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1. УВОД 
  
 Приручник из предмета Природа и друштво за трећи разред основне школе 
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 за 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. KОНЦЕПЦИЈА УЏБЕНИЧКОГ КОМПЛЕТА 
 
 Званични Програм рада за обавезни предмет Природа и друштво предвиђа садржаје 
који омогућавају ученицима да боље упознају природу и друштво свог завичаја. 
 Mнога знања о природи и друштву, у свом најближем окружењу, ученици су већ 
стекли у  првом и другом разреду. Због тога се предвиђени садржаји у трећем разреду могу 
разумети као проширивање знања и, на неки начин, њихова систематизација. 
 Програм за природу и друштво даје годишњи фонд часова, али не предвиђа број 
часова за поједине теме. То даје слободу учитељу да програмира зависно од средине у којој 
се школа налази.  
 У том смислу, као подршка учитељу, осмишљен је приручник са примерима 
реализације одређених садржаја, као и предлог писаних припрема за сваку наставну 
јединицу.  
 У уџбеничком комплету укључени су сви садржаји који се налазе у програму рада. 
 У уџбеничком комплету предложене су разноврсне активности ученика кроз самоста-
лан и групни рад. Некада су дате као увод у садржај, а некада као провера и потврда знања и    
искустава која ученици већ имају.  
 Према томе, уџбенички комплет за Природу и друштво омогућава ученицима да до 
знања дођу помоћу бројних огледа, истраживања у природи, анкетирања становника у 
околини и коришћењем литературе за децу. Познато је да су квалитетна знања само она која 
су у функцији развијања  умења и навика и способности примене у свакодневном животу. 
Посебно место заузимају истраживачке активности у природи, развијање навика да се 
користи литература за децу и садржаји за оне радозналије. Зато су у приручнику за учитеље 
и дати предлози за реализацију малих истраживања. 
 Своје знање ученици ће моћи самостално да провере решавањем укрштених речи, 
ребуса, задатака типа: размисли, одговори, уради.  
 Важан је исход који подразумева да ученици, сходно свом узрасту, могу да препознају 
неке појаве у природи  и разумеју да је поштовање законитости које у природи владају услов 
опстанка. Исто тако је важно да ученици упознају и поштују прошлост свог народа и да 
разумеју да се свака генерација наслања на знања и искуства предака и да је дужна својим 
потомцима. 
 Било које облике и методе рада да примене у свом раду, исходи морају бити исти, а то 
је познавање и неких појава и процеса у природи и њихово поштовање. 
 На крају Приручника налази се списак литературе које учитељ може да користи у 
осмишљавању својих часова. 
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3. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ  
ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
 

Циљ и задаци 
 Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте 

да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и 
креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој 
одрастају, као и шире друштвене заједнице. Упознавање природе и друштва развија код деце 
сазнајне способности, формира основне појмове и постепено гради основе за систем појмова 
из области природе, друштва и културе. Истовремено, стичу се знања, умења и вештине које 
им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и друштвених појава и 
процеса, подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико 
деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања – спознају свет око себе као 
природно и друштвено окружење. Систематизовањем, допуњавањем и реструктурирањем 
искуствених знања ученика и њиховим довођењем у везу са научним сазнањима, дечија 
знања се надограђују, проверавају и примењују. Преко интерактивних социјалних 
активности они упознају себе, испољавају своју индивидуалност, уважавајући различитости 
и права других, уче се како треба живети заједно. Усвајањем елементарних форми 
функционалне писмености, омогућује се стицање и размена информација, комуницирање у 
различитим животним ситуацијама и стварају се могућности за даље учење. Примена 
наученог подстиче даљи развој детета, доприноси стварању одговорног односа ученика 
према себи и свету који га окружује и омогућује му успешну интеграцију у савремене токове 
живота. 

Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање 
себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у 
њему. 
 Остали циљеви и задаци овог наставног предмета јесу: 
 – развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање 
тих појмова; 

 – развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 
окружењу и уочавање њихове повезаности; 
 – развијање основних елемената логичког мишљења; 

 – развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 
окружења; 
 – оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 
 – интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из 
области природе и друштва; 
 – стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење; 
 – усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности за  њихово 
рационално коришћење и дограђивање; 
 – развијање еколошке свести. 
 Циљеви и задаци 
 – развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 
 – развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу – 
завичају; 

 – развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 
окружења; 

 – развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса 
у окружењу и уочавање њихове повезаности; 
 – развијање основних елемената логичког мишљења; 

 – стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и 
развој процеса учења; 
 – оспособљавање за сналажење у простору и времену; 
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 – разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама; 
 – коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном 

окружењу; 
 – развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 
 ПРИРОДА ↔ ЧОВЕК ↔ ДРУШТВО 
 Мој завичај* 

 Облици рељефа у окружењу: низије, котлине и планине (подножје, стране, 
обронци, врх планине). 
 Облици појављивања воде у окружењу (река и њене притоке, бара, језеро...). 

 Животне заједнице (састав земљишта, влажност, утицај светлости и топлоте, биљни 
и животињски свет, ланац исхране) и међусобни утицаји у животној заједници. 
 Копнене животне заједнице (шуме и травнате области). 

 Култивисане животне заједнице: обрадиво земљиште (воћњаци, повртњаци, њиве...) 
и паркови. 
 Карактеристични биљни и животињски свет копнених животних заједница.  
 Значај и заштита рељефа (земљишта и копнених животних заједница).  
 Водене животне заједнице (баре, језера, реке...). 
 Карактеристични биљни и животињски свет водених животних заједница.  
 Значај и заштита вода и водених животних заједница. 
 Нежива природа 

 Разлике и сличности воде и других течности (провидност, густина, вода и течност 
као растварачи). 
 Понашање тела (материјала) у води и различитим течностима (плива – тоне, раствара 
се – не раствара се; зависност брзине растварања од: уситњености материјала, 
температуре и мешања). 

 Промене при загревању и хлађењу течности (промена температуре, испаравање – 
брже, спорије, замрзавање...). 
 Основне карактеристике течности (променљивост облика, простор који заузима – 
запремина, слободна површина, услови тока...). 
 Ваздух притиска и покреће. Променљивост облика и запремине. 
 Промене које настају при загревању и хлађењу ваздуха (промена температуре, 
запремине, струјање ваздуха...). 

 Чврсто, течно, гасовито – разлике и сличности (облик, запремина, понашање при 
механичким и топлотним утицајима). 

 Промене материјала и објеката: повратне (испаравање, кондензовање, еластичност) и 
неповратне (сагоревање, рђање). 
 Веза живе и неживе природе 
 Својства земљишта и њихов значај за живи свет. 

 Својства воде и ваздуха која су значајна за живи свет и људску делатност (утицај воде 
и ваздуха на земљиште, на биљни и животињски свет, снага воде и ветра...). 
 Кружење воде у природи. 
 Временске прилике и њихов значај за живот у окружењу.  
 Различити звуци у природи као последица кретања. 
 Повезаност животних заједница и улога човека у очувању природне равнотеже.  
 КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

 Различити облици кретања и њихове основне карактеристике (кретање по правој 
линији, кружно кретање, кретање тела на опрузи, клатна, таласање...; уочавање узрока 
настанка неких кретања и периодичног понављања). 
 Кретање производи звук (треперење затегнуте жице, гумице, затегнуте коже...).  
 Када и како тела падају, клизају се и котрљају наниже. 
 Оријентација према Сунцу и одређивање главних страна света.  
 Оријентација помоћу плана насеља. 
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 Оријентација на географској карти Републике Србије (уочавање облика рељефа, вода, 
насеља, саобраћајнице, границе... завичај на карти Србије). 
 Временске одреднице (датум, година, деценија, век – ближа и даља прошлост).  
 НАШЕ НАСЛЕЂЕ 
 Како откривамо прошлост (сведоци ближе и даље прошлости).  
 Трагови прошлости: материјални, писани, усмени и обичајни.  
 Чувамо и негујемо остатке прошлости. 
 Некад и сад 
 Одређивање ближе и даље прошлости (живот у породици, школи, насељу, завичају). 

 Мој завичај и његова прошлост – културна и историјска (начин живота, производња и 
размена добара, занимања, одевање, исхрана, традиционалне светковине, игре, забаве...). 

 Ликови из наших народних песама, приповедака и бајки – повезаност догађаја из 
прошлости са местом и временом догађања. 
Знаменити људи нашег краја (просветитељи, песници, писци, сликари, научници...). 
МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА 

Специфичне промене материјала под топлотним и механичким утицајима (метал, 
пластелин, вода, пластика различите тврдоће, дрво, восак, алкохол, крзно...). 

Електрична проводљивост воде, водених раствора и ваздуха (провера помоћу струјног 
кола са батеријом и малом сијалицом). 
Ваздух – топлотни изолатор. 

Магнетна својства материјала (природни магнети, могућност намагнетисавања тела и 
особине које тада испољавају). 
 Својства материјала одређују њихову употребу.  
 ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 
 Становништво нашег краја (сличности, разлике, суживот). 
 Дечија права, правила група (познавање, уважавање и живљење у складу са њима).  
 Производне и непроизводне делатности људи и њихова међузависност. 
 Село и град, њихова повезаност, зависност и међуусловљеност. 
 Саобраћајнице у окружењу (понашање на саобраћајницама: прелазак преко улице 
– пута, кретање дуж пута, истрчавање на коловоз, коришћење јавног превоза, вожња 
бициклом, игра поред саобраћајница; именовање и препознавање на географској карти). 

 Међусобни утицаји човека и окружења (начин на који човек мења окружење), утицај 
на здравље и живот. 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

 Упутство је саставни део наставног програма. Односи се на начин реализације 
програма ради остваривања циљева и задатака предмета Природа и друштво, као и циљева и 
задатака разрађених на нивоу разреда. Учитељ је дужан да се упозна са циљевима и 
задацима, концепцијом, сврхом и структуром програма предмета и да их уз наводе дате у 
упутству доследно примењује у непосредном васпитно-образовном раду са ученицима. 

 Наставни предмет Природа и друштво у трећем разреду представља програмски 
континуитет интегрисаног наставног предмета Свет око нас из прва два разреда основног 
образовања и васпитања. Наставља развојну концепцију узлазних спиралних кругова у 
грађењу појмова, усвајању знања, умења, ставова и вредности из интегративних области 
природе и друштва. Поступно развија принцип завичајности који се протеже кроз први 
циклус: 
 I разред Моја околина (непосредно окружење), 
 II разред Моје место (насеље са околином), 
 III разред Мој завичај* (природно и друштвено окружење, крај* односно крајина*), 
 IV разред Моја домовина (држава Србија, део света). 

 Структура програма јасно указује на континуитет у појачаном развијању знања из 
природних наука што се очитава у избору садржаја програма Природа и друштво у трећем 
разреду. Такође се јасно наглашава и нов приступ при изучавању прошлости на овом 
узрасту, који је ослобођен садржаја из шире историје јер их ученици теже усвајају. 
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 Наставни предмет Природа и друштво задржао је постојећи оквир, наставни план од 
72 часа годишње, односно 2 часа недељно. У наставном процесу потребно је расположиви 
фонд часова флексибилно дистрибуирати и организовати тако да се уважи концепција 
предмета, општи циљ, остали циљеви и задаци предмета, као и циљеви и задаци Природе и 
друштва у трећем разреду. 

 У наставном процесу полази се од несистематизованих искуствених сазнања детета и 
иде се ка општим, научно заснованим, систематизованим знањима из области природе, 
друштва и културе. При избору програмске грађе, примењена је концепција спиралних 
кругова с циљем да се формирају елементарни појмови и да се постави мрежа за систем 
појмова из наведених области, у складу са узрасним карактеристикама ученика. 

 Основна интенција наставе предмета Природа и друштво није само усвајање 
програмских садржаја већ подстицање развојних потенцијала детета. Наведени садржаји су 
усмерени на развој интелектуалних, психофизичких, когнитивно-конативних и социјално- 
афективних сфера личности детета, што се очитава у наведеним циљевима. 
 У програму предмета Природа и друштво циљеви су дати двојако: 
 – експлиците – као идеје водиље у практичној реализацији програма; 

 – имплиците – дати и садржани у избору, структурирању и начину реализације 
програмских садржаја. 

 Циљеви програма су постављени тако да експлиците и имплиците утичу на развој 
ученика, паралелно изграђујући њихове интелектуалне способности, практичне вештине, 
ставове и вредности. 
 Експлиците циљеви јасно су наведени у програмским садржајима. 
 Имплиците циљеви су „прикривени” и наглашавају васпитну компоненту 
образовања. Они се реализују и спроводе преко одабраних садржаја и активности, који 
превазилазе оквире предмета и разреда, залазе у све области које се обрађују у оквиру 
првог циклуса образовања и надаље. Конкретизују се кроз одређене оперативне задатке и 
активности, а односе се на сферу стицања умења и навика, развијања вештина, као и 
формирања ставова из следећих области: екологија, демократија, здравље и технологија. 

 Обе групе циљева реализују се избором садржаја из области природе, друштва и 
културе. У процесу учења/наставе ученик ће пречистити представе, градити појмове и 
поставити основе за формирање система појмова, научити како се уочава разлика између 
претпоставке – тврдње – чињенице и стицати увид у структуре и сплетове узајамних веза у 
свету коме припада. 

 Програм предмета Природа и друштво у трећем разреду растерећен је фактографије и 
понављања. Измењеном концепцијом програма, односно остваривањем циљева и задатака 
преко спиралних кругова, избегава се понављање, а усвајањем садржаја програма, омогућује 
се надограђивање знања, умења, вештина и ставова, изградња појмова из области природе и 
друштва. Концепција предмета подразумева оспособљавање ученика за коришћење 
различитих извора знања, графичких и електронских медија, с намером да се код ученика 
развије функционална писменост као подлога за даље учење. 

 Програмом су одређени само општи циљеви и задаци предмета Природа и друштво у 
целини и у трећем разреду, а даља оперативна разрада циљева и задатака препуштена је 
учитељима као својеврсни вид слободе у креирању наставног процеса. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

 Садржај програма разврстан је у пет тема: Природа ↔ човек ↔ друштво, Кретање 
у простору и времену, Наше наслеђе, Материјали њихова употреба и Људска делатност. 
Свака од тематских целина структурирана је тако да указује на аспект са ког треба 
разматрати наведене садржаје. 

 I тема: Природа ↔ човек ↔ друштво одређује природни простор са његовим 
основним карактеристикама и узајамним везама у оквиру кога ће се разматрати (изучавати) 
наведени садржаји. Животне заједнице, доминантни садржаји ове теме, обрађују се у 
основним обележјима овог појма, док се карактеристичне животне заједнице у окружењу 
(завичају) изучавају темељније кроз разне форме активног и амбијенталног учења. 
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 * Мој завичај, односно окружење, представља географски простор краја, односно 
крајине, у чијим границама се креће свих пет програмских тема. 

 * Крај – два суседна предела или више суседних предела који се међусобно 
разликују, али заједно представљају одређену територијалну целину (Мачва са Поцерином, 
Подриње, Полимље, Гружа, Пештер...). 

 * Крајина – два краја или више крајева сличних географских карактеристика који 
заједно сачињавају одређену територијалну целину (Срем, Банат, Бачка, Шумадија, 
Неготинска крајина...). 

 У оквиру неживе природе развијају се појмови с којима се деца сусрећу у прва два 
разреда. Систематизују се знања о објектима, води и ваздуху и врши се трансфер при 
грађењу и разумевању појмова чврсто, течно, гасовито. То подразумева и разматрање 
феномена повратних и неповратних процеса. 

 Човек као живо и друштвено биће дат је као окосница од које зависе односи 
који владају у животним заједницама. Он је одлучујући фактор у одржању природне 
равнотеже или узрок поремећене еколошке равнотеже унутар животне заједнице. Често је 
регулатор у односима различитих животних заједница, што се не сме губити из вида при 
обради садржаја прве теме, али и свих осталих тема у оквиру програма предмета Природа и 
друштво. 
 II Кретање у простору и времену – У оквиру ове теме дати су садржаји који тумаче 
основне карактеристике неких реалних облика кретања (праволинијско, кружно..., као и 
кретање које настаје као последица силе Земљине теже – падање, клизање и котрљање 
наниже). Садржаје који се односе на кретање потребно је разматрати феноменолошки, 
односно, поред спознавања основних карактеристика кретања, битно је уочити узроке и 
последице наведених облика кретања. Најпогодније активности за реализацију ових садржаја 
јесу: истраживање, експериментисање, огледи, праћење, процењивање, посматрање, 
описивање и бележење на разне начине. 

 Тема обухвата и садржаје за симболичко представљање простора и времена, као и 
сналажење (оријентација) помоћу наведених симбола. Ове садржаје неопходно је обрадити 
ради стицања функционалних знања и умења потребних за процесе даљег учења и ради 
сналажења у свакодневном животу. 

 III Наше наслеђе – Ова тема у свом уводном делу указује на трагове прошлости 
(материјалне, писане, усмене и обичајне) који нас воде у ближу и даљу прошлост и 
омогућују нам да упознамо своје културно наслеђе, односно материјалну и духовну 
традицију. Подтема Некад и сад одређује време и простор на путу који следимо, истражујући 
прошлост у њеним разним појавним формама и обележјима живота: некад и некад давно, у 
поређењу са овим, сад и овде. Настава која обрађује садржаје и теме Наше наслеђе 
мора имати два основна вида: теоријски и практични, подједнако заступљен. Теоријски вид 
наставе даје тумачење одређених трагова прошлости, поставља их у јасно дефинисан 
контекст, и тамо где је то могуће приказује њен хронолошки развој од некад давно (седам, 
осам векова), некад (један до два века), не тако давно (неколико деценија или година уназад), 
па све до садашњег времена. Рачунање давне, далеке и ближе прошлости на временској 
ленти треба повезати са наставом математике у трећем разреду. Практични вид наставе 
подразумева активан додир са објектима који чине материјалну компоненту традицијске 
културе: упознавање у аутентичном амбијенту, обликовање или извођење радње према 
постојећем моделу. Реализација садржаја ове теме у настави омогућује корелацију са свим 
наставним предметима на нивоу разреда. 

 IV Материјали и њихова употреба – Ова тема обухвата садржаје чије изучавање 
указује на специфична својства материјала који се прво морају феноменолошки 
обрадити, а тек потом повезати са њиховом функционалном применљивошћу у 
свакодневном животу. 

 V Људска делатност је завршна тема која произлази из свих претходних и 
условљена је наведеним садржајима. Она наглашава човека као интелектуално, креативно и 
друштвено биће које је способно да мења своје окружење, прилагођава га сопственим 
потребама и потребама група којима припада. Овде се морају нагласити правила која 
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човек доноси и којих се мора придржавати да би заштитио себе, друге и своје окружење 
(здравствено-хигијенска и саобраћајна правила, дечја и људска права која уважавају 
различитости и омогућују суживот, као и правила која обезбеђују еколошку равнотежу у 
окружењу). У реализацији садржаја ове теме морају се имати у виду експлицитни 
захтеви наведени у четири последња циља и задатка за трећи разред, као и општи, 
имплицитни, развојни циљеви који омогућују формирање ставова вредности из сфере 
здравља, екологије, демократије и технологије (наведени у почетном делу упутства) 
којима се наглашава васпитна функција школе. 

 Наведене теме представљају структуру садржаја програма наставног предмета 
Природа и друштво за трећи разред. Његово уважавање, уз избор адекватних активности 
ученика, омогућује успешну реализацију циљева и задатака програма како општих за 
предмет, тако и посебних на нивоу разреда. 

 Динамика реализације у самом процесу наставе зависи од разноврсности ситуација 
учења које осмишљава сам учитељ, имајући у виду циљеве програма, развојне могућности 
детета и претходна искуства и знања ученика. 

 За изучавање природних појава врло је значајно проблемско структурирање садржаја 
као подстицај радозналости и интелектуалне активности деце. У трећем разреду предност и 
даље имају истраживачке активности засноване на чулном сазнању, стечене 
практиковањем кроз експерименте у осмишљеној образовној активности, као и у 
свакодневном животу. Пожељне су активности које омогућују интеракцију са физичком и 
социјалном средином јер доприносе спознавању света око нас тако што се откривају односи 
и упознају својства и карактеристике предмета, бића, појава и процеса и стичу се социјалне 
вештине. 
 Приликом планирања наставних тема, од учитеља се очекује да оствари интегрисан 
тематски приступ. Он има могућности да користи садржаје унутар предмета, као и оне 
на нивоу разреда, да на основу њих примењује мултидисциплинарни приступ при 
изграђивању појмова. При томе треба поштовати одреднице принципа корелације на свим 
нивоима (предметном, разредном и међупредметном), уважавајући све наставне и 
ваннаставне облике рада и активности у школи и изван ње. Природа и друштво као наставни 
предмет има могућности за корелацију са знатним бројем изборних предмета у првом, 
другом и трећем разреду (Чувари природе, Рука у тесту, Народна традиција, Грађанско 
васпитање...) јер су садржаји ових програма и Природе и друштва међусобно компатибилни. 

 Исти садржаји се могу разматрати са више аспеката и на тај начин се остварују 
различити циљеви и задаци предмета. Истовремено, исти циљеви и задаци могу се 
остваривати кроз различите садржаје (унутар и изван предмета), што зависи од избора и 
начина структурирања садржаја и активности у оквиру планиране теме. Реализовање циљева 
и задатака преко понуђених садржаја програма Природа и друштво заједничка су обавеза за 
све учеснике наставног процеса. 
 Активности ученика 
 Приликом остваривања циљева и задатака предмета Природа и друштво, мора се 
имати у виду да су садржаји и активности неодвојиви у наставном процесу. Важно је 
одабрати активности које ангажују како поједина чула, тако и више чула паралелно. 
Синхронизација чулних утисака даје целовиту слику објеката, процеса, појава и њихову 
интеграцију у комплексну слику света, а уважава различитости у склоностима деце при 
упознавању света и при процесу учења. Добра интеграција чулних утисака услов је за 
правилно искуствено сазнање и отворен пут за трансформацију представа и опажајно-          
-практичног мишљења у појмовно. 
 Кад год је то могуће, у процесу учења треба омогућити ученицима избор 
различитих активности и садржаја, сходно њиховим субјективним склоностима, ради 
постизања жељених циљева. Активности треба осмислити тако да (уз опрез) дете испробава 
своје могућности. Неопходно је пружити му прилику да кроз активности покаже своју 
оспособљеност у практичној примени усвојених знања. 
 Значајне активности ученика у оквиру предмета Природа и друштво јесу: 

 – посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и 
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уочавања света у окружењу (уочавање видних карактеристика); 
 – описивање – вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих 

запажања; 
 – процењивање – самостално одмеравање; 
 – груписање – уочавање сличности и различитости ради класификовања; 
 – праћење – континуирано посматрање ради запажања промена; 
 – бележење – записивање графичко, симболичко, електронско бележење опажања; 
 – практиковање – у настави, у свакодневном животу и у спонтаној игри и раду; 

 – експериментисање – намерно модификоване активности, огледи које изводи сам 
ученик; 
 – истраживање – испитивање својстава и особина, веза и узрочно–последичних 
односа; 

 – сакупљање – прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног 
окружења; 
 – стварање – креативна продукција; 
 – активности у оквиру мини–пројекта – осмишљавање, реализација и презентација; 
 – играње – дидактичке, едукативне и спонтане игре. 

 Већина циљева и задатака овог наставног предмета постиже се кроз непосредну 
истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника. 
 Наставне методе и активности 
 Најефикасније методе учења у настави предмета Природа и друштво јесу оне 
методе које ученика стављају у адекватну активну позицију у процесу стицања знања. 
Потребно је стварање ситуација учења у којима ће доћи до изражаја различите активности 
ученика које омогућују различите начине учења. Погодне су различите методе учења – 
наставе. 

 Партиципативне методе учења поред стицања знања омогућују развој способности и 
вештина, а посебно доприносе развоју когнитивних процеса, захваљујући делању – 
практиковању одређених радњи. 

 Решавање проблем-ситуација које доводе до когнитивног конфликта, погодују 
развоју мисаоних способности. 

 Кооперативне методе учења омогућују социјалне активности на заједничким 
задацима, велики степен личног ангажовања и сналажење у социјалном контексту. 

 Интерактивне методе, од рада у пару до тимског рада, омогућују разне облике 
социјалне партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз размену са другима. 

 Амбијентално учење омогућује најадекватнији простор за упознавање природе или 
друштва, односно света око нас. Променљивост амбијента обезбеђује сагледавање исте 
ствари са различитих аспеката у различитим околностима и различитим појавним формама. 

 Постављени циљеви и задаци реализују се пре свега кроз наставни процес у школи, 
обогаћен осталим облицима активности у оквиру школског програма. За потребе овог 
предмета посебно су погодни: организоване посете, шетње, излети, настава у природи, 
осмишљене екскурзије, зимовања и летовања ученика и сви остали облици амбијенталног 
учења. 

 Поред коришћења званично одобрених уџбеничких комплета за трећи разред, у 
реализацији програма за предмет Природа и друштво препоручује се и коришћење шире 
литературе и осталих извора информација: штампаних, аудио-визуелних и електронских 
медија; посебно аутентичних природних и друштвених извора, као најверодостојнијих 
показатеља стварности, појава и процеса у свету у коме живимо. 

 Праћење и вредновање треба обављати континуирано, уважавајући интересовања и 
активности ученика у процесу учења, а у складу са индивидуалним развојним 
способностима. Обавеза учитеља јесте да организовањем наставе – учења, утиче 
мотивационо и подстицајно на развој способности ученика – уз максимално коришћење 
диференцираних захтева и интересантних начина рада – с циљем да се поштује право на 
различитост, како у нивоу предзнања ученика, тако и динамике развоја њихових 
потенцијалних способности. У процесу праћења остваривања постављених циљева и 
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задатака, као и постизања постављених стандарда, пожељно је што мање користити класичне 
писмене провере знања – контролне и писмене вежбе. Поред мотивационог значаја, оцена би 
требало да представља и одраз квалитета испуњености постављених стандарда (знања, 
умења, ставова и вредности) у оквиру предмета. 

 Оцењивање ученика овог предмета неопходно је усагласити са одредбама Закона о 
изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник 
РС бр. 58/2004 и 62/2004) као и са Правилником о оцењивању ученика основне школе. 
 Учитељ је дужан да постављене циљеве и задатке програма реализује кроз наставу и 
остале организационе форме рада у школи и изван ње, без додатног оптерећења родитеља и 
њиховог обавезног ангажовања у остваривању програма. Родитељи као потенцијални 
учесници у реализацији програма могу бити добровољно ангажовани као расположиви 
ресурси локалне средине у зависности од њихових знања, могућности и хтења. 
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4. OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ  
ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 

Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног 
образовања за предмет Природа и друштво садрже стандарде постигнућа за области: Жива 
и нежива природа, Екологија, Материјали, Кретање и оријентација у простору и времену, 
Друштво и Држава Србија и њена прошлост. У оквиру сваке области описани су захтеви на 
три нивоа. 
 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 
 

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица: 
1ПД.1.1.1. прави разлику између природе и производа људског рада;  
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу;  
1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића; 
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума:  
                  изгледу, начину исхране, кретања и размножавања;  
1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића; 
1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима. 
 

2. ЕКОЛОГИЈА 
У области ЕКОЛОГИЈА ученик/ученица: 
1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе;  
1ПД.1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса; 
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе. 
 

3. МАТЕРИЈАЛИ 
У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица: 
1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта;  
1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала; 
1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите састојке;  
1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост,  
                  провидност, намагнетисаност;  
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом  
                 окружењу;  
1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког                    
                 утицаја и деловања воде и ваздуха. 
 

4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ 
У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица: 
1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама;  
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране  
                 света, адреса, карактеристични објекти;  
1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца; 
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век; 
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара. 
 

5. ДРУШТВО 
У области ДРУШТВО ученик/ученица: 
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови;  
1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу;  
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1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу;  
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере 
                   заштите; 
1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља. 
 

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ 
У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица: 
1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода;  
1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике;  
1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, границе,  
                   главни град, симболи, становништво;  
1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости;  
1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости;  
1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их. 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 
 

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица: 
1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима; 
1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи; 
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића; 
1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића; 
1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту; 
1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници. 
 

2. ЕКОЛОГИЈА 
У области ЕКОЛОГИЈА ученик/ученица: 
1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе;  
1ПД.2.2.2. разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и рационалног  
                   коришћења необновљивих ресурса;  
1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса; 
1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити. 
 

3. МАТЕРИЈАЛИ 
У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица: 
1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање;  
1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог  
                   различитог састава; 
1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних  
                   који то нису; 
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу  
                   и препознаје примере у свом окружењу;  
1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала;  
1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају други материјали од оних  
                   промена материјала при којима не настају други материјали. 
 

4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ 
У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица: 
1ПД .2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика  
                   тела; 
1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски;  
1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља;  
1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и  
                   најважнија насеља, облике рељефа и површинских вода;  
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена. 
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5. ДРУШТВО 
У области ДРУШТВО ученик/ученица: 
1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова;  
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама; 
1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности. 
 

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ 
У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица: 
1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у  
                   околини; 
1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији; 
1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора ‒ рељефа, вода, климе ‒  
                   и делатности људи; 
1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и личности; 
1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад;  
1ПД.2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских  
                   периода;  
1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком историјском  
                   периоду или личности је реч. 
 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 
 

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица: 
1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима; 
1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића. 
 

3. МАТЕРИЈАЛ 
У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица: 
1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи; 
1ПД.3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу. 
 

4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ 
У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица: 
1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу  
                   картографских знакова. 
 

5. ДРУШТВО 
У области ДРУШТВО ученик/ученица: 
1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима 
1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују 
 

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ 
У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица: 
1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских  
                   догађаја и појава. 
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5. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА У РАДУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА  
У НАПРЕДОВАЊУ У РЕДОВНОЈ ШКОЛИ1 

 
 

ПOРEMEЋAJИ AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA 
 

OПШTE КAРAКTEРИСTИКE 
 

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

  
Прирoдa и друштвo 
 
 Oбрaзoвни стaндaрди зa крaj првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa зa прeдмeт прирoдa 
и друштвo сaдржe стaндaрдe пoстигнућa зa oблaсти: Живa и нeживa прирoдa, Eкoлoгиja, 
Maтeриjaли, Крeтaњe и oриjeнтaциja у прoстoру и врeмeну, Друштвo и Држaвa Србиja и њeнa 
прoшлoст.  
 
