се у њој налазе? Којим
инструментом се посматрају звезде? Којом мерном јединицом изражавамо
растојање до звезда?

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.

Наставна јединица: Сунчев систем: планете , сателити,
астероиди, комете, метеори

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о небеским телима које чине Сунчев систем: планетама и
сателитима, као и малим телима Сунчевог система: кометама, метеорима и
астероидима.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 2.1.3; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, атлас
ТОК ЧАСА

– Ученици проверавају стечено знање - раде тест на 36. и 37. страни у уџбенику.

Литература:

Завршни

– Халејева комета је последњи пут виђена 1986. године. Ако се појављује на
сваких 76 година, када ће се појавити следећи пут?

Главни

– Пречник Сунца је 109 пута већи од пречника Земље, а запремина му је 1 300 000
пута већа од запремине Земље. Која нам је најближа звезда после Сунца?
– Планете су тамна небеска тела лоптастог облика. Има их укупно осам. Ученици
уочавају које су то планете (27. страна, уџбеник) и сврставају их по величини,
од највеће до најмање. На истој страни читају занимљивост зашто Плутон више
није у Сунчевом систему;
– уочавају величине планета у односу на Сунце, а затим одговарају на питање
зашто планете круже око Сунца;
– сателити су небеска тела које планете привлаче својом гравитацијом; они су
природни пратиоци планета. Како се називају вештачки пратиоци планета?
– астероиди су мања небеска тела од сателита. Називају се и мале планете или
планетоиди;
– комете се називају и звезде репатице јер се састоје од језгра – главе и дугог,
магличастог репа. Величина метеора може бити различита: могу бити као зрно
прашине, а могу бити тешки и неколико килограма, па чак и тона.

Уводни

– Сунце је нама најближа звезда. Каквог су облика звезде? Да ли оне имају
сопствену светлост и топлоту? Због чега су научници повезали звезде у
сазвежђа?
– Шта је галаксија? Којој галаксији припада наша планета?

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: Предмет пруочавања географије,
Сунце и Сунчев систем

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– Провера стеченог знања о подели и значају географије, најзначајнијим
истраживачима, Сунцу и небеским телима која чине Сунчев систем – планетама,
сателитима, кометама, метеорима и астероидима.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 2.1.1; 2.1.3; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, атлас
ТОК ЧАСА

– Због чега је на Месецу трајно остао отисак стопа космонаута? Који омотач има
Месец, а истовремено и Земља?
Литература:

Завршни

– Ученици цртају у своје свеске четири основне Месечеве мене и испод сваке
пишу њихов назив. Колико траје једна, а колико четири Месечеве мене?

Главни

– Шта проучава физичка, а шта друштвена географија? Како се назива наука која
проучава географске одлике појединих територија? Како се деле физичка,
друштена и регионална географија?
– Шта је телескоп? Колико звезда видимо голим оком?
– Колико износи температура звезда? Којих су боја звезде, а у којој боји их
видимо?
– Колико има укупно сазвежђа? Која су најпознатија? У ком се сазвежђу налази
звезда Северњача?
– Колико износи просечна температура на Меркуру, а колико на Земљи? Због чега
је Земља јединствена у односу на друге планете?
– Шта су сателити? Које планете немају сателите? Која планета има највише
сателита? Зашто?
– Како се називају мала тела Сунчевог система? Које су њихове основне
карактеристике? Која се небеска тела називају и „звезде репатице“? Зашто?

Уводни

– Шта проучава географија? У чему је њен значај? Како се назива најпознатији
срски географ? Са којим је наукама географија повезана?
– Која су четири истраживача допринела данашњим знањима о изгледу Земље?
По коме је Америка добила назив? Ко је открио Америку?

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: Облик и димензије Земље; глобус

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о облику Земље; појмови елипсоид и геоид; научници који су
допринели сазнањима о Земљи; модел Земље – глобус: врсте и подела.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.1.2; 2.1.2; 2.1.3; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас, глобус
ТОК ЧАСА
Уводни

– Данас знамо каквог је облика Земља, постоје бројни сателитски снимци урађени
путем вештачких сателита. Ученици се подсећају појма сателит и разлике
између природних и вештачких сателита.

– Земља је замишљана у разним облицима све до 4. века, када је Аристотел
приметио да при делимичном помрачењу Месеца, Земља на Месец баца сенку
кружног облика. При помрачењу Месеца, које се небеско тело налази између
Сунца и Месеца?

– на физичко – географској карти света ученици уочавају да ли на Земљи има
више воде или копна. На Земљи се налази седам континената и четири океана –
ученици записују њихове називе у своје свеске и сврставају континенте и океане
од највећег на најмањем;

Главни

– Елипсоид је геометријско тело које је на половима спљоштено, а на Екватору
мало испупчено. Пошто на Земљи постоје неравнине, њен стваран облик није
ни елипсоид већ геоид. Ученици уочавају разлике између елипсоида и геоида на
40. страни у уџбенику;

– Азија и Европа чине јединствену целину која се једним именом назива
Евроазија. Због чега ове континенте посматрамо као одвојене целине?
– Глобус је лопта малог пречника који представља модел Земље. Глобуси се деле
на географске и астрономске. Географски глобуси могу бити општегографски,
политичкогеографски и индукциони. Астрономски се деле на глобусе планета,
месеца и звездане глобусе. По којим се глобусима може цртати?

– за домаћи задатак покушаће да направе модел Земље по упутствима која су дата
у уџбенику (43. страна).

Литература:

Завршни

– Ученици раде кратак тест на 42. и 43. страни у 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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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 7.

Наставна јединица: Облик и димензије Земље; глобус

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– Провера стеченог знања о облику Земље; појмовима елипсоид и геоид;
научницима који су допринели сазнањима о Земљи; моделу Земље – глобусу:
врстама и подели.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.1.2; 2.1.2; 2.1.3; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас, глобус
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици наводе имена научника који су допринели сазнањима о лоптастом
облику Земље. У чему је Аристотелов, а у чему Плинијеов допринос?
– Како су стари Аријевци и Монголи замишљали Земљу?

– На Земљи се налази седам континената. Који су континенти део Старог, а који
део Новог света? На основу чега је извршена ова подела?
– Који је континент ненасељен? Зашто? Како се назива континент на коме ми
живимо? Којим континентима је Европа најближа? Који континент је најмањи?
– Колико износи обим, а колико полупречник Земље? Колика је површина Земље?
– Како изгледа елипсоид, а како геоид? Због чега се у већини случајева занемарује
одступање Земље од изгледа правилне лопте? Каквог је облика глобус?