Живa и нeживa прирoдa 
 

 Знa зajeдничкe кaрaктeристикe живих бићa. У oпштoj пoпулaциjи oбрaћaмo пaжњу 
нa исхрaну, дисaњe, крeтaњe и сличнe кaрaктeристикe живих бићa. Нeкe oсoбинe 
живoтињa и људи, пoпут рeaкциje нa бoл, joш увeк сe нe oбрaђуjу у oвoj фaзи 
oбрaзoвaњa. Пoлaзимo oд прeтпoстaвкe дa свa дeцa, нa oснoву влaститoг искуствa, 
знajу кaдa ћe нeкo другo дeтe oсeтити нeприjaтнoст и бoл. Oбjaшњeњa рaзличитих 
oсeћaja, вeзaнa зa рeцeптoрe и чулнe oргaнe, oстaвљaмo зa вишe нивoe шкoлoвaњa. Зa 
рaзлику oд дeцe из oпштe пoпулaциje, дeцa сa aутизмoм мoрajу сe нaучити дa људи и 
живoтињe oсeћajу бoл. Дeтe сa aутизмoм ћe згaзити другa кojи сeди нa струњaчи, нe 
збoг нaмeрe дa гa пoврeди, вeћ збoг нeпoзнaвaњa чињeницe дa сe oдрeђeнoм 
aктивнoшћу другим oсoбaмa нaнoси бoл. Пoштo je спoсoбнoст гeнeрaлизaциje кoд 
дeцe сa aутизмoм врлo oгрaничeнa, зajeдничкe кaрaктeристикe трeбa oбрaђивaти сaмo 
у склaду сa нeпoсрeдним живoтним искуствoм учeникa. Taкo ћeмo, нa примeр, 
гoвoрити кaкo сe крeћe Maркo (друг из клупe), учитeљицa Jeлeнa, мaмa Дрaгaнa, 
кућни љубимaц дeтeтa сa aутизмoм, a нe кaкo сe крeћу људи, пси, змиje и сл. Teк кaдa 
(и aкo) дeтe стeкнe спoсoбнoст гeнeрaлизaциje, кoристићeмo oпштиje тeрминe зa 
aнaлизу нaчинa крeтaњa. 

 Умe дa клaсификуje живa бићa прeмa jeднoм oд слeдeћих критeриjумa: изглeду, 
нaчину крeтaњa, исхрaни. Moжeтe пoмoћи дeци сa aутизмoм упoтрeбoм визуeлнe 
пoдршкe и тaбeлaрним oргaнизoвaњeм инфoрмaциja. У ту сврху мoгу сe кoристити 
сликe живих бићa и тaбeлe сa нaписaним критeриjумимa клaсификaциje у првoм рeду. 

 Прeпoзнaje и имeнуje дeлoвe тeлa живих бићa. Зa учeникa сa aутизмoм вaжнo je дa 
прeпoзнaje и имeнуje дeлoвe сoпствeнoг тeлa и тeлa других oсoбa. Aкo дeтe нe гoвoри, 
трeбa гa учити дa пoкaжe имeнoвaни дeo тeлa нa нaлoг. Укoликo пoстoje синoними зa 
oдрeђeни дeo тeлa, изaбeритe сaмo jeдaн тeрмин кojи сe нajчeшћe кoристи. Приликoм 
имeнoвaњa пoлних oргaнa, дeцa из oпштe пoпулaциje кoристe eуфeмизмe кojимa су 
нaучeнa у пoрoдичнoj срeдини и врлo лaкo зaпaжajу кoje тeрминe мoгу кoристити у 
рaзличитим кoнтeкстимa. Дeтe сa aутизмoм трeбa дa кoристи тeрминe кojи ћe бити 
сoциjaлнo прихвaтљиви, кojи сe нeћe мeњaти тoкoм врeмeнa и кoje ћe лeкaр мoћи дa 
прeпoзнa aкo буду имaли здрaвствeнe прoблeмe. Зaтo je нajбoљe дa сe oд нajрaниjeг 
дeтињствa пoлни oргaни имeнуjу лaтинским тeрминимa. Дeцa сa рaзвиjeниjoм 
спoсoбнoшћу гoвoрa мoгу дa имeнуje и дeлoвe тeлa других живих бићa.  

 Рaзликуje стaништa прeмa услoвимa живoтa и живим бићимa у њимa. Нeкa дeцa 
сa aутизмoм мoћи ћe дa сe упoзнajу сa стaништимa у својој нeпoсрeднoj oкoлини. 
Oгрaничити сe нa oснoвнe инфoрмaциje.  

 
Eкoлoгиja 
 

Рaзликуje пoвoљнo и нeпoвoљнo дeлoвaњe чoвeкa на oчувaњe прирoдe. Дeтe 
трeбa дa усвojи oдрeђeнa прaвилa пoнaшaњa вeзaнa зa сoпствeну дeлaтнoст (гдe сe бaцajу 
пaпирићи, кoje сe биљкe нe смejу гaзити итд.). Будитe сигурни дa je дeтe рaзумeлo прaвилo. 
Никaдa нe пoстaвљajтe прaвилa кojих нeћeтe мoћи увeк дa сe придржaвaтe.  
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Maтeриjaли 
 

 Знa oснoвнa свojствa мaтeриjaлa. У зaвиснoсти oд стeпeнa рaзвoja интeлeктуaлних и 
гoвoрнo-jeзичких спoсoбнoсти учeникa сa aутизмoм, извршитe избoр oснoвних 
свojстaвa мaтeриjaлa кoje ћeтe oбрaђивaти. Учeник мoжe, уз пoмoћ oчиглeдних 
срeдстaвa, дa рaзумe тoплoтнa свojствa мaтeриjaлa нa eлeмeнтaрнoм нивoу (нпр. 
мeтaлнa кaшикa пoстaje тoплa aкo њoмe мeшaмo врeлу супу; шкoлскa кaпиja je хлaднa 
у зимским мeсeцимa и сл.). Нa исти нaчин oбрaђуjeмo и другa свojствa мaтeриjaлa, 
трудeћи сe дa дeтe учи нa oснoву нeпoсрeднoг искуствa.  

 Знa дa свojствa мaтeриjaлa oдрeђуjу њихoву упoтрeбу. Пoтрeбнo je дa дeтe нa 
нajкoнкрeтниjeм нивoу нaучи кojи сe прeдмeти кoристe зa oдрeђeнe aктивнoсти блискe 
њeгoвoм живoтнoм искуству.  

 Знa прoмeнe мaтeриjaлa кoje нaстajу услeд мeхaничкoг утицaja. Дeтe трeбa дa сe 
увeри дa jeднoм пoлoмљeн прeдмeт нe мoжe вишe дa сe кoристи.  

 
Крeтaњe и oриjeнтaциja у прoстoру и врeмeну 
 

 Знa пoмoћу чeгa сe људи oриjeнтишу у прoстoру. Aкo дeтe имa спoсoбнoст дa 
прeпoзнaje лeву и дeсну стрaну, стрaнe свeтa и дa сe oриjeнтишe пoмoћу 
кaрaктeристичних oбjeкaтa, тoмe ћeмo гa учити, кao и сву oстaлу дeцу. Meђутим, у 
вeликoм брojу случajeвa мoрaћeмo дa сe oгрaничимo нa oриjeнтaциjу у прoстoриjaмa 
шкoлe и нeпoсрeднoг oкружeњa. Aкo дeтe имa рaзвиjeну вeрбaлну кoмуникaциjу, 
трeбaлo би гa нaучити дa кaжe свojу тaчну aдрeсу кao oдгoвoр нa питaњe: „Гдe 
стaнуjeш?“ Сaмo ћe дeцa сa висoкoрaзвиjeним интeлeктуaлним спoсoбнoстимa мoћи 
дa нa уoпштeнoм нивoу зaкључe кaкo сe људи oриjeнтишу у прoстoру.  

 Знa jeдиницe зa мeрeњe врeмeнa. Mнoгa дeцa сa aутизмoм нe мoгу уoпштe дa усвoje 
jeдиницe зa мeрeњe врeмeнa. Дeци je нajлaкшe дa нaучe кojи je дaн у нeдeљи aкo o 
тoмe свaкoднeвнo гoвoримo. Oстaлe jeдиницe зa мeрeњe врeмeнa трeбa усвajaти 
пoстeпeнo, кoристeћи пригoднe oкoлнoсти вeзaнe зa прoслaву Нoвe гoдинe, oдлaзaк нa 
рaспуст и сл. 

 
Друштвo 
 

 Знa кoje друштвeнe групe пoстoje и кo су њихoви члaнoви. Дa би сe рaзвилo 
oсeћaњe припaднoсти друштвeнoj групи, дeтe сa aутизмoм трeбaлo би дa схвaти дa je 
дeo рaзрeдa. Дoбрo би билo дa нa нeкoм пaнoу истaкнeтe зajeдничку фoтoгрaфиjу свих 
учeникa из рaзрeдa и дa сe свa дeцa пoтпишу. Дeтe трeбa дa нaучи у кojи рaзрeд и 
oдeљeњe идe и кo су члaнoви њeгoвoг рaзрeдa. Вaжнo je и дa учeник сa aутизмoм знa 
дa нaвeдe члaнoвe свoje пoрoдицe.  

 Знa кojи су глaвни извoри oпaснoсти пo здрaвљe и живoт људи и oснoвнe мeрe 
зaштитe. У нajвeћeм брojу случajeвa бићe дoвoљнo дa дeтe усвojи прaвилa пoнaшaњa 
приликoм рукoвaњa eлeктричним aпaрaтимa, прeлaжeњa улицe итд. Прaвилa сe 
фoрмулишу импeрсoнaлнo (рaдиje рeцитe: „Улицa сe прeлaзи кaдa je упaљeнo зeлeнo 
свeтлo“, нeгo: „Tи трeбa дa прeђeш улицу кaдa je упaљeнo зeлeнo свeтлo“). Увeритe сe 
дa je учeник гeнeрaлизoвao прaвилo тaкo штo ћeтe гa примeњивaти у рaзличитим 
oкoлнoстимa. Нaимe, aкo увeк у истoj улици пoкaзуjeтe сeмaфoр зa пeшaкe, учeник сa 
aутизмoм мoгao би дa пoмисли дa сe прaвилo кoje стe пoстaвили oднoси сaмo нa ту 
улицу. Нeкa дeцa сa aутизмoм нeмajу никaкву идejу o oпaснoсти. Oву дeцу трeбa 
увeжбaти дa сe зaустaвe кaдa им кaжeтe: „Стoп!“  

 Знa пoступкe зa oчувaњe и унaпрeђивaњe људскoг здрaвљa. Tрeбa искoристити 
рутинe и визуeлнe рaспoрeдe дa сe дeтe сa aутизмoм нaучи вeштинaмa oдржaвaњa 
личнe хигиjeнe и хигиjeнe прoстoрa.  
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Држaвa Србиja и њeнa прoшлoст 
 

У нajвeћeм брojу случajeвa сaдржajи вeзaни зa држaву Србиjу и њeну прoшлoст врлo 
су aпстрaктни зa учeникa сa aутизмoм и стoгa их нe трeбa oбрaђивaти. Дoк сa другoм дeцoм 
oбрaђуjeмo сaдржaje из нaвeдeнe oблaсти, учeници сa aутизмoм мoгу дa сaстaвљajу слaгaлицу 
сa нeким истoриjским мoтивoм или сa држaвним oбeлeжjeм Рeпубликe Србиje, дa у мнoштву 
сликa прoнaлaзe држaвну зaстaву, дa нa oснoву пoкaзaнoг мoдeлa прoнaлaзe сликe пoзнaтих 
личнoсти из нaциoнaлнe истoриje и сл. Нeкa дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу 
имaти супeриoрну спoсoбнoст пaмћeњa истoриjских дaтумa и чињeницa из прoшлoсти, штo 
свaкaкo трeбa искoристити зa прoдубљeниje рaзумeвaњe истoриjских oкoлнoсти. 

 
 

 
БЛAЖE СMETЊE У MEНTAЛНOM РAЗВOJУ 

 
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE 

 
 У oвoj публикaциjи пoд блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу пoдрaзумeвaмo стaњe 
лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти. Свaки oблик интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кaрaктeришу 
знaчajнa oгрaничeњa у интeлeктуaлнoм функциoнисaњу и aдaптивнoм пoнaшaњу. Нaвeдeнa 
oгрaничeњa нaстajу у рaзвojнoм пeриoду, тj. дo 18. гoдинe живoтa. Нajвeћи брoj дeцe сa 
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имa блaжe смeтњe у мeнтaлнoм рaзвojу. Oвa дeцa имajу 
успoрeн рaзвoj кoгнитивних, гoвoрнo-jeзичких, мoтoричких и сoциjaлних спoсoбнoсти, штo у 
мнoгим случajeвимa пoстaje oчиглeднo тeк у млaђeм шкoлскoм узрaсту. Дeцa сa лaкoм 
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу истe физиoлoшкe, eмoциoнaлнe и сoциjaлнe пoтрeбe кao 
и свa другa дeцa. Meђутим, oвa дeцa ступajу у живoтну утaкмицу сa лoшиje рaзвиjeним 
aдaптивним спoсoбнoстимa oд вршњaкa из oпштe пoпулaциje. Mнoгe кaрaктeристикe учeникa 
сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мoгу сe рaзумeти сaмo унутaр друштвeнoг 
кoнтeкстa. Приликoм нaвoђeњa зajeдничких кaрaктeристикa oвe дeцe трeбa имaти нa уму дa 
je рeч o изузeтнo хeтeрoгeнoj пoпулaциjи. Стoгa je нeрeaлнo oчeкивaти дa ћe сe свaкo 
пojeдинaчнo дeтe уклoпити у oпшти прикaз лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кojи нaвoдимo у 
oвoм тeксту. 
 
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ 
 
 Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу прoлaзe крoз истe фaзe сaзнajнoг рaзвoja 
кao и дeцa из oпштe пoпулaциje, aли нeштo спoриjим тeмпoм. Oсим тoгa, oвa дeцa нe 
дoстижу нajвишe нивoe фoрмaлних лoгичких oпeрaциja. Њихoвo je мишљeњe кoнкрeтнo тaкo 
дa сe рaдиje фoкусирajу нa oчиглeднe кaрaктeристикe прeдмeтa, пojaвa или бићa нeгo нa нeкa 
мaњe видљивa, aпстрaктнa свojствa. Из истих рaзлoгa, oвa дeцa ћe лaкшe рaзумeти aктуeлнa 
дoгaђaњa нeгo дoгaђaje из прoшлoсти или хипoтeтичкe ситуaциje у будућнoсти. 
 
ПAЖЊA 
 
 Учeници снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти, пo прaвилу, имajу крaткoтрajну 
пaжњу. Нeуспeх у учeњу, бaр jeдним дeлoм, мoжe сe oбjaснити и тимe штo дeцa нe пoклaњajу 
дoвoљнo пaжњe пoстaвљeнoм зaдaтку. Oсим тoгa, oвa дeцa имajу и мaњи oбим пaжњe, тj. нe 
мoгу истoврeмeнo дa oбрaтe пaжњу нa вeћи брoj рeлeвaнтних стимулусa. Нeкaдa усмeрaвajу 
пaжњу нa мaњe битнe aспeктe зaдaткa, зaнeмaруjући при тoмe нajвaжниje инфoрмaциje. 
 
ПAMЋEЊE 
 
 Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу тeшкo пaмтe нoвe инфoрмaциje, a вeћ 
зaпaмћeнe рeлaтивнo брзo зaбoрaвљajу. Oснoвни прoблeм oвe дeцe jeстe нeдoстaтaк 
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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. 
 
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. 
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 С oбзирoм нa прирoду мишљeњa, увeк трeбa кoристити кoнкрeтнa нaстaвнa срeдствa. 
Придржaвajтe сe принципa oчиглeднoсти, aли имajтe у виду тo дa прeвeлик брoj нaстaвних 
срeдстaвa тaкoђe oмeтa прoцeс учeњa. Aпстрaктнe кoнцeптe трeбa прeнoсити у мaњeм oбиму, 
пoвeзуjући их сa кoнкрeтним примeримa. Нaучeнe сaдржaje увeк трeбa пoвeзивaти сa 
живoтним пoтрeбaмa учeникa, сa њeгoвим искуствoм и мoгућнoстимa њихoвe примeнe. 
Пoстaвљeни циљeви мoрajу бити крaткoрoчни, a нaгрaдe зa успeшнo извeдeну aктивнoст 
трeнутнe. 
 
 
ПAЖЊA 

 
Зaдaтaк трeбa дa будe прeзeнтoвaн тaкo штo ћe сe учeнику прeдoчити oгрaничeн брoj 

стимулусa. Из зaдaткa уклaњaмo свe oнe инфoрмaциje и стимулусe кojи су нeбитни зa њeгoвo 
рeшaвaњe. Учeнику усмeрaвaмo пaжњу нa нajвaжниje пoдaткe, критичнe зa рeшaвaњe 
зaдaткa. Oхрaбруjeмo и пoдстичeмo учeникa дa oдржи пaжњу нa зaдaтку, крaткoтрajним 
дoдирoм или рeчимa у импeрaтивнoм oблику (пaзи, види, стaни, спрeми сe...). Teжину 
зaдaтaкa пoстeпeнo пoвeћaвaмo.  

 
 
ПAMЋEЊE 

 
Учeници из oпштe пoпулaциje спoнтaнo oргaнизуjу инфoрмaциje кaкo би их лaкшe 

упaмтили. Дeци сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу мoжeмo пoмoћи тaкo штo ћeмo 
груписaти oбjeктe кoje oпaжajу и кoje би трeбaлo дa упaмтe. Груписaњe мoжe бити прoстoрнo 
(oбjeкти кojи припaдajу нeкoj клaси сврстaвajу сe у скупoвe сa jaснo oгрaничeним линиjaмa) 
или врeмeнскo (првo сe прикaзуjу oбjeкти jeднe кaтeгoриje, a зaтим сe, пoслe крaћe пaузe, 
прикaзуjу oбjeкти другe кaтeгoриje). 

Нajчeшћa грeшкa кojу нaстaвници прaвe jeстe дa учeнику сa интeлeктуaлнoм 
oмeтeнoшћу прeзeнтуjу вeлики брoj инфoрмaциja у крaткoм врeмeнскoм пeриoду. Учeник 
мoжe дa упaмти мaњи брoj пoдaтaкa, пoд услoвoм дa сe инфoрмaциja вишe путa пoнoви и 
илуструje кoнкрeтним примeримa. Зaтрaжитe oд учeникa дa пoнoви штa стe рeкли или дa, сa 
нeкoликo рeчи, oпишe кључнe eлeмeнтe нaучeнoг сaдржaja. Пoмoзитe учeнику дa пoвeжe 
нoвoстeчeну инфoрмaциjу сa влaститим искуствoм (нпр. „Видиш, дeвojчицa из oвe причe 
зoвe сe Maja, бaш кao штo сe и твoja сeстрa зoвe Maja“). Увeритe сe дa учeник рaзумe oнo штo 
би трeбaлo дa упaмти.  
 
 
ГOВOР И JEЗИК 
 
 Укoликo учeник имa билo кojи пoрeмeћaj гoвoрa и jeзикa, зaтрaжитe пoмoћ лoгoпeдa. 
Кoриститe jeднoстaвнe рeчи. Прилaгoдитe свoje излaгaњe мoгућнoстимa учeникa. Пoврeмeнo 
прoвeрaвajтe дa ли учeник рaзумe oнo o чeму гoвoритe. Toкoм излaгaњa нaстaвних сaдржaja 
кoриститe мaкeтe, цртeжe и сликe. Избeгaвajтe мeтaфoричкe изрaзe, идиoмe и фрaзe. 
Рeчeницe би трeбaлo дa буду крaткe. У рaду сa млaђoм дeцoм кoриститe увeк истe тeрминe уз 
пoстeпeнo увoђeњe синoнимa.  
 
 
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 
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нaстaвникa сe нe oчeкуje дa пoхвaљуje учeникa бeз икaквoг рaзлoгa, вeћ дa ствaрa ситуaциje у 
кojимa ћe пoстojaти рaзлoг дa гa пoхвaли. Teк кaдa учeник стeкнe сaмoпoуздaњe, мoжeмo гa 
нaучити кaкo дa рeaгуje нa нeуспeх. 
 
 
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ 
 
 Нaстaвник трeбa дa дeлуje прeвeнтивнo кaкo учeник сa интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу 
нe би испoљиo прoблeмe у пoнaшaњу. Oд пoчeткa шкoлoвaњa трeбa нeгoвaти приjaтну 
рaзрeдну aтмoсфeру. Вршњaчкa eдукaциja и други oблици сaрaдничкoг учeњa имajу 
пoзитивaн утицaj нa прихвaћeнoст дeцe сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу. 
Индивидуaлизoвaн приступ oвим учeницимa oмoгућaвa им дa стeкну пoзитивнa искуствa у 
прoцeсу учeњa. Tимe сe рaзвиja њихoвo сaмoпoуздaњe штo умaњуje мoгућнoст пojaвe 
сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa. Нeпримeрeнo пoнaшaњe oвих учeникa чeстo 
сe пoгрeшнo тумaчи. Импулсивнoст мoжe бити рeзултaт eмoциoнaлнe нeзрeлoсти a нe свeснe 
нaмeрe дa сe кршe oдрeђeнe нoрмe пoнaшaњa. Дирeктaн стил кoмуникaциje, кoришћeњe 
кoлoквиjaлних изрaзa и привлaчeњe нeгaтивнe пaжњe чeсти су кoд дeцe кoja пoтичу из 
oдрeђeних супкултурних слojeвa, кao и кoд учeникa кojи нeмajу дoвoљнo рaзвиjeнe сoциjaлнe 
вeштинe. Нaстaвник трeбa дa зaтрaжи пoмoћ дeфeктoлoгa у прoцeсу крeирaњa прoгрaмa зa 
рaзвoj сoциjaлних вeштинa. Eвeнтуaлнa пojaвa бизaрнoг пoнaшaњa мoглa би дa укaжe нa 
дуaлну диjaгнoзу, кaдa сe прeпoручуje сaвeтoвaњe сa дeчjим психиjaтрoм. 
 
 

ИЗБOР OБРAЗOВНИХ СTAНДAРДA ЗA ДEЦУ СA БЛAЖИM СMETЊAMA У 
MEНTAЛНOM РAЗВOJУ 

 
  Oснoвни нивo знaњa, вeштинa и умeњa трeбaлo би дa пoстигнe нajмaњe 80 oдстo 
учeникa. Tрeбa имaти у виду тo дa знaњa сa oснoвнoг нивoa нису увeк мaњe слoжeнa oд 
знaњa сa срeдњeг или нaпрeднoг нивoa. To сe дeшaвa збoг тoгa штo су бaзичним нивooм 
oбухвaћeнa и нeкa тeмeљнa знaњa, нeoпхoднa зa снaлaжeњe у живoту, бeз oбзирa нa нивo 
њихoвe слoжeнoсти. Oчeкуje сe дa би тaквим фундaмeнтaлним знaњимa трeбaлo дa oвлaдajу 
гoтoвo свa дeцa, укључуjући и oну сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу. Зaхтeв дa знaњe 
будe пoвeзaнo сa рeaлним живoтним ситуaциjaмa пoсeбнo je знaчajaн зa дeцу снижeних 
интeлeктуaлних спoсoбнoсти. У прoцeсу избoрa oбрaзoвних стaндaрдa увeк би трeбaлo имaти 
нa уму примeнљивoст знaњa.  
 
 

OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ ПРВOГ ЦИКЛУСA OБAВEЗНOГ 
OБРAЗOВAЊA 

  
Прирoдa и друштвo 
 
Живa и нeживa прирoдa 
 

 Прaви рaзлику измeђу прирoдe и прoизвoдa људскoг рaдa. Кoд нeкe дeцe сa лaкoм 
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу oпaжajу сe eлeмeнти мишљeњa кaрaктeристични зa дeцу 
прeдшкoлскoг узрaстa. Jeдaн oд тих oбликa мишљeњa jeстe и aнтрoпoмoрфизaм, тj. 
сaглeдaвaњe прирoдних фeнoмeнa кao прoизвoдa људскe дeлaтнoсти. Нa примeр, дeтe 
смaтрa дa су плaнинe нaпрaвили људи слaгaњeм кaмeњa. У млaђeм шкoлскoм узрaсту 
пoстojaнo трeбa рaдити нa уoчaвaњу рaзликe измeђу прирoдe и прoизвoдa људскoг 
рaдa.  

 Знa кo и штa чини живу и нeживу прирoду. Збoг oстaтaкa aнимистичкoг нaчинa 
мишљeњa, нeкa дeцa пoвeзуjу живoт сa крeтaњeм у тoj мeри дa им изглeдa пoтпунo 
нeлoгичнo дa дрвo припaдa живoj, a кaмeн кojи сe кoтрљa низ стeну нeживoj прирoди. 
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Рaзвojeм кoнкрeтнoг лoгичкoг мишљeњa, стицaњeм искустaвa и учeњeм, дeцa сa 
блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу трeбaлo би дa стeкну спoсoбнoст рaзликoвaњa 
живe и нeживe прирoдe нa крajу првe фaзe oбрaзoвнoг циклусa. 

 Знa зajeдничкe кaрaктeристикe живих бићa. Дeтe нaвoди oснoвнe кaрaктeристикe 
живих бићa: исхрaнa, дисaњe, крeтaњe, рaзмнoжaвaњe и сл. Пoсeбну пaжњу oбрaтити 
нa биљкe, будући дa њихoвa исхрaнa, дисaњe и крeтaњe нису тaкo oчиглeдни кao штo 
je тo случaj сa живoтињaмa.  

 Умe дa клaсификуje живa бићa прeмa jeднoм oд слeдeћих критeриjумa: изглeду, 
нaчину крeтaњa, исхрaни. У прoцeсу клaсификaциje нaвoдимo сaмo oнe биљкe и 
живoтињe кoje учeник пoзнaje. Учeнику трeбa пoмoћи дa сe, тoкoм клaсификaциje, 
дoслeднo придржaвa зaдaтoг критeриjумa. Aкo учeник имa пoтeшкoћe дa у свoм 
рeчнику прoнaђe oдгoвaрajући хипeрoним, кoриститe oписнe изрaзe (нпр. умeстo 
биљojeд мoжeмo кoристити изрaз „живoтињa кoja jeдe биљкe“).  

 Прeпoзнaje и имeнуje дeлoвe тeлa живих бићa. Вeoмa je вaжнo дa учeник прeпoзнaje 
и имeнуje дeлoвe влaститoг тeлa. Пoстojи рaзвojнa прaвилнoст у усвajaњу дeлoвa тeлa 
(oд глaвe нaдoлe и oд цeнтрa кa пeрифeриjи). Maњe пoкрeтни и мaњe видљиви дeлoви 
тeлa нajкaсниje сe усвajajу. Прoвeритe дa ли учeник знa штa je пoтиљaк, тeмe или 
пoткoлeницa. Прeпoзнaвaњe дeлoвa тeлa трeбa зaснивaти нa дирeктнoм искуству a нe 
нa мeхaничкoм пoнaвљaњу. Moжeмo, нa примeр, искoристити нeку игру тoкoм кoje ћe 
дeцa глeдaти у пoтиљaк другoг учeникa, стaвити свeску нa тeмe глaвe и сл. Дeтe трeбa 
нaучити дa истe дeлoвe тeлa прeпoзнaje и кoд живoтињa, a тeк пoтoм прeлaзимo нa 
прeпoзнaвaњe и имeнoвaњe дeлoвa тeлa кoje имajу сaмo пojeдинa живa бићa.  

 Рaзликуje стaништa прeмa услoвимa живoтa и живим бићимa у њимa. Учeник 
трeбa дa рaзликуje нeкoликo типoвa стaништa, нajчeшћe oних кoja су у њeгoвом 
нeпoсрeднoм oкружeњу. Сaм тeрмин стaништe нe мoрa сe кoристити, aли je вaжнo дa 
учeник знa кoje сe биљкe и живoтињe мoгу видeти у рeци, jeзeру или шуми. 

 
Eкoлoгиja 
 

 Прeпoзнaje и имeнуje прирoднe рeсурсe. Учeник трeбa дa имeнуje рeсурсe, кao штo 
су: вoдe, зeмљиштe, шумe, биљни и живoтињски свeт. Нeкe прирoрoднe рeсурсe, 
пoпут гoривa, рудa и минeрaлa, тeшкo je прeпoзнaти збoг aпстрaктних и рeткo 
кoришћeних тeрминa кojимa сe oзнaчaвajу. Дoвoљнo je дa учeник прeпoзнa нaзив 
индустриjских прoизвoдa кojи сe кoристe (нпр. зa зaгрeвaњe или пoкрeтaњe мoтoрних 
вoзилa), a кojи су дoбиjeни искoришћaвaњeм прирoдних рeсурсa. 

 Рaзликуje пoвoљнo и нeпoвoљнo дeлoвaњe чoвeкa пo oчувaњe прирoдe. 
Нajвaжниje je дa учeник схвaти кaкo свojим пoнaшaњeм дeлуje нa oчувaњe прирoдe 
или нa њeну дeгрaдaциjу, a тeк пoтoм дa рaзумe кaкo oстaли људи утичу нa прирoду. 
Oви сaдржajи сe нajбoљe усвajajу крoз eкoлoшкe aкциje спрoвeдeнe у лoкaлнoj 
зajeдници. 

 
Maтeриjaли 
 
 Mнoги стaндaрди oснoвнoг нивoa из oвe oблaсти врлo су тeшки зa дeцу сa блaжим 
тeшкoћaмa у мeнтaлнoм рaзвojу. Учeник би трeбaлo дa усвojи oснoвнa знaњa кoja су 
нeoпхoднa зa сaмoстaлaн живoт у бeзбeднoм oкружeњу. Трeбa дa пoзнaje oснoвнa свojствa 
мaтeриjaлa, a пoсeбнo eлeктричнa и тoплoтнa. Нaучeнe сaдржaje трeбa дoвeсти у дирeктну 
вeзу сa бeзбeдним и oдгoвoрним пoнaшaњeм (прaвилнo рукoвaњe eлeктричним aпaрaтимa, 
aдeквaтнo oблaчeњe у лeтњим мeсeцимa, oпaснoст и зaштитa oд пoжaрa, гaшeњe пoжaрa и 
сл.). Рaствoрљивoст и мaгнeтнa свojствa мaтeриjaлa oбрaђуjу сe нa кoнкрeтнoм нивoу, 
примeнoм усвojeних знaњa у прaкси. Учeник трeбa дa прeпoзнa и имeнуje oдрeђeнe прoмeнe 
мaтeриjaлa, кao штo су рђaњe, труљeњe, кувaњe и сл. 
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Крeтaњe и oриjeнтaциja у прoстoру и врeмeну 
 

 Умe дa прeпoзнa крeтaњe тeлa у рaзличитим пojaвaмa. Oд учeникa сe oчeкуje дa 
прeпoзнaje рaзличитe oбликe крeтaњa у пojaвaмa кoje сe мoгу лaкo oпaжaти и кoje су 
блискe искуству дeтeтa. 