Главни

– Да ли је светски океан једиствена целина? На која четири океана је подељен?

– Које врсте глобуса постоје? Шта је приказано на физичкогеографском, а шта на
политичкогеографском глобусу? Које су боје индукциони глобуси?
– Колико милиона пута је пречник Земље умањен на глобусима?
– Шта је Земљина ротациона оса? Да ли ова линија постоји у стварности?

Литература:

Завршни

– Ученици раде кратак тест на 46. страни у уџбенику и заједно са наставником
проверавају тачност урађеног.

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.

Наставна јединица: Географска и картографска мрежа;
географска ширина и дужина

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о меридијанима и паралелама које чине географску и
картографску мрежу, одређивање тачног положаја неког места.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 1.1.3; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици се подсећају из нижих разреда назива главних и споредних страна
света и ознака којима се оне обележавају; затим показују стране света на
географској карти.

– Упоредници су замишљене кружне линије које обавијају Земљу правцем запад –
исток. Називају се и паралеле. Зашто?
– Највећи упоредник се назива Екватор. Ученици уочавају на физичкогеографској
карти света континенте које Екватор „пресеца“;

– Упоредници и меридијани на глобусу чине географску мрежу, а на карти
картографску мрежу.

Главни

– меридијани су замишљене полукружне линије које спајају Земљине полове.
Називају се и подневци. Посматрајући глобус, ученици уочавају да ли су
меридијани исте дужине. Почетни меридијан је Гринич – кроз које континенте
пролази? Којим степеном се обележавају Екватор и Гринич?

– Географска ширина је удаљеност неког места по свом меридијану од Екватора
ка северу и југу, док је географска дужина удаљеност неког места по својој
паралели од Гринича ка истоку и западу;
– највећу географску ширину имају Северни и Јужни пол, јер се налазе најдаље од
Екватора. Како се назива замишљена линија која пролази кроз оба географска
пола? Највећу географску дужину има меридијан који се налази на супротној
страни од Гринича.

– раде тест у уџбенику на 53, 54. и 55. страни на основу кога ће утврдити да ли су
савладали појмове из обрађене наставне јединице.

Литература:

Завршни

– Ученици у свом атласу на карти Србије траже место у коме живе и одређују
његов положај у односу на Екватор и Гринич;

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: 9.

Наставна јединица: Приказивање Земљине површине;
размер и размерник; подела карата према размеру и
садржају

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о односу дужине на карти и растојања у природи, мерење
растојања на карти помоћу размерника; ситноразмерне, средњеразмерне и
крупноразмерне карте; општегеографске и тематске карте.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 1.1.3; 2.1.2; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА

– Како се карте деле према размери, а како према садржају?
Литература:

Завршни

– Шта је географска карта? Шта чини размер? Како се одређује растојање између
две тачке на карти?

Главни

– Размер показује колико је пута нека дужина из природе умањена на карти.
Размер чине дељеник и делилац. Што је делилац већи, и умањење на карти је
веће и обрнуто. Колико километара у природи одговара једном милиметру на
карти у размери:
1: 50 000 000?
– Размерник је дуж која је издељена на мање подеоке. Он се на географској карти
увек налази испод бројчаног размера. Ученици помоћу шестара или лењира
одређују колико износи растојање између Београда и Новог Сада;
– у зависности од размера у коме се израђују, карте се деле на: ситноразмерне,
средњеразмерне и крупноразмерне. Сваки ученик ће у атласу одабрати једну
карту и у своју свеску ће записати којој врсти, према размери, припада одабрана
карта;
– карте се према садржају који је на њима приказан деле на општегеографске и
тематске карте;
– општегеографске карте приказују више географских објеката, док тематске
карте приказују неки простор са једним, два или сасвим ретко више географских
елемената;
– у својим атласима ученици уочавају тематске карте и разговарају заједно са
наставником који су географски елементи на њима приказани.

Уводни

– Земљина површина се може приказати на глобусу и на географској карти. У
чему је предност, а у чему недостатак глобуса? Да ли се на глобусу могу уочити
и мања места? Да ли се на географској карти може уочити стваран облик Земље?

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: Географска и картографска мрежа;
размер и размерник; подела карата према размеру и
садржају

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– Провера стеченог знања о меридијанима и упоредницима, географска и
картографска мрежа, мерење растојања на карти помоћу размерника; подела
карата.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 1.1.3; 2.1.2; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици траже на глобусу место пресека почетног упоредника и меридијана.
Који је то залив?
– Како се назива мрежа упоредника и меридијана на глобусу?

– На географској карти света ученици уочавају континенте који истовремено
имају и источну и западну географску дужину. Који континенти имају
истовремено северну и јужну географску ширину?
– На којим се Земљиним полулоптама налази континент на коме живимо?
– Због чега се Екватор назива и полутар? Због чега се меридијани називају и
подневци?
– Колико има укупно упоредника, а колико меридијана?
– Који су математички, који географски, а који допунски елементи карте?

Главни

– На колико степени се налазе Северни и Јужни географски пол?

– На карти размере 1: 1 000 000, колико километара у природи одговара једном
милиметру на карти?
– Како се називају карте на којима су приказане државе, континенти или цела
Земљина површина? Шта се приказује на плановима?
– Уколико је на карти приказана хидрографија, којој врсти карата она припада?
Ученици наводе још неке примере тематских карти.

Литература:

Завршни

– Ученици вежбају на својим картама у атласу одређивање растојања између два
места на карти помоћу шестара или лењира.

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: Картографски знакови; надморска и
релативна висина

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о међународно договореним симболима којима су приказани
одређени географски елементи; географски називи, надморска и релативна
висина.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 1.1.3; 2.1.2; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА

– на карти Србије уочавају картографске знакове и заједно са наставником их
коментаришу.
Литература:

Завршни

– Ученици раде кратак тест у уџбенику (63 – 64. страна) помоћу којег утврђују
колико су савладали обрађену наставну јединицу;

Главни

– Картографски знакови су међународно договорени симболи који приказују
одређене географске елементе. На 61. страни у уџбенику, ученици цртају
картографске знакове са којима су упознати током нижих разреда;
– картографски знакови могу бити контурни, линијски и ванразмерни. Особине
које сваки картографски знак треба да има су једноставност и очигледност.
Ученици закључују због чега. На приказаној карти (62. страна, уџбеник)
уочавају картографске знакове и у своје свеске пишу шта сваки приказани знак
представља;
– географски називи су исписани словима различите величине, облика и боје;
њихов циљ је да олакшају коришћење карте. Ученици на карти Србије запажају
на који начин се исписују називи планина, река, градова;
– вертикално растојање између нивоа мора и неке тачке на копну назива се
надморска висина. Релативна висина је разлика између две надморске висине.
На карти Србије тражимо планине Копаоник и Тару. Колико износи њихова
надморска, а колико релативна висина?
– Највећу надморску висину на Земљи има врх Монт Еверест на Хималајима, а
највећу дубину Тихи океан, код Маријанских острва. Са карте света очитавамо
висину, односно дубину.

Уводни

– Које елементе садржи свака карта? Шта чини допунске елементе? Ученици
запажају шта се све налази у легенди карте.

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.

Наставна јединица: Приказивање рељефа, оријентација
на карти

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања на која се четири начина може приказати рељеф на географским
картама; изобате и изохипсе; оријентација карте.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 1.1.3; 2.1.2; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА

– На којим се планинама налази највиши врх света? Колико је висок?

Уводни

– Шта чини рељеф? Шта је надморска, а шта релативна висина?

– Висина рељефа се на географским картама може приказати на више начина:
изохипсама, бојама, сенчењем и шрафирањем. Изохипсе су затворене криве
линије које спајају тачке истих надморских висина. На свакој изохипси је
написана вредност надморске висине на коју се она односи;
– ученици уочавају како изгледају планине приказане методом изохипси (уџбеник,
66. страна), а затим у своје свеске цртају облик планине по избору и уз помоћ
наставника, приказују је методом изохипси;
Главни

– линије које повезују тачке истих дубина у океанима, морима и језерима називају
се изобате. Колико метара износи највећа дубина Тихог океана? На дубинској
скали боја у атласу, ученици запажају на који начин се приказује дубина
методом боја;
– метод сенчења се врши обичном оловком. Како сенчимо више, а како ниже
делове планине?
– На свакој карти се север увек налазе „горе“, југ „доле“, запад „лево“, а исток
„десно“. Које су споредне стране света? Показујемо их на физичкогеографској
карти света;
– на који начин се можемо оријентисати у простору? Ученици коментаришу
оријентацију у простору помоћу компаса, маховине, годова на пању, звезде
Северњаче, итд.

Литература:

Завршни

– Ученици раде кратак тест на 69. и 70. страни у уџбенику и заједно са
наставником проверавају тачност урађеног.

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: Картографски знакови; надморска и
релативна висина, приказивање рељефа, оријентација на
карти

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– Провера стеченог знања о допунским елементима карте, надморској и
релативној висини, методама приказивања рељефа на карти, оријентацији карте
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 1.1.3; 2.1.2; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици појединачно цртају на табли картографске знакове које су научили
током претходних наставних јединица. Које још допунске елементе садржи
свака карта?
– Шта је приказано у легенди карте?
– Шта је приказано линијским, а шта ванразмерним картографским знацима?
Ученици наводе примере.
– Које две особине сваки картографски знак треба да има? Зашто?
– Којом бојом се приказују картографски знаци везани за вегетацију, а којом за
хидрографију? Којом бојом се приказују границе?

– Шта је рељеф? Које три димензије има рељеф у природи? Шта је надморска, а
шта релативна висина?

Главни

– На који начин се исписују географски називи планина, река, језера, мора,
градова? Како помоћу географског назива можемо да уочимо величину неког
места?

– Шта су изобате, а шта изохипсе? Шта значи реч „изо“?
– Ученици показују на физичкогеографској карти света највиши врх наше планете
и највећу дубину Тихог океана;
– показују на карти главне и споредне стране света и на табли исписују њихове
ознаке.

Литература:

Завршни

– Ученици цртају у своје свеске планину приказујући је методом изохипси. Затим
исту планину приказују на још три начина: методом боја и изохипси; сенчењем
и изохипсама и шрафирањем и изохипсама.

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: Ротација и последице ротације

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о Земљином кретању око своје ротационе осе и последицама
које при том настају: смени обданице и ноћи, привидном дневном кретању
Сунца и разликама у времену.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Каквог је облика Земља? Које су планете у Сунчевом систему? Ученици их
набрајају редом, по удаљености од Сунца, од најближе до најдаље планете.

– Од којих је речи настала географија? Шта значи реч „геа“? У другом веку грчки
научник Клаудије Птоломеј је изнео мишљење да се око Земље окрећу сва
остала небеска тела. Овакво учење названо је геоцентрични систем.
– Средином 16. века, пољски научник Никола Коперник је закључио да се Земља,
заједно са осталим небеским телима, окреће око Сунца. Његово учење названо
је хелиоцентрични систем.

– последице ротације су смена обданице и ноћи, привидно дневно кретање Сунца
и разлике у времену;

Главни

– Ротација је окретање Земље око своје замишљене ротационе осе. Куда
ротациона оса пролази кроз Земљу? Ротација се изврши за један дан, односно за
24 часа;

– граница која дели осветљену од тамне Земљине половине назива се граница
осветљености. Какав је прелаз између обданице и ноћи? Шта је зора, а шта
сумрак?
– Ротацију не можемо непосредно опажати већ само у односу на нека друга
небеска тела. Да ли се Сунце стварно или привидно креће?
– Земља је подељена на 24 часовне зоне. Свака зона је ограничена меридијанима и
обухвата простор од 15 степени.

– Шта је датумска граница? Када се један дан рачуна два пута?

Литература:

Завршни

– Ученици проверавају стечено знање уз помоћ теста у уџбенику, на 78. и 79.
страни.

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: 15.

Наставна јединица: Ротација и последице ротације

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– Провера стеченог знања о Земљином кретању око своје ротационе осе и
последицама које при том настају: смени обданице и ноћи, привидном дневном
кретању Сунца и разликама у времену.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА

– Земља се за 24 часа окрене за 360 степени. Колико се степени Земља помери за
један час? Колико за три часа?

Уводни

– Око чега се Земља окреће? Како се назива њено окретање око Сунца, а како око
своје ротационе осе?

– Шта је геоцентрични, а шта хелиоцентрични систем? Које је учење подржавала
црква? Зашто?
– Ко су били Ђордано Бруно и Галилео Галилеј?
– У ком правцу се врши ротација? Које су њене последице?
Главни

– Да ли сва места на Земљи ротирају истом брзином? Која места „прелазе“
најдужи, а која најкраћи пут?
– Које године је усвојена подела Земље на 24 часовне зоне? Колико степени
обухвата свака часовна зона?
– На ком се меридијану налази датумска граница? Због чега је она значајна?
– У којој часовној зони се налази наша држава?

Литература:

Завршни

– На приказаној карти света у уџбенику (77. страна) ученици одређују колико је
часова на крајњем истоку Аустралије, ако је у зони Гриничког меридијана десет
часова ујутру. Колико је часова на истоку Северне Америке ако је у зони
Гриничког меридијана подне?