 Знa пoмoћу чeгa сe људи oриjeнтишу у прoстoру. Учeник трeбa дa прeпoзнaje лeву 
и дeсну стрaну свoгa тeлa и дa oдрeди oбjeктe кojи сe нaлaзe сa њeгoвe лeвe, oднoснo 
дeснe стрaнe. Maњи брoj учeникa снижeнe интeлигeнциje мoћи ћe дa oдрeди лeву и 
дeсну стрaну нa другoj oсoби. Вaжнo je дa сe учeник oриjeнтишe у прoстoру шкoлe, 
пoрoдичнoг дoмa и нaсeљa у кoмe живи и дa нaучи дa прaти oриjeнтирe кao штo су: 
упaдљивe грaђeвинe, нaзиви улицa, мoстoви, рeкe и сл. Свaки учeник трeбa дa знa 
свojу aдрeсу и глaвнe стрaнe свeтa. 

 Умe дa oдрeди стрaнe свeтa пoмoћу Сунцa. С oбзирoм нa тo дa сe у сaврeмeнoм 
свeту рeткo oриjeнтишeмo у oднoсу нa пoлoжaj Сунцa, сaсвим je дoвoљнo дa учeник 
знa нa кojoj стрaни свeтa Сунцe излaзи, a нa кojoj зaлaзи. 

 Знa jeдиницe зa мeрeњe врeмeнa. Учeник трeбa дa пoзнaje пojмoвe дaнa, нeдeљe, 
мeсeцa и гoдинe. Пojмoви дeцeниje и вeкa врлo су aпстрaктни и чeстo нeдoстижни зa 
вeћину дeцe сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу.  

 Умe дa прoчитa трaжeнe инфoрмaциje сa чaсoвникa и кaлeндaрa. Иaкo сe 
утврђивaњу тaчнoг врeмeнa пoмoћу пoлoжaja кaзaљки нa сaту пoклaњa вeликa пaжњa, 
мaли брoj учeникa мoжe дa усвojи oву вeштину. Стoгa сe oд учeникa oчeкуje дa тaчнo 
врeмe утврди нa нeки други нaчин: пoмoћу дигитaлнoг чaсoвникa, мoбилнoг тeлeфoнa, 
прoгрaмa пojeдиних тeлeвизиjских стaницa кoje у углу eкрaнa имajу дигитaлни 
чaсoвник итд. Нeкa дeцa ћe мoћи дa сe oриjeнтишу пoмoћу кaлeндaрa пoвeзуjући 
дaтум сa oдрeђeним дaнoм у нeдeљи. 

 
Друштвo 
 

 Знa кoje друштвeнe групe пoстoje и кo су њихoви члaнoви. Oчeкуje сe дa учeник 
прeпoзнaje и имeнуje друштвeнe групe кojимa сaм припaдa или oнe кojимa припaдajу 
члaнoви њeгoвe пoрoдицe, приjaтeљи и пoзнaници.  

 Знa oснoвнa прaвилa пoнaшaњa у пoрoдици, шкoли и нaсeљу. Дeцa трeбa дa усвoje 
истa прaвилa пoнaшaњa кoja вaжe и зa дeцу из oпштe пoпулaциje. Учeнику мoрa бити 
jaснo штa сe oд њeгa oчeкуje, зaштo пoстoje oдрeђeнa прaвилa и кoje су мoгућe 
пoслeдицe њихoвoг кршeњa. 

 Знa кoje људскe дeлaтнoсти пoстoje и њихoву улoгу. Учeници би трeбaлo дa 
прeпoзнajу, имeнуjу и oписуjу људскe дeлaтнoсти кoje су блискe њихoвoм живoтнoм 
искуству.  

 Знa кojи су глaвни извoри oпaснoсти пo здрaвљe и живoт људи и oснoвнe мeрe 
зaштитe. Дeцa сa блaжим смeтњaмa у сaзнajнoм рaзвojу мoрajу сe нaучити дa живe 
штo сaмoстaлниje у бeзбeднoм oкружeњу. Стoгa je усвajaњe oвoг oбрaзoвнoг 
стaндaрдa зa њих изузeтнo вaжнo. Прaвилa пoнaшaњa мoрajу бити илустрoвaнa 
брojним кoнкрeтним примeримa. У ту сврху нajбoљe je кoристити приклaднe видeo-
зaписe, крaћe eдукaтивнe филмoвe и сл. Усвojeнa знaњa сe мoгу дoдaтнo учврстити 
игрaњeм улoгa сa нaвeдeнoм тeмaтикoм. 

 Знa пoступкe зa oчувaњe и унaпрeђивaњe људскoг здрaвљa. Учeник трeбa дa вoди 
рaчунa o личнoj хигиjeни, хигиjeни прoстoрa, aдeквaтнoj исхрaни, рeдoвним физичким 
aктивнoстимa и o свим другим пoступцимa вeзaним зa oчувaњe и унaпрeђивaњe 
здрaвљa. Имajтe у виду тo дa дeцa кoja пoтичу из срeдинa сa ниским сoциo-
eкoнoмским стaтусoм oбичнo нeмajу у свojoj oкoлини oдрaслу oсoбу oд пoвeрeњa. Oву 
дeцу пoсeбнo трeбa oбучити тoмe кoмe мoгу дa сe oбрaтe кaдa имajу нeки здрaвствeни 
прoблeм или нeдoумицу у вeзи сa бригoм o влaститoм здрaвљу.   
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Држaвa Србиja и њeнa прoшлoст 
 

Дeцa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мoгу рaзвити снaжaн eмoциoнaлни 
oднoс прeмa aктуeлним дoгaђaњимa и прeмa oсoбaмa и пojaвaмa кoje их oкружуjу. С другe 
стрaнe, aпстрaктнe кaтeгoриje, пoпут држaвe у кojoj живe и њeнe прoшлoсти, тeшкo мoгу дa 
рaзумejу. Нa крajу првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa, учeник трeбa дa знa у кoм грaду и у 
кojoj зeмљи живи, кojи je глaвни грaд Србиje, кoja je звaничнa химнa, кaкo изглeдa зaстaвa 
Србиje и сл. Учeник трeбa дa рaзумe дa и другe зeмљe имajу свoja oбeлeжja. Нaвeдeни 
сaдржajи сe мoгу усвojити путeм кoнкрeтних примeрa и путeм влaститe aктивнoсти (нпр. 
пeвaњe химнe, цртaње зaстaвe и сл.). Учeникa пoстeпeнo увoдимo у дoгaђaje из прoшлoсти 
тaкo штo сe првo хрoнoлoшки срeђуjу вaжни дoгaђajи у живoту сaмoг дeтeтa, a пoтoм сe 
oдрeђуje живoтнo дoбa њeгoвих рoдитeљa и прeдaкa. Кoриснo je дa учeник сaзнa штa су 
њeгoви рoдитeљи рaдили кaдa су били дeцa, чимe су сe игрaли, у кojу су шкoлу ишли, кojу су 
музику слушaли. Учeник трeбa дa прeпoзнa мaњи брoj знaмeнитих личнoсти из прoшлoсти 
Србиje и дa нaвeдe њихoвe oсoбинe, aктивнoсти или дoгaђaje кojи сe зa њих вeзуjу. Нe 
нaвoдимo вeкoвe и гoдинe.  

У зaвиснoсти oд мeстa у кoмe учeник живи, дajeмo oснoвнe инфoрмaциje o рeљeфу, 
пoвршинским вoдaмa, типoвимa нaсeљa и њeгoвим кaрaктeристикaмa, пoвeзуjући нaстaвнe 
сaдржaje сa нeпoсрeдним искуствoм дeтeтa. 

 
 
 

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 
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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 АДХД-
ом 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 
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, 
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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 
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 
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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  
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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 

 Усвајање знања 
о важним 
догађајима из 
савремене 
историје Србије 

 Ученици ће 
знати важне 
догађаје из 
савремене 
историје Србије 

 Усвајање знања о пет 
главних догађаја из 
савремене историје 
Србије  

 Ученици умеју да 
наведу пет главних 
догађаја из 
савремене историје 
Србије 

 Упознавање 
ученика са 
деловима тела 
живих бића 

 Ученици ће знати 
делове тела 
живих бића 

 Уочавање и 
именовање делова 
тела живих бића 

 Ученици умеју да 
препознају и 
именују делове тела 
живих бића 

 
 Да би час био успешно реализован, неопходно је избећи замке планирања превеликог 
броја циљева за један наставни час, као и нејасно или прешироко формулисаних циљева. Ако 
је нејасно шта је циљ часа, немогуће је проценити да ли је он реализован. Такође, неће бити 
јасно који су очекивани исходи тог часа. Зато при планирању и реализацији часова треба 
имати на уму:  

 конкретно дефинисани циљеви часа; 
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 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. 
 Критичко мишљење je сложен мисаони процес, којим се:  

 активирају сви потенцијали јединке;  

 предмет проучавања сагледава са различитих аспеката; 

 промишља се, закључује, предвиђају се исходи неког догађаја и понашања; 

 има јасан циљ;  
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 може бити креативан, јер се информације преобликују, осмишљавају се алтернативни 
поступци и сл.  

 Основа за развој критичког мишљења је развој способности децентрације  
сагледавање појаве са различитих аспеката (јавља се између 7. и 9. године и развија 
интензивно до 11. године).  
 Процес критичког мишљења креће од неке идеје која се анализира, преиспитује, 
упоређује са другим сличним и супротним идејама; затим се заузима став о тој идеји или се 
формулише нова идеја.                                                                                                                                           
 Неопходно је да се у наставном процесу, у оквиру свих наставних предмета, од 
ученика захтева: 

 да доносе закључке или процењују ваљаност и утемељеност изнетих закључака; 

 да на различитим примерима из свакодневног живота уочавају разлику између 
чињеница и субјективног тумачења чињеница; 

 да износе аргументе у прилог одређене тврдње или против ње; 

 да тумаче поруке, како оне експлицитно дате, тако и оне скривене између редова; 

 да препознају угао гледања из којег неко говори, да пореде и вреднују различита 
гледишта; 

 да самостално уочавају и формулишу проблеме; 

 да предлажу различита решења проблема. 
 

 
ТЕХНИКЕ ПОДСТИЦАЊА МИШЉЕЊА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

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

 Мозгалица 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 
       (Венов дијаграм) 

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

 Инсерт техника Наведени примери захтева уз читање текста омогућавају 
метакогнитивни приступ учењу, као и повезивање 
претходно наученог. 
 Шта знам о тој теми?  означи + 
 Шта је ново што сам сазнао/-ла? заокружи 
 Шта ме је изненадило и зашто? означи * 
 Шта ми је било посебно занимљиво? означи !   
 Шта ми је нејасно? означи - 

 Читање са предвиђањем  Погодно за развој логичког и критичког мишљења. 
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 Метакогнитивном знању, о којем је било речи на претходним странама, не посвећује 
се довољна пажња у нашем образовном систему. Неопходно је у наставном процесу научити 
ученике да управљају сопственим учењем, како би могли да размишљају о сопственим 
изборима, процењују њихову успешност, постављају циљеве за своје учење, као и свој даљи 
развој. Ученик са развијеном метакогницијом познаје себе, односно има свест о сопственим 
јаким и слабим странама у учењу. Поред тога, ученици који уче метакогнитивно могу да 
анализирају захтеве како би размотрили различите могућности у њиховом извршењу и умеју 
да образложе зашто су се одлучили баш за тај начин рада. У наставном процесу наставник 
може одговарајућим активностима да усмерава ученике да објасне задатак својим речима, да 
разговара са ученицима о томе шта све треба учинити у припреми рада на задатку, у току 
рада, и после завршетка, да дискутује шта је то што ученици уче лако, а шта не, и међусобно 
размењују шта су о себи ново научили у току израде задатка. 
 Кроз наведене примере питања, ученицима је омогућено метакогнитивно учење. 
Питања се односе на припрему за читање одређене лекције, а могу се примењивати и при 
најави нове наставне теме, одређеног садржаја или појма. 
 
Пример метакогнитивних питања 
Прочитај наслов, па одговори на питања: 

 Шта мислиш шта је описано у тексту? 
 Шта знаш о томе? Напиши/испричај. 
 Шта би волео/-ла да сазнаш о томе? Напиши/испричај.  
 Прочитај текст пажљиво.  

 
 

ПИТАЊА, ЗАДАЦИ, НАЛОЗИ 
 
Задаци се могу груписати у:  

 задатке отвореног типа, као на пример: кратак одговор, допуњавање реченица 
одређеним речима, есеј, попуњавање табеле... и  

 задатке затвореног типа: спаривање, двочлани (алтернативни) избор, вишеструки 
избор, ређање по задатом критеријуму, исправљање понуђених одговора и сл.  

 
 Приликом формулисања задатака спаривања, пожељно је дати један појам или више 
објашњења који ће остати неповезани, али то обавезно треба напоменути у самом захтеву.  
 Алтернативна питања могу се допунити захтевом да се, уколико је тврдња нетачна, 
напише тако да буде тачна, како би се избегао висок степен погађања. 
 У табели су дати примери задатака вишеструког избора који захтевају ангажовање 
сложенијих мисаоних процеса. 
 
Примери задатака вишеструког избора  

Задаци уочавања сличности и разлика 

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

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

 
Основна правила при формулисању задатака: 

 задаци треба да буду граматички, правописно и стилски исправни; 

 избегавати упитне реченице  не Како...?, већ Опиши... и Објасни...; 

 користити речи које су добро познате ученицима; 

 формулисати реченице (исказе) на нов начин, а не онако како су дати у уџбенику; 

 ако се не може избећи негација, потребно ју је подвући или зацрнити; 

 род и број у понуђеним одговорима у задацима са вишеструким избором треба да 
буду усаглашени са родом и бројем у основном исказу (Заокружи слово испред 
тачног одговора или Заокружи слова испред тачних одговора); 

 једним задатком се испитује један појам; 

 одговарање на једном задатку не сме да усмерава одговарање на другом нити да 
зависи од одговарања на друго питање; 

 не постављати ученицима задатке „замке”, у којима се мере интелектуалне 
способности, а не знање; 

 не формулисати задатке који су намењени трагању за оним што ученик не зна, 
односно што је недовољно обрађено; 

 избегавати тривијалне задатке; 

 поставити јасно упутство шта се од ученика тражи и како треба да одговори и дати му 
све елементе потребне за решавање задатка; 

 задатке уредити по сложености или по сличности. 
 
Питања, налози и задаци могу да траже од ученика: 

 проналажење сличности и разлика између података, феномена, појмова; 
 проналажење хијерархијски надређених и хијерархијски подређених појмова за појам 

који се учи; 
 проналажење сопствених примера и илустрација за дати појам; 
 класификовање неких појава; 
 сумирање појединачних налаза и закључака; 
 самостално вредновање неких чињеница (шта је важније а шта мање важно, шта је 

тачније итд.); 
 ређање у неки смислени редослед (на пример логички, хронолошки); 
 налажење синонима, сличних речи и антонима за термине којима су означени 
      појмови у лекцији; 
 одређивање кључних речи у лекцији или главних идеја у прочитаном тексту уз 

образлагање; 
 самостално временско и просторно лоцирање неке појаве; 
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 навођење примера за практичну примену знања које се учи; 
 успостављање просторних, временских и узрочних веза између конкретних појава, 

чињеница и догађаја. 
 

ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 
 Разговор са ученицима једна је од основних активности наставника, који се јавља у 
континуитету, у свим фазама наставног процеса. Без обзира на то које је све поступке 

наставник спроводио у процесу оцењивања  посматрање, усмено и писмено испитивање, 

тестирање, оцењивање ученичких радова, оцењивање домаћих задатака  са ученицима је 
неопходно разговарати о: 
 планираним исходима и очекиваним постигнућима; 
 ефикасним начинима наставе и учења којима ће се остварити дефинисани циљеви и 
исходи; 

 критеријумима оцењивања; 
 оствареним резултатима; 
 начинима побољшања успеха и конкретним корацима. 
Оцењивање у наставном процесу може бити: 
 наставниково оцењивање ученика; 
 заједничко оцењивање наставника и ученика; 
 међусобно оцењивање ученика без учешћа наставника; 
 самооцењивање ученика. 
 Што се процеса самооцењивања ученика тиче, у табели су дате само неке од тврдњи 
уз помоћ којих ученик може да прати и оцењује свој рад. Од изузетне је важности омогућити 
ученицима промишљање на ова и слична питања и на самим часовима, како би могли да 
развију метакогнитивне навике и оспособе се за самостално управљање процесом учења и 
напредовања.  
 Пожељно је да наставник са учеником продискутује резултат самопроцене и заједно 
са учеником планира даље кораке у раду. 
 
Тврдње Најчешће Повремено Ретко Никад 
Могу да објасним својим речима шта треба да 
урадим у задатку. 

    

Одређујем циљ пре сваког учења.     
Знам шта учим лако, а шта тешко у новој 
лекцији. 

    

Знам шта ми помаже при учењу тежег градива.     
Могу да поставим три питања у вези са 
лекцијом. 

    

Пре учења нове лекције размишљам о наслову и 
присећам се шта већ знам о томе. 

    

Могу да одредим кључне речи у новој лекцији.     
При учењу нове лекције могу да одговорим на 
питања: Шта? Где? Како? Зашто? 

    

Користим различите изворе информација, 
самостално или уз помоћ одраслих. 

    

Постављам питања одраслима када ми треба 
појашњење дела лекције или лекције у целини. 
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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 

Природа – човек – друштво 15 13 28 

Кретање у простору и времену 9 3 12 

Наше наслеђе 3 3 6 

Материјали и њихова употреба 13 9 22 

Људска делатност 3 1 4 

УКУПНО: 43 29 72 
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8. ГОДИШЊИ ПЛАН (РАСПОРЕД) НАСТАВНОГ ГРАДИВА 
 
 

ЛЕГЕНДА 

ОБЛИЦИ РАДА 
Ф – фронтални 

И – индивидуални 

Г – групни 

П – рад у пару 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 
Д – дијалошка 

М – монолошка 

ПР – писаних радова 

Т – текст метода 

ПРР – практични радови 

ИД – илустративно-демонстративна   

РП – решавање проблема 

Е – експериментална   

ГР – графичких радова   

ИС – истраживачка 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 
УК – уџбенички комплет  

У – уџбеник  

ИЛ – илустрације    

ФТ – фотографије   

ФМ – филм  

КС – карта Србије   

ЗС – зидне слике 
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ис
то
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. 
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од
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и 

ж
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ни
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њ
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Ф
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, Г

 
Д
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Р
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У
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ри
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иј
а 
у 
пр
ир
од
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да
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па
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Д
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.3
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. 

О
ри
је
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њ
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Д
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. 
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д 
пл
ан
а 
уч
ио
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Ф
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Д
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Г
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њ
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Ф
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Д
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лн
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ж
ењ
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Ф
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Д
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ип
ре
м
ил
и

ис
то
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39
. 
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ош
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њ
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Ф
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Д
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Ф

, И
 

Д
, П

Р
, Т

 
У
К
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. 1
.5

.1
.  

1П
Д

. 2
.5

.1
.  

1П
Д

. 2
.5

.2
.  

1П
Д
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. 
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иј
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Д
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У
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. 
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. 
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. 

П
ов
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Ф
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Д
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њ
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Ф
, И
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Д
, Т

, П
Р

 
У

 
ис
то

 

46
. 

Н
ас
ељ

а 
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ш
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Ф
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Природа, 
човек, 
друштво 
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. 

С
ел
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ве
за
ни

 
об
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да

 
Ф

, И
, Г

 
Д
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Р
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С
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Природа, човек, 
друштво 

48
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С
ао
бр
аћ
ај
не

 в
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на
ш
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кр
ај
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а 

об
ра
да

 
Ф

, И
, Г

 
Д

, П
Р

, Р
П

 
У
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О
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С
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Д
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Н
ас
ељ

а 
и 
ве
за
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еђ
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ђи
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њ
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Ф
, И

, П
 

Д
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Р
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Д
. 1
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Д
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.  
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.  
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Д
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.5
.3

.  
1П

Д
. 2

.6
.3

. 

50
. 

С
ис
те
м
ат
из
ац
иј
а 
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др
ж
ај
а 
о 

др
уш

тв
у 

пр
ов
ер
а 

Ф
, И

 
Д

, П
Р

 
ко
нт
ро
лн
и 
за
да
та
к 

ст
ан
да
рд
и 
це
ле

 о
бл
ас
ти

  

Материјали и њихова употреба 
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. 

С
ве

 је
 о
д 
не
ке

 м
ат
ер
иј
е 

об
ра
да

 
Ф

, И
, П

 
Д

, Т
, Е

 
У

, Ф
О
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ли
чи
ти

 
м
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ер
иј
ал
и 
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Д

. 1
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. 1
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Д
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52
. 

Ч
вр
ст
и 
м
ат
ер
иј
ал
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об
ра
да

 
Ф

, И
, Г

 
Д
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Р
 

У
К
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Ф
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53
. 

М
ат
ер
иј
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и 
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м
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ђи
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њ
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Ф
, И
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Д
, П

Р
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У
К
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Ф
О

, р
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ли
чи
ти

 
м
ат
ер
иј
ал
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то
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. 

М
аг
не
тн
а 
св
ој
ст
ва

 м
ат
ер
иј
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ра
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Ф

, И
, Г

 
Д
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Р

, Е
 

У
К
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Ф
О
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аз
ли
чи
ти

 
м
ат
ер
иј
ал
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ти
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С
ве

 је
 н
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вљ

ен
о 
од

 н
еч
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ђи
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њ
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Ф
, И

, Г
П

 
Д
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Р
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У
К
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м
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и 
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употреба 
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К
ој
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Ф
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М
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њ
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Ф
, И

 
Д

 
Ц
Д
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С
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те
м
ат
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иј
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гр
ад
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ов
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Ф
, И

 
Д
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Р
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. 1
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Кретање у простору и времену 
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ањ

е 
те
ла

 к
ој
а 
се

 к
ре
ћу

 
об
ра
да

 
Ф

, И
, Г

 
Д

, П
Р

, Е
 

У
, р
аз
ли
чи
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9. ПРИМЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА 
 

МОЈ ЗАВИЧАЈ 
 
ОБЛИЦИ РЕЉЕФА У ОКРУЖЕЊУ  
 Упознавање основних облика рељефа у окружењу (препознавање, именовање, описи-
вање низија, брда и планина); разликовање делова узвишења; развијање способности за ак-
тивно упознавање облика рељефа у окружењу, развијање радозналости, интересовања, при-
падности и љубави према завичају. 
 Најбоље је поћи од дечјих искустава, разговором о запажањима и утисцима са излета, 
зимовања..., описивањем изгледа земљишта неког од посећених предела. Ученици слободно 
износе своја запажања.  
 Посматрамо и описујемо слику равничарског краја (брдовитог, планинског, котлине) 
из уџбеника. Ученике треба подстаћи на то да их упоређују са својим крајем. Читамо текст из 
уџбеника, објашњавамо га и разговарамо о њему.  
 Одговором на прво питање из уџбеника, ученици примењују стечено знање. Учитељ 
помаже само ученицима којима је помоћ потребна. После читања описа облика рељефа у 
окружењу, ако је потребно, проширујемо их и допуњавамо.  
  Напомена. Од учитеља очекује се да проширује садржаје дате у уџбенику садржајима 
прилагођеним завичају у којем се одржава настава. 
 
ОБЛИЦИ ПОЈАВЉИВАЊА ВОДА У ОКРУЖЕЊУ 
 Упознавање основних облика појављивања вода у окружењу (препознавање, именова-
ње и описивање река, бара и језера); разликовање текућих вода од стајаћих; одређивање и 
разликовање леве и десне обале реке; развијање интересовања и способности за активно 
упознавање окружења. 
 Разговарамо о водама (рекама, барама, језерима). Проверавамо дечја знања о њима и 
на основу њиховог искуства уводимо нове појмове.  
 Посматрамо реку на слици. Читамо текст из уџбеника. Разговарамо о њему. Објашња-
вамо га. Да би ученици лакше научили да одреде леву и десну обалу реке, било би добро у 
школском дворишту нацртати извор, ток реке и ушће, а стрелицом означити смер њеног то-
ка. Окренемо се у правцу тока реке и левом (десном) руком показујемо леву (десну) обалу 
реке.  
 Посматрамо, описујемо и упоређујемо слике баре и језера. Читамо текстове о њима 
(из уџбеника). Разговарамо о прочитаним текстовима, објашњавамо их. Да би ученици лакше 
усвојили појмове текуће и стајаће воде, можемо извести једноставан мали оглед. Сипамо во-
ду у флашу. Вода ће стајати. Заливамо цвеће (вода више не стоји, она тече). Због чега?  
 Ученици самостално решавају задатке дате у уџбенику. Када их реше, читамо одгово-
ре, објашњавамо, исправљамо решења, уочавамо њихове сличности и разлике.  
 Напомена. Од учитеља очекује се да прошири садржаје дате у уџбенику додатним пи-
тањима која се односе на воде у завичају у којем се одржава настава.  
 
СВОЈСТВА ЗЕМЉИШТА И ЗНАЧАЈ ЗА ЖИВИ СВЕТ 

Задаци 

 Развијање умења да се сакупљају природни материјали, у овом случају земљиште. 

 Упознавање основних својстава земљишта. 

 Повезивање својстава земљишта и живог света.  
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 Увођење у основе експерименталног истраживања. 
Међупредметна повезаност: свет око нас (земљште као услов живота), чувари природе 

(видљиви и невидљиви земљорадници) 
Извори знања: 

 уџбеник, 

 природни материјал (земљиште), 

 искуство ученика, 

 експерименти. 
 

Предлози за реализацију: 
У првом и другом разреду ученици су већ упознали неке физичке особине земљишта 

(боја, растреситост, влажност) и земљиште као услов за раст и развој биљака. 
Нагласите да се вода, за разлику од осталих материја, хлађењем шири. Немојте улази-

ти у детаље. 
Лед у пукотини се шири и пукотина се повећава. Временом стене пуцају. Касније па-

давине, ветрови, биљке и животиње утичу на стварање земљишта. Овом приликом истакните 
улогу живе природе у настајању земљишта. 

Активност са замрзнутим земљиштем које постаје растресито потврђује чињеницу о 
утицају воде и температуре на дробљење земљишта. 

На основу претходног знања, у овом разреду треба увести појам земљишта као живот-
ног станишта. Експерименти које смо предложили уводе ученике у истраживачки рад, посма-
трање и повезивање узрока и последица. 

Важан је исход експеримената а то је сазнање да су количина воде, ваздуха и хран-
љивих материја основни услов за растење биљака. А тамо где има биљака, има  и животиња. 

Како својства земљишта утичу на живи свет, ученици могу да утврде реализујући 
предвиђене активности. 

Огледе могу да раде самостално или у групама. Важно је да  разумеју шта треба да 
реализују и како треба да реализују активност. 

Пре свега треба да се увере у то да су узорци земљишта узети са различитих места 
различити. 

Огледи са таложењем слојева земљишта, доказивањем да се у земљишту налазе вода и 
ваздух, дају одговор на питање зашто на сваком земљишту не расту исте биљке. 

Према томе, плодност земљишту даје присуство воде, ваздуха и минералних материја. 
Зашто на неком земљишту после кише вода остаје дуже, а неко је брзо суво? Одговор 

ће дати оглед са проласком воде кроз земљиште. 
Мерење температуре земљишта треба да објасни ученицима зашто се неке животиње 

у јесен завлаче у дубље слојеве. 
Исход експеримената је сазнање да су количина воде, ваздуха и хранљивих материја 

основни услов за раст биљака. А тамо где има биљака, има  и животиња.  
Збирка узорак земљишта може да украси учионицу или еколошки кутак где би подсе-

ћали ученике на различитост земљишта. 
 
СВОЈСТВА ВОДЕ И ВАЗДУХА КОЈА СУ ЗНАЧАЈНА ЗА ЖИВИ СВЕТ И ЗА ЉУДСКУ  
ДЕЛАТНОСТ (УТИЦАЈ ВОДЕ И ВАЗДУХА НА ЗЕМЉИШТЕ, БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ 
СВЕТ, СНАГА ВОДЕ И ВЕТРА) 

Задаци  

 Повезивање услова живота и раста биљака. 
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 Разумевање да  ваздух, вода и топлота земљишта омогућују опстанак биљака и живо-
тиња. 

 Истраживање зашто на неком земљишту нема биљака. 

 Развијање способности повезивања узрока и последица (нпр. недостатак воде или ва-
здуха има за последицу нестајање живог света). 

 Уочавање да вода и ваздух нису само основни услови за живот већ да имају велики 
значај у расејавању семена и плодова.  

 Разумевање да су снагу воде и снагу ваздуха људи користили од давнина и да су и да-
нас извори енергије. 

 Увођење у експериментални рад. 
Међупредметна повезаност: свет око нас (вода и ваздух као услов живота), чувари 

природе (воде) 
Извори знања: 

 уџбеник, 

 најближа околина, 

 природни материјал, семена и плодови биљака које се расејавају ветром, 

 искуство ученика, 

 експеримент. 
 

 Предлози за реализацију: 
Ова наставна јединица треба да буде у функцији систематизовања, проверавања и по-

тврђивања знања стечених још у предшколској установи и у првом и другом разреду. 
Предложене активности ученици могу да реализују самостално, али је пожељније да 

то буде у паровима или у групи. Најважније је разумевање да без воде, ваздуха и топлоте не-
ма живота. 

Ту научну чињеницу потврђују предвиђени огледи које ученици могу да изведу код 
куће, али је пожељно да их поставите и у учионици. 

Да ваздух није само услов за живот већ и чувар топлоте, показује оглед са топлом во-
дом у пластичним чашама. Ово сазнање је основ за касније упознавање атмосфере и њене 
улоге у одржавању живота на Земљи.  

Утицај падавина на земљиште најбоље је реализовати кроз групни рад. Усмеравајте 
ученике да воду сипају у јачим млазевима. Уочиће да начин на који падавине доспевају ути-
че на земљиште. Чињеницу да је земљиште везано вегетацијом стабилније искористите да 
укажете на значај шума и других биљака у спречавању ерозије земљишта. 

Експеримент са хлађењем рибе мало је сложенији па га можете реализовати по група-
ма или га извести на свом столу, уз помоћ ученика. Чињеница да риба на нижим температу-
рама успорава своје животне активности повод је за разговор на тему зимског преживљавања 
становника водених станишта.  

Где су жабе, где су шкољке, ракови и друге животиње? Зашто људи ломе лед на замр-
знутом језеру? Зашто је зими најлакше ухватити рибу када се на леду направи отвор? Зашто 
тада рибе допливавају до отвора на леду? Разговарајте о овом нехуманом зимском риболову.  

Да ваздух и вода нису само услови за живот може се показати различитим огледима. 
Ветар расејава семена и плодове. Можете  показати слике биљака које расту у пределима где 
дувају јаки ветрови. Те биљке су полегле по земљи. 

Снагу воде и снагу ветра показују и предложени огледи. Можете да их проширите ме-
рењем брзине ветра на различитим местима или брзине покретања импровизоване турбине, 
мењањем јачине млаза воде... 
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Како су људи користили снагу воде и снагу ветра, могу сазнати ако се упознају са ра-
дом воденица и ветрењача. 

Нагласите да се и данас снага воде и снага ветра користе за добијање електричне енер-
гије. Ако се у близини ваше школе налази воденица, ветрењача, мања или већа хидроелек-
трана, организујте краћу посету. 
 
ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ  И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ ЗА ЖИВИ СВЕТ 

Задаци 

 Упознавање основних елемената временских прилика. 

 Посматрање, праћење и разумевање неких појава у природи које су повезане са 
временским приликама. 

 Повезивање узрока и последица. 

 Описивање појава у природи. 
 Међупредметна повезаност: свет око нас (услови живота) 
 Извори знања: 

 искуство ученика, 

 уџбеник, 

 непосредна околина, 

 слике, ТВ, интернет. 
 

Предлози за реализацију: 
Ову наставну јединицу можете реализовати у два дела, у учионици и у природи (или 

током боравка на тзв. рекреативној настави). 
Да бисте утврдили колико знају о временским приликама, у уводном делу часа разго-

варајте са ученицима. Сваки ученик зна понешто о прогнози времена па ћете добити зани-
мљиве одговоре. 

Вођење десетодневног календара природе  усмерава ученике да прате појаве у приро-
ди. И не само то. Анализа временских прилика представља увођење у истраживачки рад и си-
стематизацију добијених података. 

Други део активности односи се на примену стечених знања о временским приликама. 
Успех самосталне прогнозе показује колико ученици  умеју да осматрају појаве у природи и 
да их повезују. 
 
 
ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Наставну јединицу о животним заједницама можете да реализујете и на пролеће то-
ком боравка на настави у природи (тзв.рекреативна настава). У том случају најбоље је да пре 
свега ученике упознате са неживом природом. Она је старија по постанку и омогућава опста-
нак живој природи. 
Животне заједнице (састав земљишта, влажност, утицај светлости и топлоте, биљни и живо-
тињски свет, ланци исхране) и међусобни утицаји у животној заједници  

Задаци 

 Упознавање животне заједнице као заједнице биљака и животиња које живе на не-
ком станишту. 

 Разумевање појмова животно станиште и животна заједница. 

 Упознавање основних законитости које постоје у природи. 
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 Разумевање међусобне зависности биљака и животиња у некој животној заједници 
и повезаности живе и неживе природе у животној заједници. 

 Развијање способности посматрања и описивања. 

 Развијање интересовања за живу природу и еколошки пожељног понашања. 
Међупредметна повезаност: свет око нас (без чега жива бића не могу), српски језик – 

матерњи језик националних мањина (вербално и писано изражавање), ликовна култура (илу-
страција).  

Извори знања: 

 уџбеник, 

 најближа околина, 

 искуствао ученика, 

 слике, слајдови, филмови, ТВ, интернет, 

 књиге за децу. 
 

Предлози за реализацију: 
Предлажемо да час одржите у школском парку или у дворишту. Простор око школе са 

условима живота које пружа представља најбоље место за разумевање и усвајање еколошких 
појмова. 

Поновите који услови омогућавају живот биљкама и животињама. Када се уверите да 
сви ученици знају без чега жива бића не могу, објасните им зашто све биљке и животиње ко-
је виде у школском дворишту граде животну заједницу. 

Ж и в о т н о  с т а н и ш т е (стан живих бића) јесте школско двориште (дакле земља, 
вода, ваздух, сунчева светлост и топлота), а биљке и животиње које живе у твом школском 
дворишту граде  ж и в о т н у   з а ј е д н и ц у. 

На примерима укажите на повезаност свих чланова животне заједнице. 
У каквој вези су врапци и дрвенасте биљке? Где се  гнезде? Чиме се хране? Како дола-

зе до хране? Како преживљавају зиму? 
Зашто сва дрвенаста стабла исте врсте нису исте величине? Зашто су нека крива? У 

ком правцу расту? На овим (и сличним) примерима ученици моћи ће да повежу утицај сунче-
ве светлости на правац растења биљака. 

Подигните парче коре са дрвенастог стабла. Појавиће се инсекти. Шта они ту траже? 
Чиме се хране, а од кога се склањају? Зашто инсекти долазе на цветове биљака? 

Односи исхране су најуочљивији па се задржите на њима. Ко је коме храна, шта би 
било када би  нестале биљке или птице или неке друге животињске врсте? 

Важно је да ученици разумеју да у свакој животној заједници постоји равнотежа. Ни-
ко није вишак. И најмањи мрав је значајан као и највећи медвед. Нестанак неког члана зајед-
нице угрожава њен опстанак. 

У том смислу су осмишљени и задаци. 
Зелене биљке су произвођачи органских материја кисеоника. Сваки зелени лист упо-

редите са малом фабриком која производи шећер а ослобађа кисеоник. 
На примерима укажете на то да животиње јесу потрошачи, конзументи, органских ма-

терија, али без њих не би опстале ни биљке.Увођење појма разлагача зависи од средине у ко-
јој се школа налази и од интересовања ученика. 

Да бисте проверили у којој мери су разумели односе исхране, тражите да од понуђе-
них организама направе ланце исхране, али и да сами смисле макар један. Биће занимљивих 
ланаца исхране који ће вам омогућити да питањима: како, зашто, шта мислиш, зашто баш та-
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ко мислиш, шта би било када би... развијате способност повезивања узрока и последице и 
разумевање свеопште повезаности и зависности. 
 
ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА КОПНУ 

Задаци 

 Утврђивање појмова животно станиште и животна заједница.  

 Утврђивање услова живота на копну. 

 Проширивање знања о узајамној повезаности и условљености свих чланова  животне 
заједнице. 

 Разумевање појмова природних и култивисаних животних заједница. 

 Препознавање копнених животних заједница. 

 Препознавање неких биљних и животињских чланова животних заједница. 

 Развијање способности логичког мишљења. 

 Развијање позитивног односа према животним заједницама у целини. 
Међупредметна повезаност: свет око нас (без чега жива бића не могу), српски језик – 

матерњи језик националних мањина (вербално и писано изражавање), чувари природе (одно-
си исхране у шуми и на ливади). 

Извори знања: 

 уџбеник, 

 искуство ученика, 

 најближа околина, 

 слике, слајдови, филмови, ТВ, интернет, 

 књиге за децу. 
 

Предлози за реализацију: 
Пре свега  проверите колико су ученици разумели појмове животно станиште, живот-

на заједница, односе исхране и других веза међу члановима животне заједнице. 
На примерима укажите на разлику (али и на сличности) између природних и култиви-

саних (антропогених–вештачких) животних заједница. 
 
Природне животне заједнице 

За градске школе је најцелисходније да природне животне заједнице обрадите током 
наставе у природи у неком одмаралишту за децу. 

Обратите пажњу на основне карактеристике шуме и ливаде. 
 
Ш у м а 
Пре свега користите предзнања ученика стечена у предшколским установама, у првом 

и другом разреду, или већ постоје у искуству ученика. 
Са појмом листопадних и зимзелених (четинарских) биљака ученици су се срели још 

у предшколским установама. 
Многе становнике шуме  деца не познају па им треба омогућити да се потруде и на 

илустрацији их разврстају (дрвенасте биљке, зимзелене – четинарске, листопадне, зељасте, 
сисаре и птице). 

Онима који препознају неке становнике шуме омогућите да их опишу, а осталима по-
мозите. 
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Обратите пажњу на спратовност биљака у шуми. Највише биљке припадају првом 
спрату, нешто ниже другом, жбунови трећем спрату, а најнижи спрат граде ниске зељасте 
биљке.  

Сваки спрат биљака има и своје животињске становнике. Нпр. врабац живи на дрвећу, 
а змија међу зељастим биљкама.   

Промена аспеката шуме је уочљива па је довољно да, на основу илустрација и из ис-
куства, разумеју да се неке појаве у природи понављају. 

Не треба инсистирати на томе да ученици знају дефиницују шуме. Довољно је да пре-
познају шуму и својим речима објасне по чему је препознају. Још ако успешно попуне слова 
у непотпуним реченицама, сигурни смо да ће у потпуности разумети која жива бића граде 
ову животну заједницу. 

Решавање ребуса развија креативност и машту. Враћање животиња на место описа 
њихових карактеристика тражи маштовитост али и познавање карактеристика неких животи-
ња. 

За ученике који желе више да знају, у уџбенику постоји скраћени текст о планини Та-
ри. Ако се нађете на настави у природи у одмаралишту за децу Митровац на Тари, ученици-
ма понудите овај мало проширен текст. 

 
Планина Тара 
Планина Тара се налази у источној Србији поред реке Дрине. Тара је богата мешови-

тим шумама букве и смрче. На овој планини изграђено је одмаралиште за децу Митровац. 
У близини одмаралишта на Тепих ливади налази се станиште старе и ретке биљке 

Панчићеве оморике. Ову биљку је, пре око 100 година, пронашао научник Јосиф Панчић. 
Значајно је да Панчићеве оморике, осим на Тари, има само још на два места у западној Срби-
ји и нигде више у свету. 

У шумама планине Таре живе разноврсне животиње, међу којима је најпознатији 
медвед. Ова крупна животиња је заштитни знак Таре. 

Због богатства живог света и других вредности, планинна Тара је проглашена за наци-
онални парк. То значи да је живи свет заштићен а заштићене су и воде на планини. 
Где се налази планина Тара? .............................................................................................................. 
Одмаралиште за децу налази се на .................................................................................................... 
Шуме на Тари су .................................................................................................................................. 
Најпознатија биљка на Тепих ливади јесте ....................................................................................... 
Ко је био Јосиф Панчић? ..................................................................................................................... 
Која животиња је заштитни знак Таре?.............................................................................................. 
Зашто је Тара проглашена за национални парк? .............................................................................. 
 

Овом приликом упознајте ученике са професором Јосифом Панчићем. 
Лекар по образовању, а ботаничар по опредељењу проучавао је биљке Србије. На јед-

ном путовању, у селу Заовине на планини Тари видео је зимзелену биљку за коју се мислило 
да је изумрла. Њему у част добила је име Панчићева оморика. Од свих планина Србије најви-
ше је волео Копаоник и желео је да га ту и сахране. Жеља му је остварена тек после Другог 
светског рата. 

Упознавање животне заједнице шуме можете да урадите и на овај начин. Скраћен 
текст истраживања налази се уџбенику. 
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На наставни листић можете додати још неке задатке зависно од шуме коју ћете посе-
тити. Показало се да  рад у групама даје најбоље резултате. Ученици раде у групама, а запа-
жања свако уписује у свој листић.  
 
            Мало истраживање у шуми 
Потребан материјал: свеска, оловке у боји. 
Припремити: дубоке патике, дуге панталоне, капу. У шуми се не галами и не слуша се 
музика. 
Док полако пролазиш шумом, обрати пажњу на следеће: 
(Заокружи тачан одговор) 
1. Да ли су све дрвенасте биљке исте висине?            Да   Не 
   Да ли се на стаблима могу видети гнезда птица?  Да   Не 
   Ако их има, нацртај их, али их не дирај. 
2. Потражи зељасту биљку са лепим цветом. Где расте? Нацртај је. 
3. Потражи место на којем расте трава. 
Нацртај једну биљку, траву. 
4. Има ли сличности између ове две биљке? По чему се разликују? 
Сличности:                                           Разлике: 
5.  Обрати  пажњу на влажно земљиште у шуми. 
Има ли биљака као што су ове на слици?                         
То су маховине.                                                                                                  
Маховине су ситне зељасте биљке. Расту на влажном земљишту и  на дрвенастим стабли-
ма, на северној страни. 
Издвој једну биљчицу и нацртај је.                                                                                                                    
6. Пажљиво осматрај земљиште можда ћеш запазити трагове неких животиња. Ако их 
има, упореди их са онима са слика. 
7. Потражи стари и свеж пањ. Ногом благо удари свеж пањ. То исто уради са старим па-
њем. Шта се десило? 
По чему су ови пањеви слични а по чему различити? 
Сличности:                                          Разлике: 
8. Шта се дешава са пањем после дужег времена? 
9. Шта сте још видели у шуми? Опиши.  
10. Од сакупљеног лишћа и цветова направите слику. 
Истраживање је било онолико успешно колико су ученици могли усмено да опишу шта су 
још видели у шуми. 
 
 Травнате животне заједнице – л и в а д е   и   п а ш њ а ц и 

Ливаде и пашњаке обрадите слично као и када је у питању била шума. 
Довољно је да ученици на илустрацији разврстају сталне биљне и животињске станов-

нике, као и оне који повремено долазе. 
 Разговор о повременим становницима, који на ливаду долазе само у лов а остале жи-
вотне активности (као што су гнежђење, рађање, чување младих и скривање) обављају у дру-
гој животној заједници, показаће повезаност животних заједница. 

Обратите пажњу на сличности и разлике између шуме и травнатих заједница, односно 
ливада и пашњака, као заједница зељастих биљака и ситнијих животиња. 
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Питања типа: „Шта би било са биљкама ливаде када не би било лисица и других гра-
бљивица?”, или: „Шта би било са мањим животињама на ливади када би људи посекли шу-
му?” потврђују повезаност животних заједница.  

Познавање животне заједнице ливаде проширите знањима о животињама које се напа-
сају на пашњаку. 

Упутите ученике да разговорају са чобанима о користи коју имају од говеда и оваца. 
Колико млека дневно даје једна крава, како се праве сир и кајмак, чиме их зими хране, јесу 
општа знања која треба да има и особа која живи у граду. 

 
Мало истраживање на ливади 
И ово истраживање ученици треба да раде у групи, а запажања уписују у своје уџбе-

нике. 
Потребан материјал: свеска, оловке у боји, лепак, мрвице хлеба. 

1. Потражи биљке са жутим, плавим и белим цветовима. Нацртај их. 
2. Потражи биљке које немају лепе цветове. 
Најчешће су то боквице и чичкови. Нацртај их. 
3. Потражи и неколико лековитих биљака као што су мајчина душица и хајдучка трава. На-
цртај их или их залепи. 
4. Обрати пажњу на лептире и пчеле који  лете изнад цветова. Нацртај цвет са лептиром. 
Зашто долазе на цветове? 
5. Потражи лептире и нацртај једног који ти се највише свиђа. Ако га ухватиш за крила на 
прстима ће ти остати љуспице. Оне покривају крила лептира и омогућавају му лет. Без љу-
спица на крилима лептир је беспомоћан. 
6. Потражи мравињак. Поред њега стави мрвице хлеба и сачекај да се појаве мрави. Мрави 
који уносе мрвице јесу мрави радници. Мравињак бране мрави војници. Ако те некад убоде 
мрав и осетиш свраб, то је био мрав војник. Опиши понашање мрава. 
7. Обрати пажњу на то да ли се на ливади виде докази да је ту боравио човек. Најчешће су 
то сломљене стаклене флаше и пластичне кесе. 
Шта ће се десити са животињама ако се посеку? 
На крају истраживања ученици треба да знају  вербално да опишу животну заједницу ливаде. 
 
К у л т и в и с а н е   ж и в о т н е   з а ј е д н и ц е 
 

Култивисане животне заједнице погодне су за стицање основних знања о гајеним 
биљкама, о њиховој нези и коришћењу. 

Веома је тешко дефинисати различите култивисане животне заједнице. Јер на њиви 
људи не гаје само житарице и индустријске биљке, већ и повртарске културе. Зато и не треба 
инсистирати на пукој дефиницији њиве, повртњака, воћњака... 

Ученици треба да науче да посеју и  посаде биљке, па и да припреме воћну салату... 
Не морају то да буду баш врсте које смо предложили. Све зависи од средине у којој се школа 
налази и од интересовања ученика. Важно је да ученици стекну нека практична знања и уме-
ња. Ако посеју пасуљ, посаде јагоду или неке друге биљке, науче да припреме најједноствни-
ја јела и лепо поставе сто, већ су много научили. 

Чињеница да постоје врсте биљака које се не подносе нешто је што ће деца памтити. 
Сазнање да се биљке могу штитити тако што ће између њих садити врсте од којих беже непо-
жељни становници култивисаних животних заједница, јесте знање које ће им користити 
касније у свакодневном животу. 
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Карактеристичан биљни и животињски свет животних заједница на копну 
Задаци 

 Препознавање и именовање најчешћих становника копнених животних заједница. 

 Развијање интересовања за упознавање биљака и животиња. 

 Развијање код ученика навике да користе доступну литературу намењену деци. 

 Развијање способности описивања и повезивања узрочно-последичних веза.   

 Учење како се припрема и реализује  анкета.  

 Развијање позитивног односа према животим заједницама у целини. 
Међупредметна повезаност: свет око нас (биљке и животиње), српски језик – матерњи 

језик националних мањина (вербално изражавање), ликовна култура (израда слика од при-
родног материјала). 
 Извори знања: 

 искуство ученика, 

 најближа околина, 

 литература за децу, 

 слике, дијапозитиви, ТВ, интернет, 

 уџбеник. 
 

Предлози за реализацију: 
Постоје књиге за децу намењене млађој деци тако да ученици трећег разреда  доста 

знају о животињама. Најчешће су то животиње других крајева, као што су кенгури, панде... 
Због тога ученике треба усмеравати да упознају биљке и животиње наших крајева. 

Наше искуство је да ученици мање познају биљке и теже их прихватају као жива бића, 
вероватно због тога што оне немају неке одлике животиња, као што су кретање, полагање ја-
ја... 

Задатак да изаберу једну биљку и једну животињу и боље их упознају усмерава уче-
нике (и развија навику) да користе литературу. 

Али, да би знали на шта треба да обрате пажњу, дајте им упутства како да то чине. 
Где живи, како се препознаје, чиме се храни (како долази до хране и како се брани и размно-
жава – када су у питању животиње) и какав је значај у природи, јесте редослед описивања 
биљке или животиње. 

Од ученика који показују већу радозналост тражите да размисле и да своје задатке о 
биљкама и животињама допуне одговором на питање шта би било са животном заједницом 
када би биљке или животиње које су описивали нестале. 

Неке култивисане животне заједнице најједноставније и најуспешније ће се упознати 
ако се посети неко пољопривредно имање. 
 
            Мало истраживање култивисаних животних заједница 
Које биљке људи гаје у околини, ученици могу да сазнају ако осмислите и реализујете анкету. 
Одговори на питања треба да упознају ученике са биљкама које  се највише гаје у крају: када 
се сеју или саде, када се сакупљају и који делови биљке се користе у исхрани. 
Градску децу најбоље је повести на најближу пијацу. Обратите пажњу на појмове: сеје, са-
ди, плод, семе. Семе сејемо (пасуљ, грашак...), а биљка или њен део се сади (расад, пелцер, не-
ки биљни део). 
Од неких гајених биљака користимо плод (јабука, трешња, краставац, парадајз...) или семе 
(сочиво, пасуљ...), а од неких корен (шаргарепа, ротква...), надземно стабло (келераба), под-
земнно стабло (кромпир), лист (салата, купус...) или цвет (карфиол). 



   79 
 

Да поља засејана гајеним биљкама могу да буду инспирација уметницима, потврђују слике 
поља под пшеницом сомборског сликара Милана Коњовића. 
Неке часове ликовне културе реализујте ван учионице, у школском парку или (ако можете) у 
пољопривредном атару (на њиви, у воћњаку...). Сликама које ученици ураде украсите учиони-
цу или еколошки кутак. 
 
ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ВОДИ И ПОРЕД ВОДЕ 

Задаци 

 Разликовање услова живота у извору, току и ушћу. 

 Способност повезивања прилагођености живог света условима живота. 

 Развијање способности логичког мишљења. 

 Способност посматрања, описивања и повезивање грађе и функције. 

 Упознавање животних заједница у води и поред воде. 
 Међупредметна повезаност: свет око нас (воде, услови живота).  

Извори знања: 

 искуство ученика, 

 најближа околина, 

 уџбеник, 

 литература за децу, 

 слике, филмови, дијапозитиви,ТВ, интернет. 
 
Предлози за реализацију: 
Пре свега проверите колико ученици познају сличности и разлике услова живота у те-

кућим и стајаћим водама. Такође проверите колико ученици познају становнике животних 
заједница у води и око воде. И овом приликом усмерите ученике да на илустрацији препозна-
ју становнике воде и да их разврстају према месту у води на којем живе. 

Колико су усвојили знања о односима исхране, проверићете на предложеним задаци-
ма, допуњавањем слова у  реченицама. 

На примерима укажите на прилагођеност живих бића условима живота. Нпр. рода има 
дуг оштар кљун и дуге ноге, дивља патка широк кљун и пловну кожицу између прстију ногу, 
риба вретенаст облик тела итд. 

Инсистирајте на међусобној повезаности живог света у води и условљености њиховог 
опстанка. 

Упознајте ученике са животном заједницом на обали и у близини воде. 
На примерима укажите на повезаност живог света у води и поред воде. Зашто рода и 

друге птице долазе до баре, језера...? Како се патка не покваси док плива у води? Шта водена 
змија тражи у води? То су само нека питања која ће усмеравати ученике да повезују прилаго-
ђеност организама и њихову међусобну повезаност. 

Водене заједнице су погодне за разговор са ученицима о дужини живота поједних вр-
ста. Колико дуго живи жаба, корњача, риба или нека друга животиња, честа су питања уче-
ника. Објасните им да свака врста има своју дужину живота, али да јединке које су слабије, 
спорије или слабије виде или чују, а и оне старије, врло брзо постају плен. Тако сте им већ 
дали појам природне селекције у којој преживљавају и остављају потомство само најспособ-
нији.   
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Карактеристични биљни и животињски свет животних заједница у води и поред воде 
Задаци 

 Упознавање разноликости живог света у води и поред воде. 

 Препознавање најчешћих врста водених станишта. 

 Описивање биљака и животиња. 

 Уочавање прилагођености биљака и животиња условима живота  у води. 

 Развијање способности коришћења литературе. 
Међупредметна повезаност: свет око нас (биљке и животиње), српски језик – матерњи 

језик народних мањина (вербално и писано изражавање). 
Извори знања: 

 предзнање ученика, 

 искуство ученика, 

 непосредна околина, 

 слике, илустрације, филм, слајдови,ТВ, интернет, 

 литература за децу, 

 уџбеник. 
 
Предлози за реализацију: 
Усмерите ученике да опишу две животиње, једну која живи у води и другу која живи 

поред воде. Више података о њима треба да нађу у књигама за децу. Треба да обрате пажњу 
на облик тела животиња, начин исхране и одбране, размножавања…   

Упознавање Царске баре. 
Овај текст се у скраћеном облику налази у уџбенику. 
Наставни листић можете да користите ако имате могућности да са својим ученицима 

посетите Царску бару. 
Ако ту прилику немате, Царску бару приближите ученицима  помоћу овог текста и 

фотографија које смо преузели из књиге „Улазница за Царску бару” аутора Душана Борића и 
Шандора Лукача (издање Специјалног резервата природе Стари Бегеј – Царска бара, Зрења-
нин 1999). 

Царска бара се налази у Војводини, између река Тисе и Бегеја. Од Београда је удаљена 
педесетак километара према Зрењанину. Царску бару чине река Бегеј, бројни канали и бара. 

Шуму граде тополе, брестови, багреми и друге врсте и жбунови купине, малине... Ме-
ђу ливадским биљкама најзначајнија је орхидеја. 

У води, у плићаку пливају листови белог локвања, сочивице, орашка, а ближе обали 
расту барска перуника, трска... 

Вода је богата рибама као што су: шарани, штуке, караши... У тршћаку и у шуми Цар-
ске баре живе барске змије (белоушке), барске корњаче,  дивље свиње, срне, лисице.... 

Царска бара је стекла светску славу по разноврсним и ретким птицама. 
Најпознатије су: орлови белорепани, разне врсте чапљи, мишари, корморани, дивље 

патке и гуске и многе друге. 
На овом месту се неке птице одмарају на путу са севера ка југу. Међу тим птицама 

пролазницама најпознатији је ждрал. 
Све су птице ретке и опстанак им је угрожен. Због тога је Царска бара заштићена, као 

и сав живи свет у њој. 
Где се налази Царска бара?  
Зашто је Царска бара позната у свету? 
Наведи три животиње које живе у води, тршчаку и шуми Царске баре.  



   81 
 

Наведи три биљке у Царској бари. 
Која је најдрагоценија биљка Царске баре?  
Која лепа бела птица повремено борави на Царској бари? 
 
               Мало истраживање  животних заједница у води и око воде. 
И ово истраживање организујте по групама.  
Ако се у вашем завичају налази река, бара или језеро, потрудите се да их боље упознате. У 
случају да не можете да организујете наставу у природи у близин водених екоситема, и ово 
истраживање се налази у уџбенику у скраћеном тексту. 
Потребно је да припремите свеску, оловке у боји, пластичну  кесу или мању флашу. 
Истраживање тражи и одговарајућу припрему, дубоке ципеле или гумене чизме, дужи штап, 
дужи канап на којем се на сваки метар налази чвор, белу плочу и термометар. 
Поступак 
1. Термометром измерите температуру воде. ............................................................................... 
2. Обратите пажњу на боју воде. ..................................................................................................... 
3. Белу плочу вежите канапом и спустите у воду. Извадите је и помоћу обележеног канапа 
одредите дубину. Дубина је ................................................................................................................ 
4. Белу плочу везану канапом спуштајте у воду. Када се бела плоча више не види, извадите 
канап. Та дубина представља провидност воде. .............................................................................. 
Ако ово истраживање обављате у време топлог времена, можете да користите водени 
дурбин. 
 
                Како да направите водени дурбин 
Потребна је пластична флаша, парче провидне фолије, две до три гумице. Флашу исеците 
(као на слици), на један крај гумицама причврстите провидну фолију и дурбин је спреман. 
Пажљиво загазите у плитку воду, уроните део дурбина у воду и посматрајте дно. 
5. Обрати пажњу на биљке које расту поред воде. Нацртај једну која ти се највише свиђа. 
6. Поред обале у води могу се видети велики срцолики пливајући листови локвања. Штапом 
дохвати лист. Нацртај га. Стави га у руку и превуци прстима. 
Каква је површина листа? 
7. У пластичну флашу захвати мало воде. Да ли се у води налазе сићушне биљчице и живо-
тињице? Ако их видиш, опиши их. 
8. Да ли се поред воде на стаблима налазе гнезда рода? Ако се налазе објасни шта рода тра-
жи поред воде. 
9. Ако поред воде угледаш пецароше, питај их које рибе лове и од чега праве мамце. 
Истраживање завршите тако што ће свака група обавестити остале ученике о томе шта су ње-
ни чланови сазнали о животној заједници у води и поред воде. 
Ако вам се чини да су задаци претешки за ваше ученике, поделите задатке. 
И још нешто веома важно! Ако оцењујете рад у природи, обавезно свим члановима групе дај-
те исте оцене. Добра оцена мотивисаће и оне који је из неких разлога ретко добијају. 
На крају истраживања ученици треба да на разредном паноу изложе своје писане и ликовне 
радове. 

Занимљивости  
Да бисте им показали да не постоје оштре границе између копнених и животних зајед-

ница у води, упознајте своје ученике са врстама чији живот зависи и од воде и од копна.  
В о д е н и  п а у к  гради мрежу између биљака. Потребан ваздух за дисање добија та-

ко што уноси мехурић ваздуха и смешта га у мрежу. 
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Слично чини и инсект  г њ у р а ц, само што он мехуриће ваздуха уноси између крила. 
Биљке м е с о ж д е р к е  расту поред стајаћих вода. Имају органе којима хватају ин-

секте. Инсекте привлаче на разне начине и, када их једном улове, не пуштају их. 
Како водени паук дише у води? 
Како гњурац дише у води? 
Зашто биљке лове животиње?                                                
Како биљке лове животиње? 
На каквом станишту живе биљке месождерке? 

 
 

ПОВЕЗАНОСТ ЖИВОТНИХ ЗАЈЕДНИЦА И УЛОГА ЧОВЕКА У ОДРЖАВАЊУ  
ПРИРОДНЕ РАВНОТЕЖЕ 

Аутори уџбеника и приручника сматрају да је повезaнoст животних заједница и жи-
вотних заједница и животног станишта (неживе природе) научна чињеница која мора да се 
провлачи кроз све садржаје у уџбенику.  

Због тога су осмислили задатке „Мозгалице”. 
Питања у „мозгалицама” имају основу у претходним садржајима, а одговори ће пока-

зати колико су ученици разумели и прихватили знања о живој и неживој природи и о њихо-
вој међусобној повезаности и условљености и, што је још важније, колико су та знања при-
менљива.  
Зашто? Како? Шта би било? Када би...? Постоји ли веза...? 
(тешка питања, а лаки одговори) 

Зашто  
 у јесен птице селице одлазе у топлије крајеве, 

 неке животиње зиму преспавају, 

 жабе пред кишу чешће бораве изван воде, 

 неке биљке на својим плодовима имају крилате наставке, 

 у нашим крајевима не могу да расту банане? 
Како се 

 рибе и други становници животних заједница не смрзну у води залеђеног језера, 

 животиње које читав живот проведу у земљи  не угуше,   

 животиње зими у земљи не смрзну? 
Шта би било   

 са биљкама и животињама у води  када би се река или језеро у току зиме заледили 
до дна, 

 са животињама када би људи посекли дрвеће у шуми, 

 са људима када би уништили све шуме, 

 са земљиштем након сече шума, 

 са усевима на њиви када би људи уништили месоједе животиње? 
Постоји ли веза 

 између мува и  ласта када пред кишу лете ниско, 

 између количине воде у земљи и њене плодности, 

 између птица грабљивица у шуми и броја зечева на ливади, 

 између медведа и риба у реци, 

 између јесењег орања и лакше обраде земљишта? 
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Организујете игру са темом ко може да смисли више занимљивих питалица. 
   