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: Револуција и последице револуције

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о кретању Земље око Сунца и последицама овог кретања:
различитој дужини обданице и ноћи, смени годишњих доба и топлотним
појасевима.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА
– Како се назива путања по којој се Земља окреће око Сунца? Каквог је она
облика?

Уводни

– Која планета при свом обиласку око Сунца пређе најдужи, а која најкраћи пут?

– Земља изврши једну револуцију за 365 дана и 6 часова. Сваким обиласком око
Сунца она пређе пут од 940 милиона километара;
– као последице револуције јављају се следеће појаве: различита дужина
обданице и ноћи, смена годишњих доба и топлотни појасеви;

– летња дугодневица за северну полулопту настаје 21. јуна, а зимска
краткодневица 22. децембра. Када је на северној полулопти најдужа обданица,
на јужној ће бити најкраћа;

Главни

– када код нас почиње пролеће, а када јесен? Два пута годишње трајање обданице
и ноћи се изједначи на целој Земљи – то се догађа 21. марта и 23. септембра.
Ови датуми се називају равнодневице;

– Земља је подељена на пет топлотних појасева. То су: жарки, северни умерени,
северни хладни, јужни умерени и јужни хладни. Уз помоћ приказане слике у
уџбенику (84. страна), ученици одговарају на питање у ком се топлотном појасу
налази Србија;
– постоје две врсте календара – јулијански и грегоријански. Према грегоријанском
календару, година почиње 1. јануара.

– Ученици раде задатак на 83. страни у уџбенику, након чега ће доћи до сазнања
које је годишње доба најдуже.

Литература:

Завршни

– Да ли је, док учимо ову наставну јединицу, обданица све дужа или све краћа?

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: Револуција и последице револуције

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– Провера стеченог знања о кретању Земље око Сунца и последицама овог
кретања: различитој дужини обданице и ноћи, смени годишњих доба и
топлотним појасевима.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА

– Шта је револуција? За колико времена Земља изврши једну револуцију? Које су
последице револуције?

Уводни

– Под којим углом је Земљина ротациона оса нагнута?

– Којих датума су равнодневице на северној и јужној Земљиној полулопти? Како
се назива упоредник који дели Земљу на ове две полулопте?
– Ако је на северној полулопти пролеће, које је годишње доба на јужној
полулопти?

– Шта су поларни дани и поларне ноћи? Због чега они настају?

Главни

– Ког датума је на северној полулопти најдужа ноћ? Ког датума је на јужној
полулопти најкраћа ноћ? Која тада годишња доба настају?
– Колико има топлотних појасева на Земљи? Који топлотни појас се налази између
северног повратника и северног поларника?
– На колико степени се налазе повратници, а на колико су поларници?
– Када је година преступна? Да ли ће 3 082. година бити преступна?
– У чему је разлика између јулијанског и грегоријанског календара?

Литература:

Завршни

– Ученици раде тест на 87, 88. и 89. страни у уџбенику уз помоћ кога проверавају
стечено знање током обрађене наставне јединице.

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: 18.

Наставна јединица: Постанак и унутрашња грађа Земље

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о старости и начину постанка Земље, њеној унутрашњој грађи –
језгру, омотачу језгра и Земљиној кори.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 2.1.3; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА

– Које две коре чине Земљину кору? Које је дебљине континентална, а које
океанска кора?

Литература:

Завршни

– Како се називају Земљини унутрашњи слојеви? До које се дубине простире
језгро? Колико износи његова температура? Које су карактеристике омотача
језгра?

Главни

– Сматра се да је Земља настала пре око 4, 6 милијарди година. Земљина
унутрашњост је много мање истражена него бесконачан космички простор –
људи су се у Земљину дубину спустили до око 12 км;
– у Земљиној унутрашњости се издвајају три сфере: Земљино језгро, омотач
језгра и Земљина кора. Како се назива Земљин чврст, стеновит омотач? Како се
називају преостала три Земљина омотача?
– Земљино језгро је лоптастог облика. Оно је у чврстом стању, највећим делом
састављено од гвожђа и никла;
– омотач језгра лежи у дубини између 70 и 2 900 км. У њему се стварају вулканске
масе и земљотреси који се испољавају на Земљиној површини;
– Земљина кора се дели на континенталну и океанску кору. Ученици показују
континенте и океане на физичкогеографској карти света;
– Дебљина континенталне коре је од 30 до 70 км. Океанска кора је тања од
континенталне – њена дебљина износи од 5 до 10 км.

Уводни

– Постоји неколико теорија које објашњавају на који начин је настала Земља. По
једној, Земља је постала од усијане маглине која се постепено хладила и
згушњавала. По другој, џиновска звезда која је прошла поред Сунца, откинула је
од њега део масе. Због чега ниједна теорија није у потпуности проверена?

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: 19.

Наставна јединица: Врсте стена; литосферне плоче,
промена положаја континената

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о магматским, седиментним и метаморфним стенама;
литосферне плоче, изглед континената некад и сад.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Који проценат на Земљи заузима копно, а који вода? Који су континенти део
Старог, а који део Новог света?
– Колико на Земљи има океана? Да ли су они међусобно повезани?

– Земљину кору чине три врсте стена: магматске, седиментне и метаморфне стене;
– магматске стене су најстарије. Настале су од магме и могу бити површинске и
дубинске. Најраспрострањенија површинска стена је базалт, а дубинска гранит;
– седиментне стене настају од различитог материјала који се наталожи у воденим
басенима и на копну. Називају се и слојевите јер се састоје од наталожених
слојева. Пример седиментне стене је кречњак;
Главни

– метаморфне стене настају преображајем магматских и седиментних стена, под
утицајем високих температура и притисака који владају у Земљиној
унутрашњости;
– из биологије сте учили о фосилима. Шта су фосили и како они настају?
– Литосфера није јединствена целина, она је рашчлањена на веће и мање делове
који се називају литосферне плоче. Брзина кретања литосферних плоча износи
свега неколико центиметара годишње;
– у далекој прошлости је постојао само један континент – њега су чинили сви
данашњи континенти спојени у једну целину. Ученици уочавају у уџбенику (98.
страна) некадашњи изглед Земљине површине.

Литература:

Завршни

– Ученици раде тест у уџбенику (99. и 100. страна) и заједно са наставником
проверавају тачност урађеног.