Исходи теме Повезаност живе и неживе природе 
Ученици треба да разумеју: 

 зашто су земљиште, вода и ваздух услови живота; 

 да сви абиотички фактори делују комплексно (вода и ваздух у земљишту утичу на 
плодност); 

 да недостатак неког од услова живота угрожава опстанак живој природи. 
 
ЗАШТИТА КОПНА И ВОДЕ И ЖИВОТНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Задаци 

 Визуелно препознавање загађених вода и копна. 

 Развијање логичког мишљења. 

 Развијање способности да се уоче узрочно-последичне везе уништавања животних 
станишта и животних заједница. 

 Разумевање тога како човек негативно утиче на природу у целини. 

 Развијање навике да се рационално користе природна богатства. 
Међупредметна повезаност: свет око нас, српски језик – матерњи језик националних 

мањина (вербално изражавање, описивање), физичка култура.  
Извори знања: 

 предзнања ученика, 

 искуства ученика, 

 непосредно окружење, 

 уџбеник, 

 илустрације, слајдови, филм, ТВ, интернет. 
Предлози за реализацију: 
На илустрацији у уџбенику приказана је посета излетника природној животној зајед-

ници. Шта раде излетници? Тражите да ученици процене понашање појединих особа на изле-
ту. 

Ученике поделите у две групе. 
Једна група треба да уочава негативне поступке и да их описује.  
Друга група оправдава поступке излетника.  
Свака група треба да нађе разлоге за правилно или неправилно понашање излетника. 
Ако је могуће, након прве расправе, група која је бранила излетнике сада треба да их 

критикује и обратно. 
Расправа ће бити занимљива а ви ћете сазнати колико су ваши ученици разумели и 

прихватили навике еколошког понашања. 
Посебно би били занимљиви одговори на питање: „Како се ви понашате на излету?” 
Исходи теме Животне заједнице 

 Ученици треба да знају у природи да примене стечена знања о животним заједницама. 

 Да умеју да објасне међусобну повезаност свих чланова животне заједнице. 

 Да знају шта значи равнотежа у природи (животној заједници). 

 Да разумеју угроженост природних животних заједница. 

 Да се еколошки пожељно понашају. 
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На крају подтеме Животне заједнице припремите велику изложбу радова (писаних и 
ликовних) и природног материјала о животним заједницама под називом Сазнали смо о жи-
вотним заједницама нашег краја... (или слично). 
  
ОРИЈЕНТАЦИЈА ПРЕМА СУНЦУ И ОДРЕЂИВАЊЕ ГЛАВНИХ СТРАНА СВЕТА 
             Усвајање појма: оријентација у простору; разликовање главних страна света према 
положају сунца, њихово одређивање и показивање, оспособљавање за сналажење у просто-
ру; подстицање жеље да се борави у природи. 

Напомена. Ову тему треба радити када су сунчани дани.  
Претходни задаци за ученике: Посматрај где се сунце налази у подне (ујутру, увече). 

Забележи време када сунце зађе.  
 Ученици трећег разреда знају се оријентисати у простору користећи одреднице: лево, 
десно, испред, изнад, испод, иза, између. Добро је ученике ставити у ситуацију да дате поло-
жаје практично демонстрирају јер ћемо их користити током часа.  
 Посматрамо и описујемо слику из уџбеника о кретању сунца од јутра до вечери.  
 Полазећи од дечјих искустава о кретању сунца, уводимо нове појмове: главне стране 
света (север, југ, исток, запад) на начин дат у уџбенику (страна света на којој се сунце сваког 
јутра појављује назива се исток...).  
 Након објашњења како настаје сенка, добро би било изаћи у школско двориште (по 
могућству у подне) и применити научено (именовање и одређивање главних страна света по-
моћу сенке). На пример: Станите лицем окренути према сунцу (југу). Уз вас су ваше сенке. 
Оне показују север. Која страна света је лево од вас? А десно? Посматрај простор око себе. 
Окрени се лицем према северу. Одреди остале три стране света. Наброј шта се налази на сва-
кој од њих.  

Игра „Ко ће пре?“ 
 Ученици се на договорени знак учитеља окрећу према страни света коју он каже. Ко 
погреши, испада из игре. Победник је играч који последњи остане у игри.  
 Слична увежбавања могу се вршити решавањем датих задатака у уџбенику.  
 Самосталним радом на теоријским и практичним задацима из уџбеника ученици сами 
проверавају новостечена знања.  
 
ОРИЈЕНТАЦИЈА ПОМОЋУ ПЛАНА НАСЕЉА  
            Усвојити појам плана насеља, како настаје и како се употребљава; развијање логич-
ког мишљења и закључивања, прецизности и тачности у раду, радозналости, интересовања 
за дате садржаје. 
 Најбоље је поћи од практичних активности учитеља и ученика. Учитељ демонстрира 
на табли цртање страна предмета којима они додирују подлогу (ученици у својим свескама).  
 Посматрањем и проучавањем слика из уџбеника ученике подстаћи да уоче исто (да су 
нацртане стране датих предмета којима они додирују подлогу).  
 Након тога следи усвајање појма плана (умањен цртеж предмета гледаних одозго).  
 У уџбенику је детаљно дат начин цртања плана учионице, па га овде нећемо понавља-
ти.  
 Ученике треба подстаћи да уоче аналогију цртања плана учионице, школе и насеља.  
 Напомена. Потребно је истаћи простор који представљају планови насеља.  
 Усвајање оријентације помоћу плана насеља у уџбенику је дато помоћу животне, деци 
блиске ситуације. Веома је важно развијати способност сналажења на плановима задатака ти-
па: Пронађи на плану места своју: школу, кућу (зграду), улицу и друге важне објекте.  
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 Напомена. Овај садржај се не може у потпуности усвојити на једном часу. Зато је ва-
жно често вежбати оријентацију на плану насеља.  
 
ШТА ЈЕ ГЕОГРАФСКА КАРТА И КАКО НАСТАЈЕ 
            Географски објекти у природи и на карти. Оријентација на карти Републике Србије 
(свог завичаја). 
 Научити шта је географска карта, како настаје и како се користи; препознавање гео-
графских објеката (низија, планина, брда, вода, насеља, путева) на карти, картографских зна-
кова и боја, оријентација на карти Републике Србије (свог завичаја); развијање способности 
посматрања, описивања, закључивања, примењивања знања у свакодневном животу.  
 Подстаћи ученике да уоче сличности и разлике између израде плана насеља и гео-
графске карте. Помоћу уочених сличности и разлика, увести појам географске карте (уџбе-
ник). Важно је истаћи да је при изради географске карте неопходно имати тачне податке о 
пределу који се црта. Може им се рећи да постоје различите врсте карата. Ученицима можете 
показати ауто-карту и тражити да је упореде са картом свог завичаја (сличности и разлике). 
Упоредити умањења на показаним картама. Где су највећа? Због чега?  
 Садржај уџбеника треба прошири додатним питањима која се односе на карту завича-
ја у којем се одржава настава.  
 
 
НАШЕ НАСЛЕЂЕ 

 
СНАЛАЖЕЊЕ У ВРЕМЕНУ. ПРЕЦИ И ПОТОМЦИ  

Усвајање јединица за време (година, деценија, век); уочавање потребе да се мери вре-
ме; усвајање и разликовање појмова: ближа и даља прошлост, садашњост, будућност; 
развијање навике да се записује датум; оспособљавање за сналажење у времену (одређивање 
ближе и даље прошлости); именовање свих предака и потомака; развијање способности по-
сматрања, описивања, упоређивања, памћења; развијање способности примењивања знања 
у свакодневном животу. 
 Ученицима трећег разреда познате су јединице за време, календар (садржаји матема-
тике) и писање датума. Овде их треба обновити.  
 За обраду ових садржаја користити слике и текстове из уџбеника, дечја искуства 
(разговором о садашњем, прошлом и будућем времену и о догађајима), одговарајуће фото-
графије... 
 Препоручујемо да са ученицима посетите музеј, обиђете културно-историјске споме-
нике.  
 Важно је упоредити ближу и даљу прошлост са постојањем ближих и даљих предака.  
 
 
ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 
 
СТАНОВНИШТВО НАШЕГ КРАЈА 

Схватити разлику измећу народа и националних мањина; именовати народе и нацио-
налне мањине које живе у крају; уочавање сличности и разлика између њих; уочавање ва-
жности узајамног поштовања и разумевања; развијање љубави према свом крају (домови-
ни). 
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 Уџбеник садржи детаљну обраду овог садржаја. Додатна питања треба да буду прила-
гођена становништву краја у којем живе ученици.  
 Предлог за групни рад.  
 Задатак: Причање о начинима изражавања, поштовања и разумевања, навођењем од-
говарајућих поступака. Како се осећају када их неко не поштује и не разуме?  
 
ДЕЧЈА ПРАВА. ПРАВИЛА ГРУПЕ  
             Упознавање и прихватање својих права и права групе; поштовање права других; упо-
знавање начина остваривања својих права; уочавање важности сарадње и узајамног пошто-
вања; разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима; неговање културе 
понашања 
 У уџбенику је дато осам чланова Конвенције о дечјим правима. 
 Учитељ треба да ученицима укратко објасни у чему се састоји свако од датих права и 
како се свако од њих крши. Следи разговор са ученицима о сваком датом дечјем праву.  
 Ученике треба подстаћи да уоче везу између права и своје одговорности (у породици, 
школи, окружењу).  
 Важно је да ученици схвате (и прихвате) да увек треба да воде рачуна о себи и о дру-
гима (о својим и туђим осећањима).  
 На сличан начин обрадити и права групе.  
 Садржај из уџбеника може се проширити осталим члановима Конвенције о дечјим 
правима.  
 Остали начини проширивања садржаја:  

1. Проширивање листе кршења дечјих права.  
2. Драматизација одговарајућих ситуација.  
3. Анонимно записивање кршења својих права. Учитељ добија драгоцене информа-

ције и преузима одговарајуће мере заштите деце од таквих понашања. 
 
ПРОИЗВОДНЕ И НЕПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЉУДИ 
             Схватање потребе за поделом послова и њихове међузависности; уочавање важно-
сти сваке људске делатности; поштовање рада сваког појединца; упознавање производних и 
непроизводних делатности људи у завичају; развијање и неговање културе понашања. 
  

У обради ове наставне јединице може се поћи од дечјих знања о пословима које оба-
вљају њихови родитељи. Када разговором дођемо до речи: уче, лече, чувају, праве, улепша-
вају, поправљају, продају, ученике треба подстаћи да уоче да људи раде за себе и једни за 
друге.  
 Посматрамо и описујемо занимања према сликама из уџбеника. За свако занимање 
описујемо просторије у којима раде, предмете којима раде, коме је то занимање потребно.  
 Напомена. Детаљније обрађујемо делатности којима се баве људи у крају у којем де-
ца живе. Ако неких од тих делатности нема у уџбенику, обавезно их треба обрадити.  
 Издвајањем занимања којима се нешто производи уводимо појам производних делат-
ности.  
 Ученике подстаћи да уоче сличности између производних делатности (сви нешто про-
изводе) и разлике између њих (производе различите производе, у различитим просторијама, 
различитим средствима за рад). Садржај је погодан за драматизацију (лепо понашање у про-
давници, биоскопу, школи, улога продавца, купца, учитеља...).  
 Аналогно обради производних делатности обрађујемо и непроизводне делатности.  
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СЕЛА И ГРАДОВИ 
              Упознавање обележја данашњих села и градова; именовање села и градова у свом за-
вичају; описивање изгледа свог села (града); уочавање и схватање повезаности, зависности и 
међуусловљености између села и градова; развијање способности посматрања, описивања и 
закључивања; развијање љубави према свом селу (граду), завичају. 
 Већина ученика трећег разреда зна да живи у селу (граду). Час можете почети разго-
вором о искуствима ученика: Да ли је насеље у коме живиш село или град? Како се зове? Ко-
је улице знаш у свом селу (граду)? Како оне изгледају? Који су најважнији објекти у твом се-
лу (граду)? Које си посетио? Именуј села и градове у свом завичају. Посматрамо и описујемо 
град (село) према сликама из уџбеника. Читамо текстове из уџбеника, објашњавамо их и 
разговарамо о њима.  

Важно је истаћи да је мали број села (градова) која су потпуно нова. Већина њих се 
стално шири, развија, уређује... Неке старе зграде се руше и на њиховим местима граде се но-
ве. Ученике подстаћи да уоче сличности и разлике између описаних градова (села) у уџбени-
ку и оних у којима они живе (или су у њиховој околини).  
 Разговором их подстаћи и на уочавање предности и недостатака живота у граду (се-
лу).  
 Тражити од ученика да повезаност и зависност села и градова изразе на конкретним 
примерима повезаности и зависности свог села (града) са најближим градом (селом).  
 
САОБРАЋАЈ У ОКРУЖЕЊУ 
             Схватање потребе и важности да се насеља повежу (и њихови делови) путевима, 
потребе да се саобраћај уреди; знати прихватити и примењивати правила безбедног пона-
шања у саобраћају (прелажење улице, пута, раскрснице, кретање дуж пута, вожња бици-
клом); развијање одговорности за понашање у саобраћају (због своје сигурности и сигурно-
сти других ученика у њему); неговање културе понашања у јавном превозу; препознавање пу-
тева и железничких пруга на географској карти свог краја. 
 У уџбенику су детаљно обрађене ситуације којима се реализују наведени задаци ове 
наставне јединице.  
 Препорука је да се прелажење улице обради изласком до најближег пешачког прелаза. 
Ако то није могуће, посматрамо, описујемо и објашњавамо према слици и тексту из уџбени-
ка.  
 Напомена. Већу пажњу треба обратити на оне ситуације које су актуелне у месту у 
којем ученици живе (према његовим специфичностима).  
 Садржај је погодан за драматизацију понашања која се од њих очекују.  
 Предлог:  
 На часу ликовне културе ученици групним радом могу израдити саобраћајне знаке, а 
на часу природе и друштва написати шта сваки знак поручује и какво се понашање од њих 
очекује.  
 
МЕЂУСОБНИ УТИЦАЈИ ЧОВЕКА И ОКРУЖЕЊА (НАЧИН НА КОЈИ ЧОВЕК МЕЊА 
ОКРУЖЕЊЕ). УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТ 
 У уџбенику се налазе илустрације које омогућавају разговор чија је тема однос човека 
према природи и окружењу у целини. 
 Обратите пажњу на следеће: 
 • Док је било мање људи, било је више биљака и животиња. 
 • Временом, број људи се повећавао док је живе природе било све мање. 
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 • У данашње време све више људи живи у градовима. 
            Ученици треба да уоче узрочно-последичне везе између природе и човека и да разуме-
ју да ако штите природу, штите и себе. 
 
ЧВРСТО, ТЕЧНО И ГАСОВИТО 
             Упознавање ученика са стањима у којима се јавља све што нас окружује: чврсто, 
течно, гасовито, са њиховим разликама и сличностима, понашањем при механичким утица-
јима. 
 Ученици знају да се вода може наћи у чврстом агрегатном стању (лед), течном и гасо-
витом (водена пара). 
 Проширити, употпунити њихова знања и искуства читањем и објашњавањем текстова 
из уџбеника, описивањем датих слика и извођењем одговарајућих закључака. 
 
МАГНЕТНА СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА 
             Упознавање ученика са магнетним својствима материјала: природни магнет, могућ-
ност намагнетисања тела и особине које тада испољавају; именовање магнетних полова; 
развијање способности за посматрање, описивање, закључивање, истраживање, примену  
новостечених знања у животу. 
 Час можете почети разговором којим ћете доћи до ученичких искустава са коришће-
њем магнета у свакодневном животу (играчке са магнетима, компас, магнетни украси...). 
 Напомена. Појам магнетног својства материјала, магнетне половине, особине које ис-
пољавају, ученици не могу усвојити само читањем текста и описивањем слика, без показива-
ња (посматрања, описивања, примене). 
 Предвиђене експерименте ученици могу практично изводити у групи. 
 Важно је употребу магнета у свакодневном животу обрадити и показивањем одгова-
рајућих предмета и разговором о њиховој употреби. 

 
 
КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 
 
КРЕТАЊЕ ЈЕ СВУДА ОКО НАС 
             Развијање свести о кретању; упознавање ученика са различитим облицима кретања 
и са њиховим основним карактеристикама (кретање по правој линији, кружно кретање, те-
ла на опрузи, клатна, таласање); уочавање узрока настанка неких кретања и периодичног 
понављања. 
 Ученици трећег разреда поседују приличан број представа и појмова о различитим об-
лицима кретања. Зато за обраду ових садржаја треба поћи од њихових знања и искуства. 
 Појмове: путања тела, праволинијско кретање и кружно кретање, формираћемо нај-
лакше обележавањем правих и кружних линија и кретањем по њима. 
 Кретање клатна, на опрузи, таласање... лакше ћемо формирати ако их вежемо за дечја 
искуства, тј. за кретање клатна на часовнику, морских таласа... 
 На исти начин ученици најлакше уочавају узроке неких кретања. 
 (Пример из уџбеника: 
 Стави лопту на земљу и реци јој да крене. 
 Да ли се померила? Шта ћеш урадити да се она покрене? Шта је узрок њеном крета-
њу?) 
 На сличан начин ученици откривају одговоре на остала слична питања из уџбеника. 
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 • Од њих тражити и да наведу сличне примере кретања и њихове узроке. 
 
ПАДАЊЕ ТЕЛА, КЛИЗАЊЕ И КОТРЉАЊЕ 
             Усвајање знања о падању, клизању и котрљању тела (када и како тела падају, клиза-
ју се, котрљају наниже); развијање способности примењивања знања у свакодневним жи-
вотним ситуацијама. 
 Ученицима трећег разреда познато је значење појмова: падање, клизање и котрљање. 
Зато се час може почети питањима: Ако бациш низбрдо лопту, шта ће се десити са њом? Шта 
се још котрља? Да ли сте се некада клизали и по чему? Баците гумицу увис. Шта се десило? 
 Следи најава наставне јединице: На овом часу ћемо научити када и како тела падају, 
клизају се, котрљају наниже. 
 Посматрамо слике из уџбеника. Тражимо сличности и разлике. Затим читамо и обја-
шњавамо текстове из уџбеника користећи знања до којих су ученици дошли анализом слика. 
 Потребно је подстицати их да сами закључују. Тек ако они то не могу, учитељ им то 
мора објаснити. 
 Напомена. При решавању проблемских ситуација из уџбеника (и уопште) важно је 
подстицати ученике на осамостаљивање у раду. 
 
КРЕТАЊЕ ПРОИЗВОДИ ЗВУК 
            Упознавање ученика са узроцима настанка различитих звукова; развијање способно-
сти примењивања знања у свакодневном животу. 
 Ученицима се неколико дана пре обраде ове наставне јединице може дати задатак да 
запишу своја запажања о звуковима које производе различити облици кретања: аутомобила, 
ветра, воде из чесме, машине за веш која је укључена... 
 У уводном делу часа од ученика тражити да прочитају извештај у вези са звуцима из-
веденим ван школе. 
 • При обради ове лекције од ученика се може тражити да, на основу посматрања неке 
слике из уџбеника, припреме питања која ће поставити својим друговима/другарицама из 
одељења. Након тога могу се заменити улоге. Они који су постављали питања, одговарају на 
друга питања која постављају они који су претходно одговарали на питања. 
 Важно је да ученици све изведене закључке самостално искажу својим речима. 
 
 
НЕЖИВА ПРИРОДА 
 
РАЗЛИКЕ И СЛИЧНОСТИ ИЗМЕЂУ ВОДЕ И ДРУГИХ ТЕЧНОСТИ 
             Упознавање ученика са битним карактеристикама воде: провидност, густина, вода 
као растварач; уочавање разлика између воде и других течности; упознавање експеримента 
(огледа) као методе за истраживање; развијање способности аналитичког посматрања. 

• До појма течности можемо доћи показивањем претакања воде из једне у другу посу-
ду. Након тога ученицима можемо поставити питања: Ако у воду ставимо оловку, да ли ће се 
она видети? Да ли вода може да раствори шећер, со...? Овим и сличним питањима долазимо 
до дечјих знања и искуства из  свакодневног живота. 
 Следи најава наставне јединице: 
 На овом часу ћемо извођењем огледа доћи до одговора на следећа питања: 

1. Да ли је вода провидна? 
2. Да ли вода има густину? 
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3. Постоје ли разлике и сличности у густини воде и других течности? Ако постоје, ко-
је су? 

4. Да ли је вода растварач? 
5. Да ли су и друге течности растварачи? 
Напомена. Описи начина извођења огледа детаљно су дати у уџбенику, па их зато ов-

де нећемо понављати. 
Важно је од ученика тражити да наброје прибор за рад, да пажљиво посматрају по-

ступке при раду, да изнесу своја запажања и изведу закључке (помоћу питања из уџбеника). 
Напомена. Ученицима обавезно треба дати прилику да постављају питања у вези са 

изведеним огледима, на овом и на свим осталим часовима на којима се огледи изводе. 
 
ПРОМЕНЕ ПРИ ЗАГРЕВАЊУ И ХЛАЂЕЊУ ТЕЧНОСТИ 
             Упознавање са понашањем течности при загревању и хлађењу и са начином утврђи-
вања температуре воде; развијање способности аналитичког посматрања, закључивања и 
примењивања у свакодневном животу. 
 Час можете почети питањима типа: Које топле течности пијеш? (Очекивани одговори 
су: чај, топлу чоколаду, какао, млеко...) Које хладне течности волиш да пијеш? (Очекивани 
одговори су: воду, сок, млеко...) 
 После одговора ученика на дата питања иде најава наставне јединице. 
 Од ученика пре сваког изведеног огледа можете тражити да процене (претпоставе) 
шта ће се десити када „то” урадимо. 
 Од ученика после изведених огледа, а пре извођења закључака, можете тражити да их 
опишу (да би сазнали да ли су их пажљиво пратили). 
 Знање стечено на овом часу можете проверити такмичењем група ученика, којима ће-
те поставити иста питања. Победник је група која прва тачно одговори на сва постављена пи-
тања. 
 Провера знања се може извршити и овако: ученицима кажемо називе прибора за рад 
на основу којих они треба да открију који оглед је њима извршен и шта се тим огледом са-
знаје. 
 За домаћи задатак ученицима се може дати да изведу (појединачно, по паровима или 
групно) неке од огледа из уџбеника који нису захтевни када је у питању прибор за рад. 
 
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕЧНОСТИ 
             Упознавање ученика са битним карактеристикама течности: променљивост обли-
ка, простор који заузима – запремина; развијање способности аналитичког посматрања на 
примерима извођења огледа којима се доказују наведене карактеристике течности: закљу-
чивање и примењивање знања у свакодневном животу. 
 Ова наставна јединица се обрађује на сличан начин као што су обрађена претходна 
три садржаја. 
 
ВАЗДУХ ПРИТИСКА И ПОКРЕЋЕ 
              Упознавање ученика са битним особинама ваздуха: заузима простор, врши прити-
сак, мења облик и запремину, кретање ваздуха, шта он покреће; усвајање појма атмосфер-
ски притисак; примењивање знања у одређеним животним ситуацијама; уочавање значаја 
природних наука за људски живот и рад. 



   91 
 

 Час можете почети разговором о дечјем искуству у вези са ваздухом: Чиме се балон 
пуни када га дувамо? Шта се чује (шта шишти) из балона када га издувамо? Махањем лепезе, 
лице се хлади. Од чега се оно хлади? 
 После одговора ученика на претходна питања (и дечјих искустава из свакодневног 
живота) најавити наставну јединицу и извести огледе из уџбеника. 
 Било би добро ученике подстаћи да пре сваког извођења огледа изведу претпоставке 
(Шта ће се десити, ако „то” урадимо?), а после сваког изведеног огледа тражите да их украт-
ко опишу. 
 Ученици закључују помоћу питања из уџбеника. 
 Од ученика после изведених закључака можете тражити да наведу примере из свако-
дневног живота који доказују те закључке и на основу њих их подстаћи да уоче значај при-
родних наука за људски живот и рад. 
 
ПРОМЕНЕ КОЈЕ НАСТАЈУ ПРИ ЗАГРЕВАЊУ И ХЛАЂЕЊУ ВАЗДУХА 
             Упознавање са понашањем ваздуха при загревању и хлађењу: промена температуре, 
запремине, струјање ваздуха; оспособљавање ученика за самостална закључивања помоћу 
извршених огледа; уочавање сличних збивања у природи; развијање интересовања да боље 
упознају природу, да истражују. 
 Обрада ове наставне јединице слична је обради свих наставних јединица са извође-
њем огледа. 
 Пошто су се ученици досада извештили у посматрању, описивању огледа и закључи-
вању, сада можете тражити да претпоставе поступак огледа на основу датог материјала. 
 Напомена. Ученике треба подстаћи да постављају што више питања у вези са изведе-
ним огледом. 
 Од ученика се може тражити и да после изведеног огледа формулишу питања на осно-
ву којих ће доћи до закључака. 
 Ако то време дозвољава, са ученицима можете разговарати на тему: Шта бисте ви же-
лели да истражујете? Како то можете да урадите? 
 Ако ученици не знају одговор на друго питање, помозите им у томе и подстичите их 
на такав вид рада. 

 
 

МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА 
 
ВАЗДУХ – ТОПЛОТНИ ИЗОЛАТОР 
             Упознавање ученика са особином ваздуха – топлотни изолатор;оспособљавање уче-
ника да усвојена знања примене на одређене животне ситуације; развијање свести о значају 
природних наука за унапређење људског живота и рада; утицање на формирање здравстве-
них навика ученика. 

Обновити стечена знања о ваздуху, његовим особинама и променама које настају при 
његовом загревању и хлађењу. 
 Ново наставно градиво (из уџбеника) обрадити користећи ученичка искуства из свако-
дневног живота. 
 Десетогодишњаци би требало да имају формиране здравствене навике адекватног оде-
вања према временским приликама. Искуство често говори супротно. На пример, многи уче-
ници зими за време одмора излазе у школско двориште без јакне (потребно их је опоменути 
да се обуку). Зато пред крај часа треба са ученицима разговарати и на ту тему. 



   92 
 

Литература коју можете користити: 
 
1. Борић, Д., Лукач, Ш. (1999). Улазница за Царску бару. Специјални резерват природе Стари Бегеј 

– Царска бара. Зрењанин. 
2. Бојовић, В. (1995). Кретање. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд. 
3. Бојовић, В. (1995). У свету електицитета. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд. 
4. Зелени путокази. Предшколска установа Врачар. Београд, 1995. 
5. Животна средина и одрживи развој. Еколобри и Завод за уџбенике и наставна средства. Београд, 

2003. 
6. Ура култура – еколошка, здравствена, култура исхране. Учитељски факултет. Београд, 2000. 
7. Зоопедагошки приручник. Педагошки завод Војводине и Просветно-педагошки завод Суботице, 

1991. 
8. Здански, И. (1998). Школа у природи. Веста фац. ДОО. Београд. 
9. Ивић, И. И други (1997). Активно учење. Министарство просвете Србије, Министарство 

просвјете Црне Горе, Институт за психологију Београд, Канцеларије УНИЦЕФ-а у Београду. 
10. Јанковић, М. и други (1991). Екологија и заштита животне средине. Научна књига. Београд. 
11. Константини, Ф. (1997). Учим на огледима. Техничка књига. Београд. 
12. Кроул, С., Ранкин, Б. (2001). Екологија за почетнике. Хинаки. Београд. 
13. Матановић В., Веиновић З. (2003). Еколошко-природњачки водич са методичким упутствима. 

Едука Д.О.О. Београд. 
14. Матановић, В. (1995). Одабрана поглавља из природних наука. Учитељски факултет. Београд. 
15. Милошевић, Л. (1996). Настава биологије у основној школи. Завод за издавање уџбеника. Београд. 
16. Николић, Р. (1994). Педагошке вредности школе у природи. Институт за андрагогију и педагогију 

Филозофски факултет у Београду и Учитељски факултет Ужице. 
17. Огледи и наставна средства за природне науке у основној школи. Савремена школа. Београд, 

1995. 
18. Ршумовић, Љ. Буквар дечјих права.  
19. Сенћански, Т. (2003). Мали кућни огледи 1. Креативни центар. Београд. 
20. Сенћански, Т. (2003). Мали кућни огледи 2. Креативни центар. Београд. 
21. Сенћански, Т. (2003). Мали кућни огледи 3. Креативни центар. Београд. 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. ПИСАНЕ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ПО НАСТАВНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

НАПОМЕНА: У писаним дневним припремама коришћене су скраћенице ОВ = обједињена 
верзија уџбеника и РВ = раздвојена верзија уџбеника, а односе се на наше уџбенике који 
су, по налогу Министарства раздвајани на „радне и нерадне”. Ми их сада пружамо у обе 
верзије – да их користите према жељи, потребама и могућностима. Дакле, ОВ је уџбеник са 
вежбањима, а РВ подразумева уџбеник и радну свеску. 

 

 
 

 

 





 

Редни 
број: 1. 

Наставна јединица: Природа и друштво нашег краја и 
још понешто 

Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа 

Упознати ученике са наставним предметом, уџбеником и са садржајима које ћемо 
усвајати у току године; покренути радозналост и децу мотивисати за даљи рад. 

Стандарди постигнућа:  

Наставне методе: дијалошка, показна 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, у пару 

Наставна средства: уџбенички комплет, географске карте 

ТОК ЧАСА 

 

– Ученици читају песмицу из уџбеника ПИД 3. 

– Усмено наводе садржаје из песмице који ће се обрађивати у трећем разреду из 
предмета ПИД. 

 

У
водни 

 

– Пре него што кренемо даље, да се подсетимо шта смо учили прошле године: ученици 
наводе садржаје који су обрађивани прошле године, а учитељ их бележи на табли и 
групише. Затим од наведених садржаја истиче оне који ће се обрађивати – 
продубљивати и проширивати и ове године на часовима предмета Природа и друштво.  

– Ученици наводе и образлажу оно што су научили о нашем месту и о рељефу нашег 
места; о странама света и слично. 

– Учитељ затим представља програмске садржаје овог предмета који су новина за 
ученике. 

 

– Ученици прелиставају садржај уџбеника. 