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: Постанак и унутрашња грађа Земље,
врсте стена, литосферне плоче

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– Провера стеченог знања о старости и начину постанка Земље, њеној
унутрашњој грађи; магматским, седиментним и метаморфним стенама;
литосферним плочама.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Колико је стара Земља? Које две хипотезе постоје о настанку Земље? Шта
научници сматрају у новије време, од чега су постали Сунце и планете Сунчевог
система?

– Каквог је облика језгро? Од чега се оно састоји? Колико износи температура у
језгру? До које се дубине оно простире?
– Колика је температура у омотачу језгра? Да ли је Земљина кора свуда једнаке
дебљине? Где је она тања, а где дебља?

– Шта су фосили? У чему је њихов значај?
– Како настају метаморфне стене? Од чега настаје мермер?

Главни

– Од чега су настале магматске стене? Како се оне деле? Којој врсти стена
припадају базалт и гранит?

– Шта су литосферне плоче?
– Како се звао први прастари континент? На колико континената се он раздвојио?
Када је Земља добила садашњи изглед?
– Који се континенти приближавају, а који међусобно удаљавају једни од других?
– Који је научник први дошао на идеју о постојању јединственог континента? На
који начин?

Литература:

Завршни

– Ученици уочавају на физичкогеографској карти света континенте који су чинили
некадашњу Гондвану. Који се континенти међусобно уклапају – уочавамо
испупчени део Јужне Америке и удубљени део Африке.

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: 21.

Наставна јединица: Настанак рељефа, унутрашње
Земљине силе

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о начину настанка рељефа; унутрашње Земљине силе – топлота
и Земљина гравитација, веначне и громадне планине.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА

– Каквог је облика Земља? Која нас Земљина сила чврсто „држи“ на планети? Са
чиме можемо упоредити Земљину гравитацију?

Уводни

– Шта чини рељеф? Какав је рељеф места у коме живимо?

– Унутрашње Земљине силе су Земљина топлота и Земљина гравитација. Колико
износи температура у језгру? До колико километара у Земљиној унутрашњости
су људи стигли?

– веначне планине се пружају у виду венаца или ланаца. Могу имати дужину од
неколико стотина, до неколико хиљада километара. Стрмих су страна и оштрих
врхова;

Главни

– Покрети који настају деловањем унутрашњих Земљиних сила називају се
тектонски покрети. Могу бити хоризонтални и вертикални. Хоризонталним
покретима настају веначне или набране планине, а вертикалним раседне или
громадне;

– у веначне планине се убрајају најдуже и највише планине на Земљи. То су:
Хималаји у Азији, Анди у Америци, Пиринеји, Алпи, Карпати у Европи, итд.
Ученици их траже на физичкогеографској карти света;
– громадне или раседне планине имају благе падине и заобљене врхове. Издижу
се у виду громада, а раздвојене су котлинама. Ученици траже на карти Србије:
Цер, Фрушку Гору, Јастребац.

– Које врсте планина настају хоризонталним, а које вертикалним тектонским
покретима? У чему је њихова основна разлика?
Литература:

Завршни

– На који начин унутрашње силе обликују рељеф, а на који начин спољашње?

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: 22.

Наставна јединица: Вулканизам и земљотреси

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о елементима вулкана: кратер, гротло, магма, вулканска купа,
вулканска ерупција; подела вулкана; земљотреси, хипоцентар и епицентар.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

– Ученици читају занимљивости о вулканима и земљотресима (уџбеник, 105. и
106. страна), а затим решавају тест у уџбенику (107. и 108. страна);
– како се називају инструменти који мере земљотрес? Уз које континенте се
простире „ватрени појас Пацифика“?

Главни

– Вулкани су места на површини Земље која су са њеном унутрашњошћу
повезана каналима и пукотинама. Кроз канале, повремено или стално избијају
врели гасови, пепео и лава;
– лава може да избија на два начина – мирним путем, што се назива поток лаве
или уз снажне експлозије и бурно избијање гаса, што представња вулканску
ерупцију;
– вулкани могу бити живи и угашени. Неки од живих (активних) вулкана су: Етна
на Сицилији, Сен Хеленс у Северној Америци, Кључевскаја Сопка у Русији.
Ученици их траже на физичкогеографској карти света.
– Како бисмо својим речима описали земљотрес? Да ли нам је познат неки град у
Србији у коме се десио земљотрес?Због чега настају земљотреси?
– Земљотреси или трусови су изненадна, краткотрајна подрхтавања Земљине коре.
Током земљотреса, земљиште се издиже и спушта или се хоризонтално помера;
– земљотрес настаје у хипоцентру – месту у дубини Земље, најчешће на 70 км или
мање. Место на Земљиној површини изнад хипоцентра, где се земљотрес
најјаче осећа, назива се епицентар.

Уводни

– Разговарамо о вулканима, оно што знамо о њима из свакодневног живота.
Каквог су облика вулкани? Како се назива усијано – тестаста маса која избија из
вулкана?
– Којим се картографским знаком обележавају вулкани? Тражимо их на
физичкогеографској карти света.

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: 23.

Наставна јединица: Настанак рељефа, унутрашње
Земљине силе, вулканизам и земљотреси

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– Провера стеченог знања о начину настанка рељефа; веначне и громадне
планине; елементи вулкана; хипоцентар и епицентар, сеизмографи.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

– Ученици цртају у своје свеске вулканску купу, а затим и остале елементе
вулкана: кратер, гротло, магматско огњиште, вулканску ерупцију и потоке лаве.

Главни

– Шта су тектонски покрети и због чега они настају? Којим тектонским покретима
настају раседне, а којим набране планине? Како се ове планине још називају?
– Којим врстама планина припадају Алпи, Карпати, Апенини, Хималаји, Анди?
Ученици их показују на физичкогеографској карти света. Које су основне одлике
ових планина?
– Шта су раседне линије? Како изгледају громадне планине? Ученици наводе неке
од њих и показују их на физичкогеографској карти света.
– Шта је магма, а шта лава? Колика је температура лаве? Коју дужину могу
достићи потоци лаве?
– Како се назива отвор на врху вулкана? Шта је гротло?
– Због чега људи насељавају подножја вулкана? Колико укупно има у свету
активних вулкана?
– Колико траје земљотрес у епицентру? До које се дубине налази хипоцентар?
– Да ли се ерупција вулкана и појављивање земљотреса могу предвидети?
– Шта се мери сеизмографима?

Уводни

– На који начин утиче Земљина гравитација, а на који Земљина топлота на
формирање рељефа? Које Земљине силе називамо ендогене, а које су егзогене?

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: Речна ерозија и акумулација,
абразија

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о ерозивним и акумулативним облицима рељефа; обликовање
рељефа радом река и морских таласа.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА

– Које облике у рељефу стварају морски таласи? Који од њих су ерозивни, а који
је акумулативни облик рељефа?
Литература:

Завршни

– Ученици описују изглед кањона и клисура. Шта су водопади, слапови, брзаци?
Како изгледају делте? Због чега оне настају?

Главни

– Разарање и одношење стеновите подлоге назива се ерозија, док акумулација
представља таложење и нагомилавање разореног материјала. На овај начин
настају ерозивни и акумулативни облици рељефа.
– Који су елементи реке? Шта је речно корито, а шта су речне долине?
– Дубоке речне долине стрмих страна називају се клисуре, а уске и дубоке долине
готово вертикалних страна називају се кањони. Ученици уочавају разлику
између кањона и клисуре на приказаним сликама у уџбенику (115. страна);
– делте су облици речног ушћа који имају изглед троугла. Настају јер река на
ушћу, због ослабљене снаге, таложи сав материјал који је дотле носила. На
физичкогеографској карти света ученици траже ушћа Амазона, Нила, Дунава и
уочавају каквог су она облика;
– речна острва (аде) стварају се на месту где постоји нека препрека која успорава
отицање воде и таложење материјала;
– абразија представља рад морских таласа. Радом таласа настаје клиф – стрм,
стеновит одсек, таласна поткапина – олучасто удубљење у подножју клифа, и
жало – ниска, песковита обала.

Уводни

– Током обданице стене се загревају и шире, а ноћу се хладе и скупљају, што
временом доводи до пуцања и распадања стена. Овај процес је најинтензивнији
у пустињама. Ученици показују на физичкогеографској карти света највеће
пустиње.

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: 25.

Наставна јединица: Еолска и ледничка ерозија и
акумулација

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о пешчаним динама, цирку, валову, снежној граници, моренском
материјалу и чеоној морени.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, физичкогеографска карта
Србије, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици описују изглед пустиње. Која је вегетација у њој заступљена? Како се
називају места у пустињи где подземна вода избија на површину? Показују на
физичкогеографској карти највећу пустињу на свету.

– Рад ветра је најизраженији у пустињама јер је у њима због слабе и оскудне
вегетације разорени материјал лако покретљив. Дине су пешчани бедеми висине
од 10 до 20 метара. Под утицајем ветрова, могу мењати свој облик и положај;
– на високим планинама снежне масе се све више нагомилавају и претварају у
лед. На тај начин настаје ледник. Које планине су веначне? Ученици их показују
на физичкогеографској карти и очитавају њихове надморске висине;
Главни

– ледник је маса леда која се креће. Он настаје у пространом удубљењу које се
назива цирк. Из цирка, ледник се креће по ледничкој долини која се назива
валов. Када се спусти испод снежне границе, ледник почиње да се отапа;
– снежна граница се налази на надморској висини изнад које се снег и лед никад
не отапају;
– моренски материјал представља сав материјал који ледници носе са собом. На
месту где се ледник отапа, моренски материјал се таложи у виду полукружног
бедема који се назива чеона морена;
– за време последњег леденог доба, ледници су постојали и на нашим високим
планинама: Шар = планини и на Проклетијама. Ученици их траже на карти
Србије и уочавају њихове највеће врхове.

– Када је било последње ледено доба? На којим нашим високим планинама су
тада постојали ледници?
Литература:

Завршни

– Где се у Србији налазе пешчане дине? Да ли су ове дине покретне? Зашто?

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: 26.

Наставна јединица: Речна, еолска и ледничка ерозија и
акумулација; абразија

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– Провера стеченог знања о облицима рељефа који настају речном, еолском и
ледничком ерозијом и акумулацијом: клисуре, кањони, делте, аде, пешчане
дине, ледници, валов, цирк; абразија – клиф, таласна поткапина и жало.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Који је главни извор спољашњих сила? На који начин ветар, вода и лед под
утицајем Сунчеве топлоте мењају и обликују рељеф?
– Шта представља ерозија, а шта акумулација?

Литература:

Завршни

– Шта се дешава са ледником када се спусти испод снежне границе? Када је било
последње ледено доба?

Главни

– Каквог је облика речно корито? Који га елементи чине? На који начин настају
водопади? Где се налази највиши водопад на свету? Колико је он висок?
– Како се називају уске и дубоке долине готово вертикалних страна? Како се
називају уже или шире равнице поред река?
– Због чега се неке реке делтасто уливају у језеро, море, океан? По чему су делте
добиле назив?
– Како настају аде? Која је најпознатија ада код нас?
– Шта је абразија? Како се назива стрм, стеновит одсек који настаје радом
морских таласа? Како се назива олучасто удубљење у подножју клифа?
– Које су просечне висине пешчаних дина? На који начин пешчане дине могу да
се премештају?
– Како настаје ледник? Како се назива удубљење у коме ледник настаје, а како
долина по којој се он креће?
– Да ли је висина снежне границе на Земљиној површини свуда иста?

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: 27.

Наставна јединица: Крашка ерозија и акумулација,
утицај човека на обликовање рељефа

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о крашким облицима рељефа: шкрапама, вртачама, увалама,
крашким пољима, пећинама и јамама; утицај човека на формирање рељефа.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, физичкогеографска карта
Србије, атлас
ТОК ЧАСА

– раде тест у уџбенику на 123. и 124. страни на основу којег проверавају стечено
знање током обрађене наставне јединице.
Литература:

Завршни

– Ученици траже на физичкогеографској карти Србије пећине;

Главни

– На кречњачким теренима крашком ерозијом се стварају површински и подземни
облици рељефа. Површински облици су: шкрапе, вртаче, увале и крашка поља, а
подземни су пећине и јаме;
– шкрапе су уски жлебови који су међусобно одвојени оштрим гребенима; вртаче
су удубљења у облику круга или елипсе. Увале настају спајањем више вртача,
док су крашка поља затворена или полузатворена удубљења издуженог облика;
– како изгледа пећина, а како јама? Уколико је неки ученик имао прилику да
посети пећину или јаму, преноси одељењу своје запажање;
– пећине су пространи, хоризонтални подземни канали, ходници и дворане кроз
које често теку подземне реке. У њима вода раствара кречњак и ствара пећински
накит: сталактит који виси са пећинске таванице и сталагмит који се диже са
дна пећине;
– на који начин човек утиче на природу? Због чега изграђује бране на рекама?
– Прекомерном сечом шума, земљиште више нема природну заштиту и због тога
вода може без препреке да однесе његов горњи слој. Ова појава се назива
денудација.

Уводни

– Крашка ерозија представља процес растварања кречњака под утицајем воде.
Којој врсти стена припада кречњак? На који начин настају седиментне стене?