– Заједно са учитељем, покушавају да групишу и извуку тематске целине односно 
области, а учитељ целине бележи на табли. 

– Затим ученици по областима (целинама) наводе шта би волели о њима да сазнају и 
ново да науче. 

– Ученици у паровима разгледају уџбеник и усмено дају своје утиске. 

– Учитељ усмено одговара на евентуална питања ученика. 

Главни 

 

 

– Играње игрице Јесењи ветар коју су научили у претходним разредима. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 2. 

Наставна јединица: Мој крај – рељеф у крају 
Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа 

Упознавање основних облика рељефа у окружењу. 
Развијање способности за активно упознавање околине, радозналости, припадности и 
љубави према завичају. 
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.1.  1ПД. 1.2.1.  1ПД. 2.6.1.  1ПД. 2.6.3.  

Наставне методе: дијалошка, показна, истраживачка 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбенички комплет, слике различитих облика рељефа 

ТОК ЧАСА 
 

Учитељ води са ученицима уводни разговор: 
– Доста смо путовали за ове две године. Путовали сте и са родитељима. На тим 
путовањима пролазили сте кроз разне крајеве.  
– По чему се разликују ти крајеви? 
– Да ли је ваш крај сличан неком од њих? 
(За разговор користимо своје разредне фотографије од којих је направљена 
презентација или пано.) 

У
водни 

Ово су слике нашег краја и његове околине. Ово је ваш завичај. 
*Завичај је место и крај у коме је неко рођен. 

– Да бисмо даље упознали свој завичај, морамо поновити шта је то рељеф и које 
облике рељефа познајемо. 
– Наредних часова радићете подељени у три групе. Свака група ће имати другачији 
задатак. Тек када сви урадите своје задатке, добићемо целину. 
1. група. Помоћу уџбеника и слика које је добила треба да:  
– напише шта је рељеф и које облике рељефа имамо, 
– да опише изглед брдовитих крајева.  
2. група. Да опише планински предео.  
3. група. Да опише равничарски предео. 
Опис сваког краја мора да садржи: 

1. основне карактеристике  облика рељефа; 
2. карактеристике таквог земљишта и за шта је погодно (шта се ту узгаја); 
3. која су природна богатства тог краја; 
4. чиме се људи у том крају баве. 

– У раду користите уџбеник, текстове и слике које сте добили. 
– Ученици раде до пред крај часа, а онда добијају даље задатке. 

Главни 

 
– До следећег часа, радећи у групама како сте радили и на часу, спремићете своја 
излагања о различитим крајевима наше земље. 
– Поделите задужења, нађите занимљиве текстове у енциклопедијама, издвојте оно 
што је најважније и што мора да се запише у свеску. На следећем часу, свака група ће 
бити предавач за свој део. 
– Помоћ можете потражити у библиотеци, а све што треба да откуцате, можете у 
кабинету за информатику. 

Заврш
ни 

Литература:  

 



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 3. 

Наставна јединица: Мој крај – рељеф у крају 
Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање основних облика рељефа у окружењу. 

Развијање способности за активно упознавање околине, радозналости, припадности и 
љубави према завичају. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.1.  1ПД. 1.2.1.  1ПД. 2.6.1.  1ПД. 2.6.3. 

Наставне методе: дијалошка, демонстративна, 
писана, истраживачка 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбенички комплет, слике различитих облика рељефа 

ТОК ЧАСА 
 

– Ученици усмено понављају шта је завичај и које су задaтке имале групе. 
– Групе се припремају за представљање својих радова. 
 
 

У
водни 

                     Излагање група по реду 

– Остали ученици прате, записују, постављају питања, допуњују 

 

           У свеске би требало да запишу: 

*Рељеф чине сва узвишења, удубљења и равнице на земљиној површини. 

* Облици рељефа су : 

        равница                   брег  

       котлина                  брдо  

       долина                    планина  

– Ученицима објашњавамо да све остало могу научити из уџбеника, а видели су и из 
других извора. 

– Раде задатке у РВ: радној свесци, стр. 5; ОВ: уџбенику 3а, стр. 9 и усмено 
проверавају тачност урађеног. 

 

Главни 

И даље радите као истраживачи у групама: 

1. и 2. група. Облици рељефа у мом крају (описати их, навести природна богатства). 

3. група. Занимања људи условљена изгледом рељефа. 

– Прикупити што више занимљивих фотографија, прича, да ли је рељеф у овом крају 
увек био овакав.... 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 
Редни 
број: 4. 

Наставна јединица: Мој крај – воде у крају 
Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  
Упознавање основних облика појављивањ воде у окружењу. Развијање способности за 
активно упознавање околине, радозналости, припадности и љубави према завичају. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.1.  1ПД. 2.6.1.  1ПД. 2.6.3.  1ПД. 1.2.3.  1ПД. 2.2.3. 

Наставне методе: дијалошка, демонстративна, 
писана 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбенички комплет, текстови о рекама, језерима и барама 

ТОК ЧАСА 

 
– Понављамо шта је вода и у којим облицима се јавља у природи. 
 
 

У
водни 

 
Ученици радe у три групе. 

1. група. Текуће воде (РВ: уџбеник, стр. 10, 11, 12; ОВ: уџбеник 3а, стр. 11, 12, 
13). 

2. група. Реке (равничарске, планинске, највеће реке). 
3. група. Стајаће воде, 13. стр., језера и баре (РВ: уџбеник, стр. 14; ОВ: уџбеник 

3а, стр. 14, 15). 
За све групе. Како загађујемо и како чувамо наше воде. 

– Излагање група. За прву групу припремљене су слике (презентација) на којима се 
виде: извор, река, обале, притоке, ушће. 
– За другу групу слике наших великих река. 
– За трећу слике наших језера и бара. 
– Учитељ помаже и допуњује излагање ученика. 
             Записујемо:  
– Воде могу бити текуће и стајаће. 
   Текуће воде су потоци и реке. 
– Свака река има: извор, ток, речно корито, обале, своје притоке и ушће. 
– Наше велике реке су: Сава, Дрина, Дунав, Велика Морава. 
   Стајаће воде су: 

– језера (природна и вештачка), 
      – баре. 

Главни 

 
 

И даље радите као истраживачи у групама: 
1. и 2. група. Реке мог краја.  
3. група. Језера и баре у мом крају. 
– Прикупити што више занимљивих фотографија, прича, могу ти помоћи питања у 
уџбенику која се налазе испод сваке лекције. 
 
Напомена. На часовима слободних активности ученици израђују макету рељефа и 
вода свог краја.  

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 5. 

Наставна јединица: Мој крај – рељеф и воде у крају 
Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци часа  

Утврђивање знања о рељефу и водама краја. Развијање способности за активно 
упознавање околине, радозналости, припадности и љубави према завичају. 
Оспособљавање за јавни наступ и јасно изношење знања и ставова. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.1.  1ПД. 2.6.1.  1ПД. 2.6.3.  1ПД. 1.2.3.  1ПД. 2.2.3. 

Наставне методе: дијалошка, демонстративна, 
писана, вербална  

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: Све оно што су групе припремиле за своја излагања. 

ТОК ЧАСА 

 
– Припремамо све што је групама потребно. 
– Понављамо задатке које су групе имале. 
 
 
 

У
водни 

 
 
РЕЉЕФ У МОМ  КРАЈУ 
– Групе излажу редом, показујући припремљене материјале. Материјали су 
припремљени у сарадњи са родитељима и направљени као презентација или као панои 
са сликама. 
 
ВОДЕ У МОМ КРАЈУ  
– Исти поступак у излагању. 
 
ИЗГЛЕД  МОГ КРАЈА ПРЕ 70 ГОДИНА 
– Прича нашег госта чика Јована, који се овде родио и цео свој век проживео. 
– Показаћемо и слике које је деда донео; ученици могу да му постављају питања. 
Важно је да уоче да су људи живећи у овом крају много утицали и на рељеф и на воде 
овог краја (вештачко језеро, пресушила река, заравњена брда и на њима изграђена 
насеља). 
 
 
 

Главни 

 
 

Ово ће бити организовано као јавни час, коме могу да присуствују и родитељи.  
На крају је изложба слика нашег краја и макета које смо правили. 
Све траје дуже од једног часа, али тог дана може бити тематски организована настава. 
 
 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 6. 

Наставна јединица: Мој крај – рељеф и воде у мом 
крају 

Тип часа: 
систематизација 

 

Циљеви и задаци часа  

Систематизација знања усвојених на претходним часовима и њихова примена. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.1.  1ПД. 2.6.1.  1ПД. 2.6.3.  1ПД. 1.2.3.  1ПД. 2.2.3. 

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбенички комплет  

ТОК ЧАСА 

 
 

– Усмено понављамо све што смо досада научили о рељефу и водама. 

– Шта све знамо о свом крају. 

– На основу усменог испитивања и досадашњег рада учитељ може да подели оцене. 
Потребно је да се прокоментарише рад сваке групе, да ли су  сви чланови били 
подједнако активни, да се сви похвале и да разменe искуства о оваквом раду.  

 
 

У
водни 

 

 

 

 

– Израда задатака у РВ: радној свесци, стр. 7, 8, 9; ОВ: уџбенику 3а, стр. 16, 17, 18. 

– Читањем проверавамо тачност решења. 

 

 

 

 

Главни 

 

 

 

– Следећи час ћемо имати у школском парку.  

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни број: 
7. и 8. 

Наставна јединица: Својства земљишта и њихов 
значај за живи свет 

Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање основних својстава земљишта. Повезивање својства земљишта и живог 
света. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.1.  1ПД. 1.3.2.    

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбенички комплет, све оно што је потребно за експерименте 

ТОК ЧАСА 

 

Учитељ разговара са ученицима: 

– Зашто кажемо да је земљиште један од услова живота? Шта нам земљиште пружа? 

– Како је настало земљиште? 

У
водни 

 

 

– Учитељ објашњава настанак и ситњење земљишта. Показује слике, чита чланке из 
енциклопедија. Учитељ доноси замрзнуто и незамрзнуто земљиште. Ученици уочавају 
разлике. 

Својства земљишта 

– Ученици раде огледе редом као у РВ: радној свесци, стр. 10–14; ОВ: уџбенику 3а, 
стр. 20–24. После сваког огледа изводе закључке и записујемо их на табли и у свеске. 

– Битно је да ученици уоче главна својства земљишта и да га повежу са живим светом. 

– Нагласити да је земљиште у ствари станиште за различити живи свет. Од особина 
земљишта зависи какве ће биљке ту расти, а од биљака зависи које ће животиње ту 
живети. 

– Нагласити да и човеков живот и рад зависе од земљишта. Где ће људи правити куће, 
чиме ће се бавити, зависи од земљишта. 

 

Главни 

 

– Ученици одговарају на питања из РВ: уџбеника, стр. 16; ОВ: уџбенику 3а, стр. 26. 

– Садимо пасуљ у различите врсте земљишта и стварамо му различите услове за живот. 
Остављамо да расте. (РВ: радна свеска, стр. 26; ОВ: уџбеник 3а, стр. 57) 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни број: 
9. и 10. 

Наставна јединица: Својства воде и ваздуха која су 
значајна за живи свет 

Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа 

Упознавање основних својстава воде и ваздуха и њихово повезивање са животом – они 
су услов живота на Земљи. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.1.  1ПД. 1.3.2.    

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална, текстуална  

Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбенички комплет, све оно што је потребно за експерименте 

ТОК ЧАСА 

 

– Усмено понављање својстава воде и ваздуха које су научили у другом разреду. 

 

У
водни 

 

 

– Шта је потребно за живот и раст живих бића? 

– Како је настало земљиште? 

– Читамо текст из РВ: уџбеника, стр. 17; ОВ: уџбеника 3а, стр. 27, део о води. Кроз 
разговор објашњавамо, дајемо још информација, ученици допуњују својим знањем и 
искуством. 

– Читамо део о ваздуху допуњујући га сликама и занимљивим текстовима. 

– Нека својства воде и ваздуха и њихов значај за живи свет. 

– Радимо огледе везане за кружење воде у природи. Читамо занимљиве текстове, 
тражимо од ученика да објасне кружење воде на неком конкретном примеру. 

– Особине и кретање ваздуха – радимо на исти начин. 

– При раду се што више ослањамо на искуство ученика. 

– Радимо задатке у РВ: радној свесци, стр. 16, 17; ОВ: уџбенику 3а, стр. 32, 33. 

 

Главни 

 

– Правимо ветроказ и стављамо га у двориште. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 11. 

Наставна јединица: Временске прилике и њихов значај 
за живот у окружењу 

Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање основннх појмова везаних за временске прилике и њихов значај за живи 
свет. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.1.  1ПД. 2.3.1.    

Наставне методе: дијалошка, писана, истраживачка, 
текстуална  

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбеник, текстови, новине  

ТОК ЧАСА 

 

– Ученици усмено одговарају на питања учитеља о својствима воде и ваздуха. 

– Усмено објашњавају (на примеру) кружење воде у природи.  

 

У
водни 

Учитељ разговара са ученицима: 

– Шта можемо да слушамо увече како бисмо знали шта ујутру да обучемо за школу? 

– Шта је то временска прогноза, какве информације нам даје? 

Проучавањем временских прилика баве се метеоролози. 

– Да видимо шта све може утицати на време. 

– Да ли је иста температура у шуми и на ливади? Да ли је ветар јачи у шуми или на 
ливади? 

– На исти начин обрађујемо и остале чиниоце и закључујемо: 

На време утичу многи чиниоци, као што су: рељеф, падавине, ваздух, 
температура, шуме...  

– Падавине и шта о њима знамо. 

Падавине су: киша, снег, магла, роса... 

– Разговарамо на основу дечјег искуства и читамо занимљиве текстове. 

– Објашњавамо ученицима како да прате временске прилике у свом крају наредних 
седам дана и како да ураде „временску прогнозу“. 

– Радимо задатке из РВ: уџбеника, стр. 25; ОВ: уџбеника 3а, стр. 38. 

Главни 

 

– Домаћи задатак: РВ: радна свеска, стр. 18, 19; ОВ: уџбеник 3а, стр. 37, 39. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 12. 

Наставна јединица: Вода, ваздух, земљиште 
Тип часа: 
провера 

 

Циљеви и задаци часа  

Провера степена усвојености садржаја који су досада обрађени. 

Стандарди постигнућа: стандарди целе области  

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: контролни задатак – Едука 

ТОК ЧАСА 

 

 

– Подела контролних задатака. 

 

 

У
водни 

 

 

 

 

– Давање упутства за рад. 

– Израда задатака. 

– Ученици који први заврше могу читати текстове везане за природу. 

 

 

 

 

 

Главни 

 

 

– Анализа контролних задатака на следећем часу. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 13. 

Наставна јединица: Станиште и животна заједница 
Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа 

Схватити везу између станишта и животне заједнице. Упознати појам животне 
заједнице. Схватити међусобну повезаност свих живих бића. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.6.  1ПД. 2.1.1.  1ПД. 2.1.5.  1ПД. 2.1.6.  1ПД. 3.1.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: слике различитих станишта 

ТОК ЧАСА 

 

– Показујемо слике различитих станишта и на њима објашњавамо појам станишта. 

У
водни 

 

Учитељ сумира и разговара са ученицима: 

СТАНИШТЕ је простор настањен биљкама и животињама. 

– Како се зове станиште људи? Шта људима пружа насеље? Зашто се насеља праве на 
неким местима, а на другим не? 

У сваком станишту постоје ОДРЕЂЕНИ УСЛОВИ за живот по којима се оно 
разликује од других. 

– Упоређујемо различита станишта и проналазимо различите услове за живот у 
различита годишња доба.  

Све биљке и животиње одређеног станишта чине ЖИВОТНУ ЗАЈЕДНИЦУ. 

Пошто су у различитим стаништима услови за живот различити, то се и животне 
заједнице разликују. 

УТИЦАЈ СТАНИШТА НА ЖИВА БИЋА  

Својим условима живота станиште утиче на животну заједницу. 

Биљке и животиње се прилагођавају условима живота. 

– Шта мислите, на које све начине се биљке и животиње прилагођавају условима 
станишта? 

– Биљке се прилагођавају ИЗГЛЕДОМ свих својих делова, а животиње изгледом 
и понашањем. 

– Рад у три групе. Свака група добије по једну биљку и једну животињу из различитог 
станишта. Треба да одреди станиште, услове живота и како су прилагођене тим 
условима. 

Главни 

 

– Извештавање група и анализа урађеног. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 14. 

Наставна јединица: Станиште и животна заједница 
Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци часа  

Утврдити знања ученика о стаништима и животним заједницама, као и повезаности 
живих бића са условима живота на станишту. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.6.  1ПД. 2.1.1.  1ПД. 2.1.5.  1ПД. 2.1.6.  1ПД. 3.1.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбенички комплет 

ТОК ЧАСА 

 

– Ученици усмено одговарају на питања учитеља о станишту и животним заједницама. 

 

У
водни 

 

Учитељ кратко излаже: 

ОДНОС ЖИВИХ  БИЋА У СТАНИШТУ  

– Чланови једне животне заједнице повезани су међусобно на разне начине.  

– Најзначајнији је однос исхране који међу њима постоји и називамо га ланац исхране. 

– Ланац исхране чине карике (биљке и животиње), повезане тако да прва у ланцу 
служи као храна следећој. 

– Прва карика – зелене биљке, произвођачи. 

– Последња карика – животиња која у станишту нема природног непријатеља. 

Станиште, животна заједница, чланови животне заједнице чине једну целину у којој 
сваки део има своје место и улогу и у равнотежи је са осталим деловима. Ако дође до 
промене у једном делу, равнотежа ће се пореметити, па ће се и целина пореметити. 

– Ученици читају текст из РВ: уџбеника, стр. 27, 28, 29; ОВ: уџбеника 3а, стр. 40, 41, 
42 и усмено одговарају на питања из уџбеника. 

 

 

Главни 

 

– Ученици самостално раде задатке у РВ: радној свесци, стр. 20; ОВ: уџбенику 3а, 
стр. 43. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 15. 

Наставна јединица: Животне заједнице на копну – 
шуме 

Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Усвајање знања о животним заједницама на копну – шумама. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.6.  1ПД. 2.1.1.  1ПД. 2.1.5.  1ПД. 2.1.6.  1ПД. 3.1.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана, текстуална 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, у пару 

Наставна средства: уџбенички комплет, текстови о биљкама и животињама шума 

ТОК ЧАСА 

 

– Ученици усмено одговарају на питања учитеља понављајући претходно научене 
садржаје: шта је станиште и животна заједница; које животне заједнице постоје; ланац 
исхране; последице нарушавања ланца исхране. 

 

 

У
водни 

 

 

 
Ученици усмено одговарају на питања учитеља: 

– Које животне заједнице разликујемо на копну? 

– То су природне животне заједнице: шуме, травнате животне заједнице. 

Ученици усмено наводе поделу и карактеристике култивисаних животних заједница. 

– Култивисне животне заједнице – оне које формира човек: њива, повртњак, воћњак, 
виноград, паркови. 

– Ученици у паровима раде задатке у РВ: радној свесци, стр. 21, 22, 23; ОВ: уџбенику 
3а, стр. 47, 48, 49, 50. 

– Сваки одговор читамо, коментаришемо и допуњујемо. 

 

 

Главни 

 

– Игра питалице: ученици у паровима смишљају опис карактеристичне биљке или 
животиње по избору (без навођења назива), а задатак других парова јесте да погоде о 
којој биљци или животињи је реч. 

– Читамо занимљиве текстове о биљкама и животињама шуме. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 16. 

Наставна јединица: Животне заједнице на копну – 
травнате области 

Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Усвајање знања о животним заједницама на копну – травнатим областима 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.6.  1ПД. 2.1.1.  1ПД. 2.1.5.  1ПД. 2.1.6.  1ПД. 3.1.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, у пару  

Наставна средства: уџбенички комплет  

ТОК ЧАСА 

 

– Понављамо шта је станиште и животна заједница, ланац исхране, животне заједнице 
на копну. 

 

 

У
водни 

 

 

– Рад у пару према задацима из уџбеничког комплета. 

– Сваки задатак се коментарише и допуњује. 

– О свакој животињи на слици читамо занимљиве текстове. 

Ученици у паровима састављају ланац исхране на ливади и одговарају на питања 
учитеља: 

– Да ли у том ланцу исхране учествују само животиње са ливаде? 

– Шта то значи? 

– Како су животиње ливаде прилагођене условима живота? 

– Како су биљке прилагођене тим истим условима? 

 

Главни 

 

– Припремамо се за истраживачки рад у шуми и на ливади.  

– Задаци су преузети из уџбеника. Ученици ће припремити сав потребан материјал и 
следећа два часа проверићемо на ливади и у шуми. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни број: 
17. и 18. 

Наставна јединица: Животне заједнице на копну 
Тип часа: 
утврђивање   

 

Циљеви и задаци часа  

Утврђивање знања о животним заједницама на копну. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.6.  1ПД. 2.1.1.  1ПД. 2.1.5.  1ПД. 2.1.6.  1ПД. 3.1.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана, истраживачки 
рад  

Облици рада: амбијентална 
настава 

Наставна средства: папир, бојице, лупа... 

ТОК ЧАСА 

– Пут до ливаде користимо да коментаришемо животиње и биљке које живе поред 
пута. Пошто нас пут води поред њива и воћњака, поновићемо и култивисане животне 
заједнице. 

У
водни 

 

– Ученици ће радити у групама. 

– Прво ћемо посетити ливаду. Свака група ради све задатке које смо одредили на 
претходном часу. 

– Пре него што крену да раде задатке, понављамо које све биљке и животиње живе на 
ливади. 

– Поред већ задатих задатака, треба да забележе све биљке и животиње које препознају 
на ливади. 

– Одмарамо се на ливади и причамо о ономе што смо видели и научили. 

– Одлазимо у шуму. 

– Ученици раде на исти начин. 

– Обратити пажњу на животиње које могу да се виде у шуми. Да ли је лакше видети 
животињу на ливади или у шуми? Зашто?  

– Направити ланац исхране који повезује шуму и ливаду. 

– Ову прилику искористити да се понови и оријентација у простору. 

– Особине земљишта и ваздуха. 

– Делови биљке. 

– Шта смо све видели и научили – понављамо. 

– Сав материјал носимо са собом и допуњујемо своју разредну збирку. Понећемо и 
биљке за хербаријум, узорке земљишта, слике животиња... 

 

Главни 

 

– Игре по избору ученика. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 19. 

Наставна јединица: Култивисане животне заједнице   
Тип часа: 
обрада   

 

Циљеви и задаци часа:  

Проширити и продубити знања ученика о култивисаним животним заједницама. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.6.  1ПД. 2.1.1.  1ПД. 2.1.5.  1ПД. 2.1.6.  1ПД. 3.1.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана, текстуална  
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, у паровима 

Наставна средства: уџбеник, слике,текстови  

ТОК ЧАСА 

 

– На великим сликама су шуме, ливаде, баре, реке. На столу су сличице биљака и 
животиња  шума и ливада. Ученици излазе, узимају једну сличицу, стављају је на своје 
место и објашњавају све што о њој знају. 

 

У
водни 

 

 

– На другој великој слици приказана су култивисана станишта. 

– Тражимо од ученика да опишу шта виде на слици. 

– Какви су услови живота у овим стаништима? 

– Ко утиче на услове живота у овим стаништима? 

– Хајде да од ових станишта направимо животна станишта – да им додамо биљке и 
животиње које у њима живе. 

– Ученици лепе сличице биљака и животиња које припадају овим стаништима. 

– Да ли у овим стаништима има и самониклих биљака и дивљих животиња? 

– Зашто су оне неопходне у овим заједницама? 

– Ученици у паровима састављају по један ланац исхране:  а) на њиви, б) у повртњаку, 
в) у парку. 

– Решења се проверавају читањем и коментарисањем. 

 

Главни 

 

– Читамо занимљиве чланке о култивисаним биљкама. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 20. 

Наставна јединица: Култивисане животне заједнице   
Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци:  

Утврдити знања о култивисаним животним заједницама. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.6.  1ПД. 2.1.1.  1ПД. 2.1.5.  1ПД. 2.1.6.  1ПД. 3.1.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана, текстуална  
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбенички комплет, слике, енциклопедије 

ТОК ЧАСА 

 

– Ученици се припремају за групни рад. 

 

У
водни 

 

 

– Ученици су подељени у четири групе. 

– Свака група добија по једно култивисано станиште. 

– Задаци: 

• Нацртати то станиште. 

• Написати услове за живот. 

• Лепљењем сличица или цртањем направити животну заједницу тог станишта. 

• Описати повезаност свих чланова тих животних заједница. 

• Улога човека у тим стаништима. 

• Наћи у енциклопедији неки занимљив текст о једном становнику те животне  
заједнице. 

– Извештавање група. 

 

Главни 

 

– Ученици самостално раде задатке у РВ: радној свесци, стр. 26–31; ОВ: уџбенику 3а, 
стр. 60. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 21. 

Наставна јединица: Карактеристике животних 
заједница на копну 

Тип часа: 
провера  

 

Циљеви и задаци часа  

Проверити степен усвојености садржаја везаних за животне заједнице на копну. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.6.  1ПД. 2.1.1.  1ПД. 2.1.5.  1ПД. 2.1.6.  1ПД. 3.1.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: наставни листићи – Едука контролни 

ТОК ЧАСА 

 

 

– Подела наставних листића. 

– Давање упутства за рад. 

 

 

У
водни 

 

 

 

 

– Ученици раде задатке. 

– Ученици који пре краја часа заврше, читају занимљиве чланке из енциклопедија. 

 

 

 

 

Главни 

 

 

 

– Анализа задатака на следећем часу. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни број: 
22. и 23. 

Наставна јединица: Животне заједнице у води и 
поред воде 

Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

На основу истраживачког рада, упознати животне заједнице у води и поред воде. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.6.  1ПД. 2.1.1.  1ПД. 2.1.5.  1ПД. 2.1.6.  1ПД. 3.1.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана, истраживачка  
Облици рада: амбијентална 
настава 

Наставна средства: папир, бојице, лупа 

ТОК ЧАСА 

 

– У нашој околини налази се вештачко језеро, а око њега у пролеће има изузетно много 
птица и других животиња. 

– Ученици ће цео дан провести у природи, од тога су два часа природе и друштва. 

 

У
водни 

 

 

 

– Ученици су подељени у групе. 

– Једна група истражује биљке поред воде и оно што може да се види у и на води (да 
нацртају, фотографишу, опишу како су прилагођене условима, зашто су значајне...) 

– Друга група треба да истражи крупније животиње и птице. 

– Трећа група инсекте, животиње у земљи. 

– Сви треба да направе по један ланац исхране. 

– Одмарамо се, сређујемо утиске, подносимо извештај. 

– Код куће средити белешке, урадити слике, завршити цртеже, упресовати биљке. 

 

 

Главни 

 

– Игре по избору ученика. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 24. 

Наставна јединица: Животне заједнице у води и поред 
воде 

Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци часа  

Утврђивање знања о животним заједницама у води и поред воде. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.6.  1ПД. 2.1.1.  1ПД. 2.1.5.  1ПД. 2.1.6.  1ПД. 3.1.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана, илустративно- 
- демонстративна  

Облици рада: фронтални, 
групни, индивидуални  

Наставна средства: материјали које смо донели из природе, наставни листић 

ТОК ЧАСА 

 

 

– Уређујемо своје паное и збирке. 

– Док то радимо, понављамо све што смо досада научили: врсте станишта и животних 
заједница; ланац исхране; повезаност биљака и животиња; карактеристичне биљне и 
животињске врсте. 

 

У
водни 

 

 

 

– Читамо текстове из уџбеника, радимо задатке и допуњујемо своја искуства из 
природе. 

– Ученици затим самостално раде задатке из наставног листића. 

– Решења се проверавају читањем онога што је урађено. 

 

 

 

Главни 

 

– Обавештавамо ученике да ће на следећем часу бити писмена провера знања везана за 
садржаје свих животних заједница. Дајемо упутства о припреми за писмену проверу 
знања. 

 
 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 25. 

Наставна јединица: Животне заједнице    
Тип часа: 
провера 

 

Циљеви и задаци часа  

Проверити ниво усвојености обрађеног градива. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.6.  1ПД. 2.1.1.  1ПД. 2.1.5.  1ПД. 2.1.6.  1ПД. 3.1.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални   

Наставна средства: контролни задатак – Едука контролни задаци 

ТОК ЧАСА 

 

 

– Подела контролних задатака. 

 

 

У
водни 

 

 

 

 

 

– Израда задатака. 

– Ученици који заврше пре краја часа, могу читати нешто по свом избору. 

 

 

 

 

Главни 

 

 

– Анализа контролног на следећем часу. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 26. 

Наставна јединица: Значај заштите копна и воде и 
животних заједница у њима 

Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Схватање значаја очувања човекове околине. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.2.3.  1ПД. 2.2.3. 

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни     

Наставна средства: уџбеник, слике 

ТОК ЧАСА 

 

– Анализа контролних задатака. 

 

У
водни 

 

 

 

– Гледамо кратке еколошке филмове о загађености шуме и воде у нашем крају. Те 
филмове су снимали наши другари из осмог разреда. 

– Филмови приказују крај који је деци познат, многи од њих тим путем и пролазе. 

– Разговарамо о ономе што смо видели. 

– Шта су људи учинили са овим стаништем? 

– Како се то одразило на животну заједницу?  

– Да ли је ту поремећена природна равнотежа? Објасни. 

– Како да сачувамо природу? 

– Раде у групама.  

– Прва група има задатак да наведе како да се сачува водена средина. 

– Друга група – исти задатак за копнене животне заједнице. 

 

Главни 

 

– Читамо извештаје група. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 27. 

Наставна јединица: Оријентација у природи – стране 
света 

Тип часа: 
обрада  

 

Циљеви и задаци часа  

Усвајање појмова: оријентација у простору, разликовање главних страна света према 
положају сунца. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.2.  1ПД. 1.4.3.   

Наставне методе: дијалошка, демонстративна, 
писана, амбијентална настава  

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбеник, компас, штап 

ТОК ЧАСА 

 

– У парку кроз игру понављамо појмове: лево, десно, горе, доле. 
 
 

У
водни 

 
 
 
 
 
– Простор је све оно што нас окружује. У њему морамо да се оријентишемо. То значи 
да морамо свој положај да одредимо према некоме или нечему.  
– Да би се оријентисали свуда на исти начин, људи су одредили стране света. 
– Стране света се одређују према сунцу. 
– Сунце излази на истоку. У подне је на југу, супротно од југа је север.  
– Сунце залази на западу. 
– Пошто је сад подне, сунце нам показује југ. Хајде да одредимо и друге стране света. 
– Одређујемо стране света помоћу сенке и маховине. 
– Најтачније се стране света одређују помоћу компаса. Показујемо ученицима компас 
и одређујемо стране света помоћу њега. 
– Читамо занимљиве текстове о компасу и о различитим начинима оријентације у 
простору. 
 
 
 

Главни 

 
 
 
Домаћи задатак: Прочитати лекцију из РВ: уџбеника, стр. 56; ОВ: уџбеника 3а, стр. 
84. 
 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 28. 

Наставна јединица: Оријентација у природи – стране 
света 

Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци часа:  

Утврђивање појмова: оријентација у простору, разликовање главних страна света према 
положају сунца. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.2.  1ПД. 1.4.3. 

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбенички комплет 

ТОК ЧАСА 

 

– На почетку часа ученици усмено наводе о чему су учили на претходном часу.  

 

У
водни 

– Хајде да то запишемо у своје свеске. 

Главне стране света су:  

– исток Е 

– запад W 

– север N 

– југ S 

Споредне стране света су:  

– североисток SE 

– северозапад SW 

– југозапад SW 

– југоисток SE 

Справа којом најтачније одређујемо стране света јесте компас.  

Можемо се оријентисати и помоћу: 

– маховине, 

– сунца, 

– коре дрвећа (северна страна је храпавија). 

 

– Израда задатака у РВ: радној свесци, стр. 38–42; ОВ: уџбенику 3а, стр. 85–87.  

Главни 

 

 

– Читамо и проверавамо решења. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 29. 

Наставна јединица: Од плана учионице до плана града   
Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Усвајање појма плана насеља, како настаје и како се употребљава. Развијање логичког 
мишљења, прецизности у раду. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.2.  1ПД. 2.4.3. 

Наставне методе: дијалошка, писана, графичких 
радова 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбеник, прибор за цртање, свеска, план града 

ТОК ЧАСА 

 

– Са ученицима разговарамо о њиховим искуствима у коришћењу планова града.  

Да ли сте некада видели план града? Из чега се он састоји? Чему он служи? 

 

У
водни 

 

– Посматрамо слику учионице у уџбенику. Ученици закључују да се учионица не може 
нацртати у природној величини, али да можемо нацртати план учионице. 

*План је умањен цртеж предмета гледаних одозго. 

– Према упутствима која су дата у уџбенику, цртамо план учионице, а ученици га 
цртају у својим свескама. 

– Пронађи сада на плану учионице своје место. Прочитај у ком квадрату се налази. 

– Ученици су у групама. Свака група добије план града. Шта се приказује планом 
града? Шта је све ту обележено? 

*План града је умањен приказ распореда улица, важних зграда и места одређеним 
ознакама, а у односу на стране света. 

– Објашњавамо ученицима како се могу снаћи на плану града. На наставном листићу 
заједно проналазимо одређене улице и објекте. 

– Затим ученици самостално раде задатке на наставном листићу. 

– Ученици читају оно што су урадили да бисмо проверили да ли су решења тачна. 

 
 

Главни 

 

– Домаћи задатак: РВ: радна свеска, стр. 43; ОВ: уџбенику 3а, стр. 90.  

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 30. 

Наставна јединица: Географска карта 
Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање са географским објектима у природи и на картама. Оријентација на карти 
наше државе и завичаја. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.2.  1ПД. 2.4.4. 

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбеник, географске карте 

ТОК ЧАСА 

 

– Посматрамо боје, знакове и све што може да се види на карти (разредна, велика), а 
ученици све то проналазе на својим картама. 

У
водни  

 

– Ученици заједно са учитељем дефинишу појам географске карте и наводе шта се на 
њој приказује, користећи претходна знања и искуства.  

– Учитељ сумира: 

Географска карта је тачан и умањен приказ дела површине Земље.  

– На њој су приказане: границе, реке, планине, рудници, саобраћајнице... 

– На карти је север увек горе, југ доле, исток десно, запад лево.  

– Свака карта има:  

а) називе територија, 

б) картографске знаке, 

г) размер карте. 

(Све ово показујемо на зидној карти, а ученици проналазе на својим картама.) 

Боје на карти:  

         воде – плаво, 

         равнице – зелено, 

         узвишења – браон, различите нијансе. 

– Научити лекцију из уџбеника уз обавезно разумевање слика и знакова (РВ: уџбеник, 
стр. 60, 61; ОВ: уџбеник 3а, стр. 94, 95). 

 

Главни 

 

– Игрица: Поздрав сунцу – ученици треба да стану у две врсте и да се окрену према 
истоку, а онда да лагано подижу руке и главу поздрављајући сунце. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 31. 

Наставна јединица: Географска карта 
Тип часа: 
утврђивање   

 

Циљеви и задаци часа  

Утврђивање знања о географским објектима у природи и на картама.  

Оријентација на карти наше државе и завичаја. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.2.  1ПД. 1.4.3.  1ПД. 2.4.3.  1ПД. 2.4.4. 

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбеник, географске карте 

ТОК ЧАСА 

 

– Ученици усмено понављају оно што су научили о оријентацији у простору. 

 

 

У
водни 

 

 

 

 

– Учитељ усмено испитује ученике. Један ученик излази пред карту и објашњава: 

• Боје, знакове, стране света... остали све то проналазе на својим картама; 

• Да ли у Србији има више планина или равница? Како то знаш? 

• Да ли је Србија богата водом? Пронађи језера на карти. 

• Радимо задатке из РВ: уџбеника, стр. 62, 63; ОВ: уџбенику 3а, стр. 96, 97 и тачност 
проверавамо читањем одговора. 

 
 
 
 

 

Главни 

 

– Ко ће пре: На северу се налази велики град који се зове Суботица... и слично. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 32. 

Наставна јединица: Оријентација у природи и на 
географској карти 

Тип часа: 
систематизација   

 

Циљеви и задаци часа  

Проверити усвојеност појмова везаних за оријентацију. Даље оспособљавање ученика 
за оријентисање на карти наше државе и завичаја. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.2.  1ПД. 1.4.3.  1ПД. 2.4.3.  1ПД. 2.4.4. 

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: припремљени настави листићи (Едука – контролни), географске 
карте, видео-бим 

ТОК ЧАСА 

 

 

– Проверавамо да ли су ученици способни да се оријентишу на плану града и на карти. 
Изводимо ученике да на карти и на плану града пронађу задати појам. 

 

У
водни 

 

 

 

 

– Рад на наставним листићима којим се проверава усвојеност обрађених појмова. 

– Тачност решења се проверава помоћу видео-бима. Радове заједно оцењујемо. 

 

 

 

 

 

Главни 

 

– Ходање по упутству. Крени на север, па код друге клупе скрени на запад.... 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 33. 

Наставна јединица: Сналажење у времену 
Тип часа: 
обрада  

 

Циљеви и задаци часа  

Усвајање јединица за време (година, деценија, век).  

Усвајање појмова: садашњост, прошлост, будућност и њихова правилна примена. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.4.  1ПД. 1.4.5.  1ПД. 2.4.5.    

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбеник, календари 

ТОК ЧАСА 

 

Учитељ разговара са ученицима: 

– Које смо јединице за време досада научили? 

– Чиме још меримо време? 

У
водни 

 

 

– Учитељ сумира: Време можемо мерити сатима, данима, месецима, годинама. 

– Помоћу календара понављамо све што знамо о години (месеци, годишња доба). 

– Питамо их колико они имају година.  

– Тумачење појмова деценија и век:  

 Деценија је временски период од десет година.  

 Век је временски период од сто година.  

 Посматрање траке времена и њено тумачење.  

– Све објашњавамо уз помоћ уџбеника. 

– Кроз разговор објашњавамо појмове садашњост, будућност, прошлост, далека 
прошлост. 

– Самосталан рад ученика, РВ: уџбеник, стр. 64, 65; ОВ: уџбеник 3б, стр. 99, 100. 

 

 

Главни 

 

– Игрица: Кад је ко рођен. По учионици распоредимо све месеце, а ученици морају да 
стану код месеца у ком су рођени. Затим морају да стану у врсту по редоследу рођења. 
Победник је месец који се најбрже „спакује“. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 34. 

Наставна јединица: Ко су наши преци   
Тип часа: 
обрада  

 

Циљеви и задаци часа  

Разумевање пoјмова предак – потомак и везе међу њима. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.4.  1ПД. 1.6.5.  1ПД. 2.6.5.  1ПД. 2.4.5.    

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбенички комплет, фотографије 

ТОК ЧАСА 

 

– Учитељ разговара са ученицима: 

• Шта би по вашем мишљењу значила реч ПРЕДАК? А потомак? Ученици наводе 
примере из своје породице и образлажу.  

 

У
водни 

Учитељ сумира и разговара са ученицима: 

– Идући тако уназад у далеку прошлост, можемо открити многе своје претке.  

– Свако од њих нам је оставио понешто у наслеђе: боју очију, стас, глас...  

– Да ли вам некада кажу да личите на ујку, тетку, деку? 

– Да ли можемо лично да упознамо све своје претке? 

– Како онда о њима нешто сазнамо? 

– Посматрајући слике у уџбенику, описујемо помоћу чега све  сазнајемо прошлост. 

– Посматрајући и коментаришући слике, сазнајемо како се некада живело у селу и у 
граду, како су изгледале школе. 

– Можемо се позвати и на сазнања која су ученици стекли на излетима (Бранковина, 
Тршић).  

– У вашим РВ: радним свескама, стр. 44; ОВ: уџбеницима 3б, стр. 101 дато је 
породично стабло. Покушајте да га уз помоћ родитеља попуните. Можете и да га 
проширите. 

Покушајте да сазнате што више о својој породици. Напишите то као састав, па ћете нас 
следећем часу упознати са историјом своје породице. 

 

Главни 

 

– Замисли да живиш у време када је живео твој прадеда – шта би радио/радила? Како 
би проводио/проводила слободно време? 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 35. 

Наставна јединица: Како откривамо прошлост – некад 
и сад 

Тип часа: 
обрада  

 

Циљеви и задаци часа  

Да ученици схвате из којих све извора могу сазнати историју свог краја. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.4.  1ПД. 1.6.5.  1ПД. 1.6.6.  1ПД. 2.6.5.   

Наставне методе: дијалошка, писана, текстуална  
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбеник, слике, предмети 

ТОК ЧАСА 

 

Учитељ води уводни раговор са ученицима: 

– Да ли сте почели да попуњавате своје породично стабло?  

– Следећи ваш задатак биће да, када завршите стабло, напишете  како су ваши преци 
живели. Како ћете о томе сазнати, научићемо на овом часу.  

 

У
водни 

 

Како сазнајемо прошлост? 

– Тумачење појма трагови прошлости.  

У сваком тренутку нашег живота иза нас остаје неки траг. Који траг сте ви иза себе 
оставили? Замислите сада своје дете које хоће да сазна нешто о вама баш из овог 
периода вашег живота. Какве доказе оно може пронаћи, шта је то што ће му показати 
да сте ви баш ове године ишли у ову школу, имали овог учитеља/ову учитељицу, 
дружили се са Јоцом....? 

– На исти начин можемо сазнати много тога о далекој прошлости. О њој нам причају: 

  • старе зграде, манастири, тврђаве, споменици; 

  • различити писани документи, књиге, путописи... 

  • стари предмети, слике... 

  • а све ово се чува у музејима. 

– Са ученицима причамо о сваком од ових извора. 

– Читамо текст из уџбеника који говори о животу некада у Крушевцу. 

 

Главни 

 

Учитељ даје упутства за израду домаћег задатка: 

– Прикупите што више података о животу некада у нашем крају. 

– У томе ти могу помоћи питања из РВ: уџбеника, стр. 71; ОВ: уџбеника 3б, стр. 108. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 36. 

Наставна јединица: Мој крај некада 
Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање са некадашњим изгледом свог краја и са начином живота у њему. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.4.  1ПД. 1.6.5.  1ПД. 1.6.6.  1ПД. 2.6.5.   

Наставне методе: дијалошка, писана, истраживачка 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни  

Наставна средства: Све што су ученици сакупили и припремили за овај час. 

ТОК ЧАСА 

 

 

– Сад ћемо покушати да на основу свих оних материјала које сте прикупили и донели, 
сазнамо нешто више о свом крају. 

 

У
водни 

 

 

– На часовима предмета Од играчке до рачунара, од донетих фотографија и докумената 
ученици су направили презентацију. Могу се направити и панои са сликама. 

Презентација садржи следеће: 

• прво спомињање насеља; 

• некадашњи изглед насеља; 

• занимања људи;  

• облачење;  

• школа и историја наше школе (о школи сазнајемо и на основу школске монографије). 

– На основу слика разговарамо са ученицима. 

– Гост на часу биће нам... (позвати најстаријег мештана да прича о школи некада). 

 

 

Главни 

 

 

– Представљамо своју малу збирку старих предмета и изложбу старих фотографија. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 37. 

Наставна јединица: Живот у породици некада и сад 
Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање са некадашњим изгледом и животом свог краја и породице. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.4.  1ПД. 1.6.5.  1ПД. 1.6.6.  1ПД. 2.6.5.   

Наставне методе: дијалошка, писана, монолошка 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: припремљени радови ученика 

ТОК ЧАСА 

 

 

– Имали сте доста времена да попуните своје породично стабло и да понешто сазнате о 
својој породици. Ко вам је све помагао у прикупљању података? Које изворе сте 
користили? 

 

У
водни 

 

 

Ученици представљају оно што су урадили: 

– излазе пред разред, показују своје породично стабло и причају нам историју своје 
породице. 

– Причу могу поткрепити предметима, одећом, фотографијама, документима... 

– На основу прича ученика, закључујемо како се некада живело у породицама, колико 
је било деце, како се понашало према старијима, како се проводило слободно време, 
које су се игре играле, како се удавало и женило. 

 

– Ученици наводе шта им је било посебно занимљиво у овом истраживачком задатку, 
шта им је било тешко, које су евентуалне проблеме имали и на које све начине су их 
решавали и слично. 

 
 

 

Главни 

 

– Бирамо најбољег и најтемељнијег истраживача. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 38. 

Наставна јединица: Значајне личности наше 
прошлости   

Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање са познатим личностима наше прошлости. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.4.  1ПД. 1.6.5.  1ПД. 1.6.6.  1ПД. 2.6.5.  1ПД. 2.4.5.  

Наставне методе: дијалошка, писана, текстуална 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбеник, слике, текстови 

ТОК ЧАСА 

 

Учитељ води уводни разговор са ученицима: 

– Како нека личност постаје позната?  

– Како нека личност постане значајна за цео један народ, па чак и за човечанство? 

 

У
водни 

 

 

Учитељ сумира: 

• Значајне личности су оне које су својим делима допринеле бољем и лепшем животу 
свог народа. 

– Које смо значајне личности из наше прошлости већ упознали? 

– Значајне личности могу бити: 

државници, писци, научници, музичари, сликари... 

– О Светом Сави смо већ много тога научили. Зашто је он значајан за наш народ? 

– Шта знате о Вуку Караџићу? 

– Читамо текстове о Николи Тесли и Иви Андрићу. 

– Да видимо на траци времена када су они живели. Ученици проналазе на траци 
времена векове у којима су живеле поменуте личности. 

 

 

Главни 

 

 

– Покушајте да сазнате да ли је у вашем крају живела нека значајна личност. Сазнајте 
нешто о њеном животу и раду. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 39. 

Наставна јединица: Значајне личности наше 
прошлости и краја 

Тип часа: 
утврђивање     

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање са познатим личностима наше прошлости. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.4.  1ПД. 1.6.5.  1ПД. 1.6.6.  1ПД. 2.6.5.  

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбеник, слике, текстови 

ТОК ЧАСА 

 

 

– Понављамо све оно што смо научили о животу некада, о начину сазнавања 
прошлости и о чувању ствари и докумената из прошлости. 

 

 

У
водни 

 

 

 

 

 

– Које су то значајне личности? 

– О којим значајним личностима свог краја желите да нам причате? 

– Ученици презентују своје извештаје. 

– Бележимо које су знамените личности нашег краја. 

 

 

 

 

Главни 

 

 

– Слушамо Химну Светом Сави и химну наше школе. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 40. 

Наставна јединица: Становништво нашег краја   
Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Схватити разлику између народа и националних мањина.  

Именовати народе и националне мањине које живе у крају. 

Поштовање свих народа.   

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.5.1.  1ПД. 2.5.1.  1ПД. 2.5.2.  1ПД. 3.5.1.  1ПД. 3.5.2. 

Наставне методе: дијалошка, писана, текстуална 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбеник, слике, текстови 

ТОК ЧАСА 

 

Учитељ води разговор са ученицима: 

 – Шта је то становништво? Да ли становници једног места увек морају припадати 
истом народу? Ученици наводе примере из свог искуства. 

 

У
водни 

 

 

– Ученици усмено одговарају на питање: Ком народу ми припадамо? 

– У Србији живи српски народ. Али, поред њега, у нашој земљи живе и националне 
мањине. То су припадници других народа, али су и они становници наше земље. Ту су 
живели и њихови преци, ту су њихове куће, они ту раде. 

– Националне мањине имају иста права и обавезе као и наш народ. Сви становници 
наше земље су равноправни. 

– Пронађи у уџбенику који још народи живе у нашој земљи и запиши у свеску. 

– Напиши и шта значи реч равноправност. 

– Када је могућ заједнички живот становника једног краја? 

– А сад напиши који све народи живе у твом крају. 

– Ученици самостално раде задатке из уџбеничког комплета. 

 
 

Главни 

 

 

– Читамо решења задатака. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 41. 

Наставна јединица: Дечја права. Правила групе 
Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Упознати своја права, права других, права и обавезе у групи.  

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.5.1.  1ПД. 1.5.2.  1ПД. 2.5.1.  1ПД. 2.5.2.      

Наставне методе: дијалошка, писана, текстуална  
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбенички комплет, слике, текстови 

ТОК ЧАСА 

 

Учитељ води разговор са ученицима: 

– Шта то значи када кажемо да неко има неко право? Ко њему гарантује то право? 

– Знате ли неко право које сви становници наше земље, који су пунолетни, имају? Ко 
њима гарантује то право? Шта би они могли да ураде ако би им то право било 
ускраћено? 

 

У
водни 

 

 

Ученици усмено наводе за која су права деце чули досада и објашњавају њихова 
значења. 

– Сад ћемо прочитати нека од дечјих права и о њима поразговарати.  

– Анализирамо сва наведена права. 

– Да ли има нешто што бисте ви додали? 

– Свако право са собом носи и обавезе. Хајде да видимо које обавезе вама намећу ова 
ваша права. 

– Шта мислите, да ли сва деца у свету имају ова права? Ко угрожава дечја права? 
Зашто? 

– До краја часа радимо правила групе према уџбенику. 

 
 

Главни 

 

– Глумимо текст који описује како изгледа када се не поштују правила групе. 

– Самостални рад на задацима у РВ: радној свесци, стр. 46; ОВ: уџбенику 3б, стр. 113 
и проверавање урађеног читањем и коментарисањем одговора. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 42. 

Наставна јединица: Становништво и права деце 
Тип часа: 
провера 

 

Циљеви и задаци часа  

Утврђивање знања о правима и обавезама деце и одраслих, о правима и обавезама у 
групи.  

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.5.1.  1ПД. 1.5.2.  1ПД. 1.6.3.  1ПД. 2.5.1.  1ПД. 2.5.2.      

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: наставни листићи (Едука – контролни) 

ТОК ЧАСА 

 

 

– Подела контролних задатака. 

– Упутства за рад. 

 

 

У
водни 

 

 

 

 

 

– Израда задатака из наставних листића. 

 

 

 

 

 

 

Главни 

 

 

 

– Повратна информација на следећем часу. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 43. 

Наставна јединица: Производне и непроизводне 
делатности људи 

Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Схватање потребе за поделом послова и њихове међузависности.  

Усвојити појмове производне – непроизводне делатности. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.5.3.  1ПД. 2.5.3.    

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбеник 

ТОК ЧАСА 

– У другом разреду смо научили шта су то занимања и како су настала. 
– Сад ћемо погледати слике помоћу којих смо прошле године учили о занимањима и 
поновити све што о њима знамо.  
 

У
водни 

 
Учитељ сумира, а затим води разговор са ученицима: 
– Значи, занимања су настала да би човек задовољио неку своју потребу. 
– Погледајте сада још једном слике занимања: имамо човека који оре – орача, чува овце, 
брине о коњима... 
– Има ли неке сличности међу овим занимањима? Где живе људи који се баве овим 
пословима? За шта су везана њихова занимања? 
*Група сличних послова јесте ДЕЛАТНОСТ. 
– Погледајте сада ове послове. Шта људи раде на овим сликама?  (Слике су везане за 
обраду земље.) 
*Послови који су везани за обраду земље зову се једним именом РАТАРСТВО. 
*Узгајање воћа је ВОЋАРСТВО. 
*Узгајање поврћа – ПОВРТАРСТВО. 
*Узгајање винове лозе – ВИНОГРАДАРСТВО. 
– Слике на којима се види како људи узгајају домаће животиње. 
*Гајење и брига о домаћим животињама назива се СТОЧАРСТВО. 
–Сви ови послови су слични и једним именом се зову ПОЉОПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ 
– Да видимо шта даље бива са јабукама које су воћари произвели. Неке ћемо појести 
свеже, али већина тог воћа завршиће у фабрикама где ће од њих произвести сокове, 
џемове, сирће... 
*У фабрикама се праве разни прехрамбени производи, одећа, обућа, машине...Ти послови 
спадају у ИНДУСТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ. 
*Пошто се и пољопривредном и индустријском делатношћу нешто производи, то су 
ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ. 
– Погледајте сада следеће слике, реците које је занимање у питању и да ли ови људи нешто 
производе. 
*У УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ спадају послови којима се врше разне услуге: превоз, 
продаја, угоститељство... 
Домаћи задатак: Распитајте се чиме се баве ваши родитељи и остали укућани и одредите 
да ли је њихово занимање производна или услужна делатност. 

Главни 

 
 
– Радимо задатак у РВ: радној свесци, стр. 48, 49; ОВ: уџбенику 3б, стр. 119, 120. 
 
 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 44. 

Наставна јединица: Повезаност производних и 
непроизводних делатности 

Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Схватањe потребе за поделом послова и њихове међузависности.  

Разумети повезаност производних и непроизводних делатности.  

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.5.3.  1ПД. 2.5.3.    

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбеник 

ТОК ЧАСА 

Учитељ разговара са ученицима: 

– Шта је то делатност? Које групе делатности постоје? 

– Којим делатностима се баве ваши укућани и у коју групу ти послови спадају? 

 

 

У
водни 

 

– Производне и услужне делатности међусобно су тесно повезане. 

– Учитељ заједно са ученицима анализира примере из РВ: уџбеника, стр. 80, 81; ОВ: 
уџбеника 3б, стр. 121, 122. 

Даје упутства за рад по групама: 

– Сад ћете се поделити у три групе. Свака група ће добити по један производ. Ваш 
задатак је: 

 • Да направите „ланац“ делатности које су заступљене док овај производ не стигне до 
вас. 

• Да наведете имена бар неких занимања која чине те делатности. 

• Да кажете да ли је тај производ коначан или се он може употребити даље за 
производњу неког другог производа. 

– 1. група – кифлу; 2. група – вунени џемпер; 3. група – коцку шећера. 

– Ученици раде по групама. 

– Извештавање група. 

 

Главни 

 

– Распитај се и запиши чиме се све баве становници твога краја. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 45. 

Наставна јединица: Делатности људи у крају 
Тип часа: 
утврђивање   

 

Циљеви и задаци часа  

Схватање потребе за поделом послова и њихове међузависности. Производне – 
непроизводне делатности нашег краја. Поштовање рада. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.5.3.  1ПД. 2.5.3.    

Наставне методе: дијалошка, писана, текстуална 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбеник 

ТОК ЧАСА 

 

– Да поновимо: шта је то делатност и како смо их поделили? 

– Ученици затим усмено наводе примере – на које су све начине повезане делатности.  

 

У
водни 

 

Учитељ разговара са ученицима: 

– Које све делатности постоје у нашем крају? 

Даје упутства за рад по групама: 

• Поделићемо се у три групе. 

• 1. група има задатак да наведе занимања која су везана за пољопривредну делатност, а 
обављају се у нашем крају. 

• 2. група – које фабрике постоје у нашем крају и шта производе. 

• 3. група – услужне делатности у нашем крају. 

– Најлакше ће вам бити да на један папир напишете занимања својих родитеља, 
познаника и да онда заједно то разврстате по делатностима. Ако неко из друге групе 
има више информација, рецимо о фабрикама, нека замени место у групи. Групе нису 
стриктно подељене, слободно помажите једни другима. 

– Извештавање група. 

– Коментарисање онога што је урађено. 

 

Главни 

 

 

– На основу излагања утврђујемо чиме се већина становништва нашег краја бави. 

– Читамо о неким старим занатима којих још има у нашем крају. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 46. 

Наставна јединица: Насеља у нашем крају 
Тип часа: 
обрада   

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање са обележјима данашњег села и града. Описивање изгледа и уочавање 
разлика између села и града. Развијање љубави према завичају. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.5.2.  1ПД. 1.6.2.  1ПД. 2.5.2. 

Наставне методе: дијалошка, писана, показна 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбеник, презентација 

ТОК ЧАСА 

– Како се зове ваше место? 
– Како је добило име? Где се налази? Oпиши околину свог места. 
 

У
водни 

 
– На овом часу, кроз разговор и припремљену презантацију или фотографије, ученици ће 
одговорити на следећа питања: 
1. Како се једним именом називају места где људи живе? 
2. Шта има свако насеље? 
3. Зашто људи праве насеља?  
4. Како се зову људи који живе заједно у насељима? 
*НАСЕЉА су места у којима људи живе заједно. 
*Свако насеље мора имати: 
– своју ТЕРИТОРИЈУ – простор који заузима; 
– своје СТАНОВНИКЕ – то су људи који живе у истом насељу. Они могу да се познају, али 
и да се не познају; могу да говоре истим, али и различитим језиком; 
– НАЗИВ или ИМЕ; 
– ЗГРАДЕ и УЛИЦЕ; 
– своју ОКОЛИНУ, која може бити брдовита, равничарска, планинска. 
*Људи подижу насеља да би задовољили своје основне ПОТРЕБЕ: 
– да би имали кућу и заштиту; 
– да заједно обављају послове; 
– да се штите и помажу; 
– да се забављају и друже. 
*Зато у насељима поред кућа постоје и различите УСТАНОВЕ. Оне пружају услуге свим 
становницима. 
Установе су: школе, болнице, пошта, позориште, општина... 
*Да би се једно насеље развијало, његови становници морају да буду сложни, да га 
изграђују, чувају... 
– Како се зову мања, а како већа насеља? 
– О селу и граду говорићемо на следећем часу. 
Домаћи задатак: Распитај се колико становника има твоје место, које установе има, каква 
му је околина; можеш донети и фотографије значајних установа или споменика које су 
становници твог места изградили заједничким радом. 
 

Главни 

 
 

– Разговарамо о сликама у уџбенику. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 47. 

Наставна јединица: Село и град су повезани   
Тип часа: 
обрада   

 

Циљеви и задаци часа  

Уочавање разлика и повезаности између села и града. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.5.2.  1ПД. 1.6.2.  1ПД. 2.5.2.  1ПД. 2.5.3. 

Наставне методе: дијалошка, писана, проблем-             
-ситуација 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбеник, фотографије, географска карта 

ТОК ЧАСА 

 

– Ученици усмено понављају оно што су научили на претходним часовима: шта су 
насеља, типове насеља и њихове карактеристике. 

 

 

У
водни 

 

– Приказујемо слике градова (великих, мањих). 

– Тражимо од ученика да опишу каква су то насеља. При опису могу ићи редом по 
оним карактеристикама које има свако насеље. Затим читамо текст из уџбеника,          
85. стр., и одређујемо делатности којима се људи баве у различитим насељима. 
Уочавамо нераскидиву повезаност различитих насеља. 

Закључујемо: 

• ГРАДОВИ су већа насеља у којима људи живе у стамбеним зградама или у кућама са 
мањим двориштима. 

• Људи у граду углавном раде у фабрикама и баве се услужним делатностима. 

– На исти начин обрађујемо и село или га радимо упоредо. 

Моје место 

– Раде у групама. Свака група добије неколико карактеристика насеља које мора да 
опише на свом месту. 

– Извештавање група. 

 
 

Главни 

 
 

– Допуњавамо пано Наш крај. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 48. 

Наставна јединица: Саобраћајне везе наших крајева Тип часа: обрада   

 

Циљеви и задаци часа  

Продубљивање знања о саобраћају и саобраћајним средствима. Уочавање безбедног и 
културног понашања у саобраћају. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.5.2.  1ПД. 1.5.3.  1ПД. 1.5.4.  1ПД. 2.5.3. 

Наставне методе: дијалошка, писана, проблем-             
-ситуација 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбеник, фотографије, географска карта 

ТОК ЧАСА 

 

– Понављамо шта су насеља и шта све имају. 

– Како су насеља повезан, како стижемо од једног до другог насеља? 

 

 

У
водни 

 

– Саобраћај је оно што повезује насеља. Шта смо до сада научили о саобраћају? 

Учитељ сумира: 

САОБРАЋАЈ је услужна делатност. Бави се превозом људи и робе, као и преносом вести и 
обавештења. 

Помоћу саобраћаја сва насеља на нашој планети су међусобно повезана, па чак и ван ње. 

Да би се саобраћај одвијао неопходно је да постоје: 

– САОБРАЋАЈНИЦЕ: путеви, луке, аеродруми, пруге, мостови... 

– ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА (друмска, шинска, ваздушна, водена, информациона ). 

–САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА (знаци, семафори ) 

– УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ (возачи, путници, пешаци) 

Да нико не би настрадао, сви учесници у саобраћају морају да се придржавају 
САОБРАЋАЈНИХ ПРОПИСА (правила о понашању у саобраћају). 

– Која правила понашања у саобраћају си до сада научио/научила? 

– Радимо и разговарамо према сликама у уџбенику. 

 

Главни 

 

– Распитај се које саобраћајнице пролазе кроз твој крај, како је твоје место повезано са 
ближом и даљом околином. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 49. 

Наставна јединица: Насеља и веза међу њима 
Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци часа  

Утврђивање знања о саобраћају и о значају повезаности насеља. Безбедно и културно 
понашање у саобраћају. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.2.3.  1ПД. 1.5.2.  1ПД. 1.5.3.  1ПД. 1.5.4.  1ПД. 2.5.3.  
1ПД. 2.6.3. 