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: 28.

Наставна јединица: Атмосфера – састав и структура

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о Земљином ваздушном омотачу, његовом саставу, структури и
значају.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Како се називају Земљина четири омотача? На који начин су они међусобно
повезани? Шта је атмосфера?
– Да ли се време на Месецу мења? Због чега? Има ли Месец атмосферу?

– Од којих гасова се састоји атмосфера? Шта представља њену доњу границу? До
које висине досеже горња граница атмосфере?

Литература:

Завршни

– У чему је значај атмосфере за живот на Земљи?

Главни

– Када Земља не би имала атмосферу, њена површина би била слична Месечевој –
не би се образовале падавине, мора и океани би пресушили услед прејаког
Сунчевог загревања, а небо би било потпуно црно;
– у атмосфери се дешавају многи процеси значајни за живот на Земљи: ваздух се
загрева и хлади, вода испарава, стварају се облаци и излучују падавине;
– атмосфера је смеса гасова коју највећим делом чине азот (78 %) и кисеоник (21
%). Остали гасови су заступљени у незнатним количинама;
– доња граница атмосфере је јасно одређена – чини је површина копна и
површина Светског мора. Сматра се да је горња граница на висини од око 3 000
км. Због чега се горња граница атмосфере не може прецизно утврдити?
– Нижи слојеви атмосфере се не загревају директно од Сунчевог зрачења – Сунце
најпре загрева Земљину површину, а од те топлоте се загрева и доњи слој
атмосфере;
– атмосферу проучавају науке климатологија и метеорологија.

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: 29.

Наставна јединица: Атмосфера – састав и структура

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– Провера стеченог знања о Земљином ваздушном омотачу, његовом саставу,
структури и значају.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Који процеси се, значајни за живот на Земљи, дешавају у атмосфери? Од чега
атмосфера штити Земљу?

– На који начин се загревају нижи слојеви атмосфере? Шта се брже загрева, море
или копно? Шта је разлог томе?
– Колико степени опада температура ваздуха на сваких 1 000 м? Уколико је
надморска висина 2 000 м, а ту је просечна температура ваздуха 9 степени,
колика ће температура ваздуха бити на 3 000 м?
Главни

– Како се назива дужина сијања Сунца током дана, месеца и године? Којим се
инструментом мери дужина сијања Сунца?
– Које се две науке баве проучавањем атмосфере?
– Како се назива хоризонтално кретање ваздуха?
– Шта представља облачност? Шта су облаци?
– Како се назива сила којом ваздух потискује Земљину површину?

Литература:

Завршни

– Од које се смесе гасова састоји атмосфера? Који су гасови заступљени у веома
малим количинама у саставу атмосфере?

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: 30.

Наставна јединица: Температура ваздуха, ваздушни
притисак, ветар

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о температури ваздуха – средњој дневној, месечној и годишњој;
ваздушни притисак, барометар и изобаре; ветар – ветроказ и анемометар.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА

– који је најпознатији периодичан ветар? Којој групи ветрова припадају кошава,
бура и југо? Због чега се стални ветрови називају и планетарни?

Литература:

Завршни

– Ученици рачунају средњу годишњу температуру ваздуха (132. страна, уџбеник);

Главни

– Температура ваздуха се мења и током обданице и ноћи, као и током годишњих
доба. Који је најтоплији месец на северној полулопти, а који најхладнији?
– Просечна дневна температура ваздуха се добија када саберемо температуре у 7
и 14 часова, затим овом резултату додамо температуру која је измерена у 21 час
и целокупан резултат поделимо са 4;
– на основу средњих дневних, добија се средња месечна температура ваздуха –
саберу се све средње дневне температуре, а затим се целокупан резултат подели
са 12. Средњу годишњу температуру ваздуха добијамо када саберемо све
средње месечне и поделимо са бројем дана у месецу;
– ваздушни притисак се мери барометром. Затворене криве линије које повезују
места са истим годишњим или месечним ваздушним притиском називају се
изобаре. Шта су изохипсе?
– Правац ветра се одређује помоћу ветроказа, а брзина се мери анемометром;
– према трајању и простору на коме дувају, ветрови су сврстани у три групе:
стални или планетарни, периодични или сезонски и локални ветрови.

Уводни

– Температура ваздуха је степен загрејаности ваздуха. У сваком домаћинству се
налази инструмент за њено мерење. Како се он назива?
– Како се температура ваздуха мења са повећањем надморске висине?

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: 31.

Наставна јединица: Влажност ваздуха, облачност и
падавине; време и прогноза времена

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о засићености ваздуха воденом паром и о инструменту којим се
она мери, облачности и врстама облака, ниским и високим падавинама, појму
време и прогнози времена.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА

– раде кратак тест на 139. страни у уџбенику и заједно са наставником
проверавају тачност урађеног.

Литература:

Завршни

– Ученици раде задатак на 138. страни у уџбенику – описују какво је време
приказано на датој слици;

Главни

– Влажност ваздуха се изражава у процентима, а мери се хигрометром;
– облачност представља величину видљивог неба прекривеног облацима. Она се
процењује голим оком – уколико је небо потпуно ведро, облачност је 0; ако је
половина неба прекривена облацима, облачност је 5, ако је небо потпуно
прекривено облацима, облачност је 10. Ученици уз помоћ наставника
покушавају да процене колика је тренутна облачност;
– падавине могу бити ниске и високе. У високе падавине се убрајају киша, снег и
град. Ниске падавине су роса, слана, иње и поледица;
– количина падавина се мери кишомером, а изражава у милиметрима;
– време је тренутно стање тропосфере у тренутку када се мере и осматрају
временски елементи;
– временска прогноза је поступак којим се предвиђа стање атмосфере за одређени
временски период.

Уводни

– Како се назива засићеност ваздуха воденом паром? Шта се дешава када се
ваздух презасити воденом паром?

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: 32.

Наставна јединица: Временски елементи

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– Провера стеченог знања о временским елементима: температури ваздуха,
ваздушном притиску, ветру, влажности ваздуха и облачности; време и прогноза
времена.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Који су најзначајнији временски елементи? У чему се изражава температура
ваздуха? Чиме се она мери? Како се рачунају средња дневна, средња месечна и
средња годишња температура ваздуха?

– У чему се изражава ваздушни притисак? Какав је ваздушни притисак уколико је
његова вредност преко 1 013 мб? Када кажемо да је ваздушни притисак низак?
– Шта се одређује помоћу ветроказа, а шта помоћу анемометра? Којом мерном
јединицом се изражава брзина ветра? Који ветрови дувају у жарком топлотном
појасу? Који ветар дува у источној Србији, Шумадији и Војводини?
– Шта се мери хигрометром? У чему се изражава влажност ваздуха?

Главни

– Које је позитивно, а које негативно дејство ветра?
– Како се мери облачност? Каква је облачност уколико је небо потпуно ведро?
Која врста облака излучује кишу? Када настаје измаглица?
– Која је највећа величина града? Колико дуго град обично пада?
– Чиме се мери количина падавина? У чему се изражава количина падавина?
– Шта је време, а шта временска прогноза? У чему је значај временске прогнозе?

Литература:

Завршни

– Ученици заједно са наставником одређују која је врста облака тренутно на небу
и закључују какво може бити време у току дана. Колика је тренутна облачност?

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: 33.

Наставна јединица: Климатски фактори

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о појму климе, о географским условима који одређују климу
неког места, клима – дијаграму.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Клима представља просечан вишегодишњи режим времена неке области на
Земљи. За одређивање климе потребан је дужи временски период, обично од 10
година. Који временски период нам је потребан да бисмо одредили време у
неком месту?

– Климатске факторе чине: географска ширина, распоред копна и мора, морске
струје и ветрови, надморска висина, рељеф и човекова делатност;

– места која су у близини мора имају климу са топлијим зимама и свежијим
летима него места која се налазе у унутрашњости континента;

Главни

– због Земљиног лоптастог облика и угла под којим је Земља нагнута (који је то
угао?), Сунчеви зраци неравномерно загревају њену површину. Са порастом
географске ширине температуре опадају (за колико степени на сваких 1 000
метара?), а клима постаје све хладнија;

– топле морске струје загревају приполарне области, а хладне расхлађују тропске
области;
– ветрови који дувају са мора на копно доносе облачност и падавине; ветрови који
дувају са копна доносе суво и ведро време;
– високи планински венци који се пружају паралелно са обалом мора отежавају
или потпуно спречавају продор топлих и влажних ваздушних маса у
унутрашњост копна.

Литература:

Завршни

– Наставник записује на табли податке за средње месечне температуре ваздуха и
средње месечне количине падавина, а ученици у своје свеске цртају клима –
дијаграм са датим подацима.

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: 34.

Наставна јединица: Типови климе

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о типовима климе: екваторијалној, пустињској, тропској,
умереноконтиненталној и поларној клими.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Подсећамо се из претходне наставне јединице појма климе. Који су најважнији
климатски фактори? На који начин утичу ветрови, близина мора, морске струје?
– Шта се приказује на клима – дијаграму?

– Колико на Земљи има топлотних појасева? Којим упоредницима су они
ограничени? У жарком топлотном појасу су заступљене екваторијална (шта је
Екватор?), тропска и пустињска клима. У умереним појасевима преовлађује
умереноконтинентална клима, док се хладни појасеви одликују поларном
климом;

– пустињска клима је заступљена око северног и јужног повратника. Које се
пустиње ту налазе?

Главни

– екваторијална клима се одликује високим температурама и повећаном
влажношћу ваздуха. Годишња количина падавина прелази 2 000 мм;

– Тропска клима се распростире северно и јужно од екваторијалне климе. Њене
одлике су кишовита лета и суве зиме;
– умереноконтинентална клима се одликује умерено топлим летима и умерено
хладним зимама;
– поларна клима је заступљена у областима северног и јужног поларника. Зиме су
дуге и хладне и трају око 10 месеци, а лета су кратка и свежа.

– Где је забележена највиша, а где најнижа температура на Земљи?

Литература:

Завршни

– У ком се топлотном појасу налази Србија? Који тип климе је код нас заступљен?
Које су основне карактеристике овог климатског типа?

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: Загађивање и заштита атмосфере

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– Стицање знања о начинима на које се загађује атмосфера; киселе кише и ефекат
стаклене баште, мере заштите.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода, илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА

– Како би изгледала наша планета када не би постојала атмосфера?

Уводни

– Шта је атмосфера, а шта тропосфера? Од чега нас атмосфера штити?

– У атмосферу доспевају све веће количине угљен – диоксида који настаје
потрошњом фосилних горива (шта су фосилна горива?). Угљен – диоксид
задржава топлоту са Земљине површине и доводи до повећања температуре на
Земљи. На тај начин настаје ефекат „стаклене баште“;

– киселе кише изазивају сушење шума и уништавање живог света у језерима.
Смањују плодност земљишта и повећавају његову киселост. Нагризају фасаде
зграда и негативно се одражавају на здравље људи;

Главни

– киселе кише настају од гасова које избацују термоелектране и аутомобили.
Спајањем ових гасова са воденом паром у ваздуху настају кисела једињења која
се заједно са кишом излучују на Земљу;

– озонски омотач угрожава и ваздушни саобраћај: авиони, ракете и космички
бродови;
– у циљу заштите атмосфере, научници предлажу да се смањи коришћење угља и
нафте и да се преусмери на друге енергетске изворе који не штете атмосфери –
снага ветра, плимски таласи, Сунчева енергија.

Литература:

Завршни

– Ученици раде задатак на 146. страни у уџбенику – пишу на који начин
појединачно могу да заштите атмосферу од загађивања.

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
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Редни
број: 36.

Наставна јединица: Климатски фактори, типови климе,
загађивање и заштита атмосфере

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа:
– Провера стеченог знања о клими и климатским факторима, типови климе:
екваторијална, тропска, пустињска, умереноконтинентална и поларна;
загађивање атмосфере и мере заштите.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст
метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, физичкогеографска карта света, атлас
ТОК ЧАСА
Уводни

– Ученици проверавају стечено знање решавајући тест на 147. и 148. страни у
уџбенику, а затим заједно са наставником утврђују тачност урађеног.

– Колики је временски период потребан за одређивање климе у некој области?
Који су најважнији климатски фактори?
– На који начин утичу високи планински венци на климу неке области? Како се
мења температура ваздуха са порастом надморске висине?
– Како се на клима – дијаграму убележавају падавине, а на који начин
температуре?
Главни

– Који су основни климатски типови? Који климатски типови су заступљени у
жарком топлотном појасу? Каква је вегетација заступљена у областима
екваторијалне климе?
– Који се климатски тип одликује сувим зимама, са ретким падавинама? Код ког
климатског типа зиме трају по 10 месеци?
– Колика је годишња количина падавина у областима умереноконтиненталне
климе? Колико овде годишњих доба постоји?

– На који начин можемо да смањимо загађивање и тиме заштитимо атмосферу?

Литература:

Завршни

– Шта су киселе кише, и како оне настају? Шта представља „ефекат стаклене
баште“? Шта су озонске рупе?

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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