Наставне методе: дијалошка, писана, монолошка 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбеник, фотографије, географска карта 

ТОК ЧАСА 

 

 

– Уз помоћ географске карте понављамо рељеф и воде, стране света. 

– Затим проналазимо своје место на карти, одређујемо свој крај. 

– Радимо текст у РВ: уџбенику, стр. 89; ОВ: уџбенику 3б, стр. 134 и причамо о 
степену загађености природе у нашем крају као и о мерама за очување природе. 
Домаћи задатак: РВ: радна свеска, стр. 54; ОВ: уџбеник 3б, стр. 135. 

 

 

У
водни 

 

 

– Усмено испитивање ученика. 

– На основу карте и разредног паноа, тражимо од ученика да повежу све што смо до 
сада научили, да то изложе и пронађу на разредној карти и на својим картама. Могу да 
раде и у пару. 

– Ученици процењују своје знање и уз помоћ учитеља добијају оцене. Свака оцена 
мора бити образложена јер у њу треба да уђу све претходне активности ученика у 
изради различитих задатака и пројеката.  

 

 

 

Главни 

 

– Играмо и певамо уз музику свог краја. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 50. 

Наставна јединица: Систематизација садржаја о 
друштву 

Тип часа: 
провера   

 

Циљеви и задаци часа  

Проверити ниво усвојености обрађених појмова везаних за ову област. 

Стандарди постигнућа: стандарди целе области 

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: географска карта, Едука – контролни задаци    

ТОК ЧАСА 

 

 

– Подела контролних задатака. 

– Упутства за рад. 

 

 

У
водни 

 

 

 

 

– Израда контролних задатака. 

 

 

 

 

 

 

Главни 

 

 

– Анализа успешности урађених контролних задатака на следећем часу. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 51. 

Наставна јединица: Све је од неке материје 
Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање ученика са стањима у којима се јавља све што нас окружује, сличности и 
разлике међу њима. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.4.  1ПД. 1.3.5.  1ПД. 1.3.6.  1ПД. 2.3.1.   

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, у пару  

Наставна средства: уџбеник, фотографије, различити материјали 

ТОК ЧАСА 

– Детаљна анализа контролног задатка и подела оцена. 

 

У
водни 

Учитељ представља ученицима нову тематску целину и садржаје који ће бити 
обрађивани на наредним часовима. 

Укратко представља ученицима уз разговор са њима оно што ће обрађивати, користећи 
њихова претходна знања и искуства: 

– Све што нас окружује од неке је МАТЕРИЈЕ. 

– Материја може бити у ЧВРСТОМ, ТЕЧНОМ И ГАСОВИТОМ стању. 

– Неке материје могу прелазити из једног у друго стање. Које су то материје? 

Ученици усмено наводе особине воде и ваздуха које су досада научили. 

Затим наводе материјале које знају (од којих је израђен, на пример, њихов школски 
прибор, одећа, обућа коју имају на себи и слично). 

Учитељ сумира: 

– Постоје различити МАТЕРИЈАЛИ који се добијају на различите начине. 

– ПРИРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ се добијају из природе (дрво, кожа, бакар... показујемо 
неке од тих материјала, добро је ако имамо грумен неке руде). 

– ВЕШТАЧКИ МАТЕРИЈАЛИ се праве у фабрикама (пластика, гума, стакло... такође 
показујемо, дајемо ученицима да опипају и један и други и да уоче разлике). 

– У ОСОБИНЕ материјала спадају: тврдоћа, јачина и савитљивост. Неки материјали 
проводе топлоту, а неки електрицитет. 

– Радимо задатке у РВ: радној свесци, стр. 55; ОВ: уџбенику 3б, стр. 137; могу радити 
у пару. 

Главни 

 

– Читањем проверавамо тачност решења и тражимо детаљна објашњења са 
примерима. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 52. 

Наставна јединица: Чврсти материјали 
Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање ученика са особинама и својствима чврстих материјала. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.4.  1ПД. 1.3.5.  1ПД. 1.3.6. 

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбенички комплет, фотографије, различити материјали 

ТОК ЧАСА 

Учитељ разговара са ученицима о ономе што су научили на претходном часу: 

– Понављамо шта је материја и у каквом стању може бити. 

– Шта су материјали и како их можемо добити. 

 

У
водни 

 

Учитељ даје упутства за рад по групама: 

– Ученици раде у три групе. Учитељ мора пажљиво да прати све експерименте, а 
експеримент са сагоревањем он изводи, а ученици закључују. 

– Свака група има неки чврст материјал: папир, дрво, пластику, гуму, метал, односно 
предмете од ових материјала. 

– Радимо експерименте загревања, хлађења, еластичности, сагоревања. За пример 
рђања могу да донесу неке старе ексере па да их упоредимо са новима. 

– Свака група бележи: 

             • брзину загревања и хлађења, 

             • шта се дешава при сагоревању неких материјала (веома високе температуре), 

             • који материјали су еластични. 

–  Извештавање група. 

–  Закључивање.  

– Израда задатака у РВ: радној свесци, стр. 56; ОВ: уџбенику 3б, стр. 138. 

 

Главни 

 

– Читањем проверавамо тачност решења. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 53. 

Наставна јединица: Матријали се могу мењати   
Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање ученика са особинама и својствима материјала. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.4.  1ПД. 1.3.5.  1ПД. 1.3.6.  

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбенички комплет, фотографије, материјал потребан за 
експерименте 

ТОК ЧАСА 

 

– Понављамо шта је материја и у каквом стању може бити. 

– Шта су материјали и како их можемо добити. 

 

У
водни 

 

 

– Усмено испитивање ученика о ономе што смо досада учили.  

– Повезати са претходним знањима: у којим областима можемо пронаћи природне 
материјале? Које? Која је делатност развијена у тима крајевима? Који материјали се 
могу добити од дрвета, а који производи? 

– Радимо задатке и експерименте из РВ: радне свеске, стр. 56–59; ОВ: уџбеника 3б, 
стр. 139–144. 

– Ученици раде у групама, свака група један експеримент. Учитељ помаже. Свака група 
изводи закључке које записујемо на табли, упоређујемо са искуствима из свакодневног 
живота и бележимо у свеске. 

 

 

 

Главни 

 

– Сви раде задатке на 60. страни.  

– Тачност решења проверавамо читањем. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 54. 

Наставна јединица: Магнетна својства материјала   
Тип часа: 
обрада 

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање ученика са магнетним својствима материјала. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.4.  1ПД. 1.3.5.  1ПД. 1.3.6.  

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбенички комплет, фотографије, различити материјали, магнети  

ТОК ЧАСА 

 

– Понављамо шта је материја и у каквом стању може бити. 

– Шта су материјали и како их можемо добити. 

У
водни 

 

Учитељ изводи оглед и разговара са ученицима о њиховим запажањима: 

– Постоји још једно својство материјала које се састоји у овоме: 

• Учитељ проспе по столу ситне предмете од метала, али и од дрвета, пластике 
(спајалице, чиоде, гумицу, дрвену оловку...). 

• Ово је један материјал који ће нам помоћи да већину ових предмета брзо прикупимо 

(показује магнет). 

– Како се зове овај материјал и које својство он има? 

– Даље радимо према уџбенику и изводимо све наведене експерименте. 

– Ученици су подељени у групе и свака група изводи по један експеримент. Обавезно 
записују своја запажања. 

Записујемо: 

Магнет се прави од природног материјала, једне  врсте руде  гвожђа која се зове 
магнетит. 

Магнетит има својство да привлачи и задржава гвоздене предмете. То својство 
зове се МАГНЕТИЗАМ. 

 

Главни 

 

 

– За домаћи задатак: Смисли и запиши три питања у вези са овом лекцијом. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 55. 

Наставна јединица: Све је направљено од нечега 
Тип часа: 
утврђивње   

 

Циљеви и задаци часа  

Утврђивање и повезивање знања ученика о својствима различитих материјала. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.4.  1ПД. 1.3.5.  1ПД. 1.3.6.  1ПД. 2.3.1.   

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, у пару 

Наставна средства: уџбенички комплет, фотографије, различити материјали 

ТОК ЧАСА 

 

Ученици играју уводну игрицу: 

– „Шта сам био на самом почетку“ – један ученик/једна ученица каже неки предмет и 
лоптицу баци другу/другарици. Овај/ова мора да каже која материја је у основи тог 
предмета, који материјал... (оловке – биљка, дрво...). 

 

У
водни 

 

 

– Ученици једни другима постављају питања припремљена код куће и на њих усмено 
одговарају. 

– Усмено проверавамо степен усвојености до сада обрађених садржаја: 

• Читамо текст у РВ: уџбенику, стр. 98, 99; ОВ: уџбенику 3б, стр. 151, 152. 

• Радимо задатке у РВ: радној свесци, стр. 63, 64; ОВ: уџбенику 3б, стр. 153. 

• Сваки задатак заједнички коментаришемо, читамо додатне текстове за све оно за шта 
ученици покажу интересовање. 

 

 

Главни 

 

 

Ученици у паровима смишљају по три питања, размењују их са паровима из другог 
реда, записују одговоре, читају их и коментаришу. Учитељ заједно са ученицима 
анализира прецизност и јасноћу постављених питања.  

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 56. 

Наставна јединица: Која сијалица ће засветлети 
Тип часа: 
обрада   

 

Циљеви и задаци часа  

Упознати ученике са електрицитетом и установити који су материјали добри 
проводници, а који не. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.4.  1ПД. 1.3.5.  1ПД. 1.3.6.  1ПД. 2.3.3.  1ПД. 2.3.4.  

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбеник, фотографије, материјал потребан за експеримент 

ТОК ЧАСА 

 

Учитељ разговара са ученицима: 

– Да би отерао/отерала мрак из собе, шта ћеш урадити? Зашто ће сијалица засветлети? 

– Која је то природна материја која је омогућила проналазак струје? 

 

У
водни 

 

– Хајде да видимо шта је то ЕЛЕКТРИЦИТЕТ. 

– Читамо текстове о електрицитету. 

– Правимо га помоћу чешља и вунених предмета. 

– Радимо задатке и огледе из уџбеника (експеримент изводи учитељ; ученици 
посматрају и закључују). 

Закључујемо: 

Струја је корисна, али може бити и опасна. 

Неки материјали добро проводе струју (метал, вода). 

Други материјали су добри изолатори (ваздух, дрво, гума). 

– Ко је заслужан за проналазак струје? 

– Шта сте досада научили о Николи Тесли, о његовом животу и раду и заслугама? 

 
 

Главни 

 

– Опасности које прете од струје и како их избећи – ученици усмено наводе правила 
безбедног понашања која су досада научила. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 57. 

Наставна јединица: Магнетизам и електрицитет 
Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци часа  

Утврђивање усвојених појмова везаних за материјале. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.4.  1ПД. 1.3.5.  1ПД. 1.3.6.  1ПД. 2.3.3.  1ПД. 2.3.4.  

Наставне методе: дијалошка 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: ЦД 

ТОК ЧАСА 

 

Ученици са учитељем ирају игру Доврши реченицу: 

–  Магнет ће привући... (набројати што више предмета) 

–  Струју никако не смеш дотаћи... 

 

У
водни 

 
 

– Ученици усмено одговарају на питања учитеља: 

• Шта је материја? 

• У којим стањима се материја налази у природи? 

• Шта су материјали? 

• Какви могу бити? 

• Наведи примере за природне материјале.  

• Наведи вештачке материјале. 

• Својства материјала. 

• Шта је магнетизам? 

• Шта је електрицитет? 

• Који су проводници, а који изолатори? 

• Како се морамо понашати са струјом? 

 

Главни 

 

Играње игрице Додирни материјал 

– Ученици се слободно крећу уз музику. Када музика стане, учитељ изговори: ДРВО, а 
ученици треба да додирну што више предмета од дрвета. Наизменично, на упутство 
учитеља, додирују предмете од пластике, вуне, гуме и слично... 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 58. 

Наставна јединица: Систематизација градива 
Тип часа: 
провера    

 

Циљеви и задаци часа  

Провера усвојених појмова везаних за материјале. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.4.  1ПД. 1.3.5.  1ПД. 1.3.6.  1ПД. 2.3.3.  1ПД. 2.3.4.  

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: контролни задатак 

ТОК ЧАСА 

 

 

 

– Подела контролних задатака. 

 

 

У
водни 

 

 

 

 

– Израда задатака. 

– Ко заврши, чита занимљиве текстове из енциклопедије. 

 

 

 

 

 

Главни 

 

 

– Анализа контролног задатка на следећем часу. 

 
 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 59. 

Наставна јединица: Све се креће 
Тип часа: 
обрада   

 

Циљеви и задаци часа  

Усвајање знања о различитим облицима кретања и о њиховим карактеристикема. 
Уочавање узрока кретања. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.1.  1ПД. 2.4.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, у пару 

Наставна средства: уџбенички комплет, аутомобили играчке, лопте, кликери, перушке, 
секундара 

ТОК ЧАСА 

 

Учитељ разговара са ученицима: 

– Шта се све у свакодневном животу креће? 

– Како знаш да се нешто креће? 

 

У
водни 

 

 

– Израда задатака у паровима, као што је описано у РВ: радној свесци, стр. 65–67. 

– Провера урађеног читањем одговора и коментарисањем. 

– Ученици могу да покрећу и предмете које су донели и да опишу њихова кретања. 

– Закључујемо: 

Промена положаја тела у односу на друго тело зове се КРЕТАЊЕ. 

– Објашњавамо ову тврдњу на примеру аутобуса који се креће у односу на куће поред 
пута и на нас који се у аутобусу крећемо од једног дела до другог, или се не крећемо у 
односу на аутобус, али се крећемо у односу на улицу. 

 

 

Главни 

 

– Играње игрице: Кретања у колони по различитим командама: кружно, кривудаво, 
право... 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 60. 

Наставна јединица: Путање тела која се крећу 
Тип часа: 
обрада   

 

Циљеви и задаци часа  

Развијање свести о кретању. Различити облици кретања и њихове карактеристике; 
Уочавање узрока кретања. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.1.  1ПД. 2.4.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбеник, аутомобили играчке, лопте, кликери, перушке, наставни 
листић 

ТОК ЧАСА 

 

Ученици усмено понављају оно што су научили на претходном часу. 

 

У
водни 

 

Учитељ даје упутства за рад по групама. 

– Ученици по групама израђују задатке: 

• На поду покрећу различите предмете и цртају линије којима су се они кретали. 

– Посматрамо слике у уџбенику и одређујемо по каквој се линији крећу тела на њима.  

Учитељ заједно са ученицима сумира, а ученици записују у своје свеске: 

Стварна или замишљена линија по којој се тела крећу зове се ПУТАЊА ТЕЛА. 

Кретање према облику путање може бити: 

• праволинијско, 

• криволинијско, 

• кружно. 

 

Ученици самостално раде задатке на наставном листићу које је припремио учитељ 
(Прилог). 

Тачност урађеног проверава се читањем одговора. 

 

Главни 

 

– Играње игрице кретања у колони по различитим командама: кружно, кривудаво, 
право... 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 61. 

Наставна јединица: Шта је то што покреће 
Тип часа: 
обрада   

 

Циљеви и задаци часа  

Развијање свести о кретању. Различити облици кретања и њихове карактеристике. 
Уочавање узрока кретања. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.1.  1ПД. 2.4.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбенички комплет, аутомобили играчке, лопте, кликери, перушке 

ТОК ЧАСА 

 

– Понављамо све што смо научили о кретању. 

 

У
водни 

 

 

– Израда задатака по групама, као на претходном часу. 

– Покрените своје предмете на различите начине. 

– Шта сте све радили да бисте покренули неки предмет?  

Закључујемо: 

Ништа се не креће само од себе. 

Ако се неко тело креће, значи да га је покренула нека СИЛА. 

Силе ГУРАЈУ, ВУКУ и ОБРЋУ тела да би она ишла брже или спорије, мењала 
правац кретања или облик. 

Ученици бележе закључак у своје свеске. 

– Раде задатке у РВ: уџбенику, стр. 106; РВ: радној свесци, стр. 67; ОВ: уџбенику 3б, 
стр. 160–162. 

– Тачност урађеног проверава се читањем и коментарисањем одговора. 

 

 

Главни 

 

 

– Покрени друга различитом силом – Игра петлића. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 62. 

Наставна јединица: Све падa на земљу 
Тип часа: 
обрада   

 

Циљеви и задаци часа  

Развијање свести о кретању. Различити облици кретања и њихове карактеристике. 
Уочавање узрока кретања. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.1.  1ПД. 2.4.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбеник, аутомобили играчке, лопте, кликери, перушке 

ТОК ЧАСА 

 

– Понављамо све што смо научили о кретању. 

 

У
водни 

 

 

– Израда задатака по групама, као на претходном часу. 

– Бацамо предмете од различитог материјала увис. 

– Шта се са њима дешава? Да ли је неки предмет остао у ваздуху? 

– Опиши падање сваког предмета. 

Све што бацимо у висину, пашће на земљу. 

Сва тела се међусобно привлаче, а најјача је привлачност Земље.  

Земља привлачи све предмете и то се зове ЗЕМЉИНА ТЕЖА.  

Да тога нема, не бисмо могли да ходамо и све око нас би лебдело. 

 

– Ученици бележе закључак у своје свеске. 

– Ученици самостално читају текст из РВ: уџбеника, стр. 107, 108; ОВ: уџбеника 3б, 
стр. 163, 164 и фронтално одговарају на питања из уџбеника: објашњавају утицај 
Земљине теже на рад воденице и на играње на тобоганима у парковима.  

 

Главни 

  

 

– Читамо занимљиве текстове о Земљиној тежи. 

 
 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 63. 

Наставна јединица: Кретање производи звук 
Тип часа: 
обрада   

 

Циљеви и задаци часа  

Уочавање различитих облика кретања и њихових карактеристика. Схватање звука као 
последице кретања. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.1.  1ПД. 2.4.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, рад у пару 

Наставна средства: уџбенички комплет, наставни листић, балони, кутије, кесе, 
удараљке... 

ТОК ЧАСА 

 

– Ученици самостално раде задатке из наставног листића, а тачност урађеног 
проверава се читањем. 

У
водни 

 

 

– Радимо према уџбенику и закључујемо: 

• Свет око нас пун је звукова. Сви они настају услед неког кретања. 

• Неке звукове чујемо, а неке не. 

• Звук путује у таласима који се зову ЗВУЧНИ ТАЛАСИ.  

• Звучни таласи преносе звук кроз чврсте, течне и гасовите материје. 

• Звуци се крећу брже кроз воду него кроз ваздух. 

• Светлост се креће брже од звука. 

– Читамо занимљивости о звуку и о његовом кретању. 

– Рад у пару према упутству из РВ: радне свеске, стр. 68–70; ОВ: уџбеника 3б, стр. 
169–172. 

– Парови могу радити различите задатке. При коментарисању закључака, ученици 
допуњују једни друге. 

 

 

Главни 

 

– Читамо закључке својих експеримената и поредимо их са закључцима у уџбенику. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 64. 

Наставна јединица: Вода и друге течности 
Тип часа: 
обрада   

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање ученика са битним карактеристикама воде. Уочавање разлике између воде 
и других течности. Развијање способности аналитичког размишљања. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.1.  1ПД. 2.3.1.  

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбенички комплет, све оно што је потребно за експерименте 

ТОК ЧАСА 

 

Ученици усмено одговарају на питања учитеља: 

– Шта је вода? 

– Које су особине воде? 

– У каквим се све стањима она налази у природи?  

– Поред воде постоје и друге течности. Које?  

У
водни 

 

– Посматрамо течности које смо донели  (оне које су приказане у уџбенику). 

– Изводимо закључке о особинама посматраних течности. 

ОСОБИНЕ ТЕЧНОСТИ 

            Провидност течности 

– Упоређујемо течности и закључујемо: течности могу бити провидне као вода, мање 
провидне и потпуно обојене. 

Густина течности 

– Мешамо течности. 

Течности имају различиту густину. Када се мешају оне гушће падају на дно, а ређе 
остају на површини. 

Течности као растварачи  

– Изводимо експеримент из радне свеске и заједно са ученицима изводимо закључак. 

Вода је добар растварач, али не може да раствори све материје. Растварањем вода 
добија боју, укус и мирис материје коју је растворила. 

И друге течности могу бити растварачи. Брзина растварања зависи од 
растварача, од материје која се раствара, од мешања и топлоте. 

 

Главни 

 

– За домаћи задатак урадити експеримент са замрзавањем пратећи упутства из 
уџбеника. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 65. 

Наставна јединица: Понашање тела у води и у другим 
течностима 

Тип часа: 
обрада   

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање ученика са битним карактеристикама воде. Уочавање разлике између воде 
и других течности. Развијање способности аналитичког размишљања. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.1.  1ПД. 2.3.1. 

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, рад у пару 

Наставна средства: уџбенички комплет, све оно што је потребно за експерименте 

ТОК ЧАСА 

 

– Ученици усмено одговарају на питања учитеља о ономе што су научили на 
претходним часовима. 

 

У
водни 

 

Учитељ даје упутства за рад по групама. 

– Ученици у групама раде експерименте из уџбеника. 

– Закључујемо: 

Да ли ће неки предмет плутати или тонути, као и брзина његовог тоњења, зависи 
од: 

        • материјала од кога је предмет направљен, 

        • од облика предмета. 

– Оглед: у чашу ставимо 10 кашика соли и у то ставимо јаје. У другу чашу ставимо 
обичну воду и јаје. 

Закључујемо: Слана вода је гушћа од неслане, зато предмети у њој теже тону. 

– Радимо задатке у РВ: радној свесци, стр. 74, 75; ОВ: уџбенику 3б, стр. 180–182. 
Тачност урађеног проверавамо читањем. 

– Читамо занимљиве текстове о различитим течностима и о њиховој примени. 

 

Главни 

 

– Ученици у паровима набрајају што више назива течности које се користе у кухињи, 
ресторану... Изаберу две, па их упоређују по густини и боји. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 66. 

Наставна јединица: Промене при загревању и хлађењу 
воде 

Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци часа  

Утврђивање знања ученика о битним карактеристикама воде. Уочавање разлике између 
воде и других течности. Развијање способности аналитичког размишљања. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.1.  1ПД. 1.2.3.  1ПД. 2.3.1.   

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни, у пару 

Наставна средства: уџбенички комплет, све оно што је потребно за експерименте 

ТОК ЧАСА 

– Ученици у паровима писмено одговарају на питања учитеља која су написана на 
табли: 

1. Наведи најмање три особине воде. 

2. У којим стањима се вода налази у природи? 

3. Наведи две разлике између воде и сока од парадајза. 

4. Поређај по густини (од најређег до најгушћег) мед, воду и сируп од јагорчевине.  

5. Који ће од наведених предмета потонути у води: 

дрвена оловка, пластична спајалица, кључ, чеп од плуте? 

Тачност решења проверава се читањем одговора. 

У
водни 

 

Учитељ даје упутства за рад по групама: 

– Ученици раде експерименте описане у уџбенику. 

– Ученици усмено понављају кружење воде у природи. 

– Шта се дешава са другим течностима када се загревају? 

– Загревамо уље, алкохол, млеко... 

– Ове експерименте изводи учитељ, ученици посматрају и закључују. 

– Питамо ученике да ли може да испарава нафта и тражимо образложење одговора. 

Главни 

 

– Ученици наводе на које све начине се загађује вода у природи. Затим наводе и 
образлажу на које све начине можемо чувати воду у природи. 

– Ученици самостално раде задатке у РВ: радној свесци, стр. 77, 78; ОВ: уџбенику 3б, 
стр. 183–185, а тачност урађеног проверава се читањем одговора. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 67. 

Наставна јединица: Ваздух – гасовита материја 
Тип часа: 
oбрада   

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање ученика са битним особинама ваздуха. Примењивање стечених знања. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.1.  1ПД. 2.3.1.   

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбеник, све оно што је потребно за експерименте 

ТОК ЧАСА 

Учитељ разговара са ученицима: 

– О ваздуху већ доста тога знате. Па да поновимо: каква је материја ваздух? Шта сте до 
сада научили о ваздуху? 

 

У
водни 

 

 

Учитељ сумира, а затим поткрепљује тврдње изводећи огледе из уџбеника заједно са 
ученицима. 

Ваздух је гасовита материја. 

Ваздух заузима простор, шири се и поприма облик посуде у којој се налази. 

– изводи се оглед са чашом и мало надуваним балоном који онда притискамо и 
показујемо како се ваздух по њему шири. 

Ваздух притиска тела са свих страна. 

– Други оглед из уџбеника. 

Ваздух се креће. Кретање ваздуха у природи зове се ветар. Људи су научили још 
давно да користе снагу ветра и ваздуха. 

Ваздух нема сталан облик. 

– Оглед са балонима. 

Ученици записују закључке у своје свеске. 

 

Главни 

 

– Игре балонима уз музику. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 68. 

Наставна јединица: Загревање и хлађење ваздуха 
Тип часа: 
oбрада   

 

Циљеви и задаци часа  

Упознавање ученика са битним особинама ваздуха. Примењивање стечених знања. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.1.  1ПД. 2.3.1.   

Наставне методе: дијалошка, писана, 
експериментална 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни, у пару 

Наставна средства: уџбеник, све оно што је потребно за експерименте 

ТОК ЧАСА 

 

– Ученици у паровима смишљају по два питања о ваздуху примењујући претходно 
стечено знања и своја искуства. Једни другима постављају питања и на њих усмено 
одговарају. 

 

У
водни 

 

 

Учитељ поставља питање ученицима: Како ће ваздух реаговати на топлоти, а како на 
хладноћи? 

Ваздух се при загревању шири, а при хлађењу скупља. 

– Изводи се први оглед из уџбеника и закључује се. 

– Затим се изводи други оглед из уџбеника и сумира се: 

При загревању ваздух се шири и заузима више простора. 

Топао ваздух је лакши и диже се, а на његово место се спушта хладан ваздух који 
је тежи. Тако се ваздух креће – струји. Тако настаје и ветар. 

– Ученици по групама изводе наредне огледе из уџбеника, бележе резултате, а затим их 
усмено коментаришу заједно са учитељем. 

 

 

Главни 

 

– Ученици по групама састављају и у свеске записују резиме лекције, онога што су 
научили на данашњем часу. Читају оно што су урадили и коментаришу заједно са 
учитељем. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 69. 

Наставна јединица: Ваздух чува топлоту 
Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци часа  

Утврђивање знања ученика о битним особинама ваздуха. Примењивање стечених 
знања. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.1.  1ПД. 2.3.1.   

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: уџбенички комплет, наставни листић, материјал за ветрењаче 

ТОК ЧАСА 

 

 

– Ученици усмено одговарају на питања учитеља: Шта је ваздух? Које особине има 
ваздух? Шта се дешава са ваздухом при загревању, а шта при хлађењу? Како настаје 
кретање ваздуха? (и слично) 

 

У
водни 

 

 

 

 

– Ученици самостално читају лекцију из уџбеника и проналазе одговор на питање: На 
који начин ваздух чува топлоту?  

– Ученици самостално раде задатке из наставног листића. 

– Тачност урађеног проверава се читањем одговора. 

 

 

 

 

Главни 

 

– Правимо ветрењаче. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 70. 

Наставна јединица: Ваздух 
Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци часа  

Утврђивање знања ученика о особинама ваздуха. Примењивање стечених знања. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.1.  1ПД. 2.3.1.   

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни 

Наставна средства: уџбенички комплет 

ТОК ЧАСА 

 

 

– Како се креће ваздух – показујемо на својим ветрењачама. 

– Ученици усмено наводе примере саобраћајних средстава која покреће ваздух. 

 

У
водни 

 

 

 

 

– Усмена провера знања везана за ваздух и његове особине. 

– Анализа одговора, давање додатних објашњења. 

– Радимо задатке у РВ: радној свесци, стр. 82, 83; ОВ: уџбенику 3б, стр. 194–197. 

 

 

 

 

 

Главни 

 

 

– Провера решења читањем. 

 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 71. 

Наставна јединица: Својства воде и ваздуха 
Тип часа: 
утврђивање 

 

Циљеви и задаци часа  

Утврђивање знања о својствима воде и ваздуха. 

Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.1.  1ПД. 2.3.1.   

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални 

Наставна средства: наставни листићи 

ТОК ЧАСА 

 

– Ученици усмено понављају шта је вода, шта ваздух, и њихова основна својства. 

 

У
водни 

Наставни листић 

1. Шта је вода? ___________________________________________________  

2. Наведи  неке течности које су гушће од воде. 
______________________________________________________________  

3. Наведи особине воде. 
______________________________________________________________  

4. Шта вода не може да раствори? 
______________________________________________________________  

5. Од чега зависи да ли ће предмет плутати или потонути? 
______________________________________________________________  

6. Шта се дешава са водом када је загревамо? 
______________________________________________________________  

7. Заокружи тачну тврдњу. 

  Вода је добар проводник електричне струје.  

  Вода није добар проводник електричне струје. 

8. Како се зове ваздух који се креће? 
________________________________________________________________  

9. Како је човек искористио снагу ветра? 
________________________________________________________________  

 

– Ученици самостално раде задатке из наставних листића. 

Главни 

 

– Ученици који раније заврше, читају дечју штампу. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Редни 
број: 72. 

Наставна јединица: Систематизација градива у 
природи и појмова у природи 

Тип часа: 
систематизација  

 

Циљеви и задаци часа  

Оспособљавање ученика за самосталну систематизацију градива. 

Стандарди постигнућа: стандарди за целокупно градиво 

Наставне методе: дијалошка, писана 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни     

Наставна средства: уџбеник, слике 

ТОК ЧАСА 

 

– Разговарамо са ученицима о томе који су им садржаји били најзанимљивији, а који 
мање интересантни. Такође, подстичемо ученике да процене и образложе занимљивост 
часова, као и своју активност и залагање. 

 

У
водни 

 

 

 

– Ученици усмено наводе појмове који су обрађивани у току године из овог предмета, а 
учитељ их бележи на табли. 

– Затим учитељ дели ученике у групе. Свака група добије исти број појмова које мора 
да објасни. Дајемо упутства ученицима на који начин је најефикасније урадити задатке. 

– Могу се служити уџбеником, енциклопедијом, свескама. 

– Извештавање група. 

 

 

 

Главни 

 

 

– Игра питалице: ученици у групама смишљају опис животиње или биљке, користећи 
научено (без именовања), а задатак других група је да погоде о којој биљци или 
животињи је реч. 

 

Заврш
ни 

Литература:  



У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. 
(1‒ присутно у најмањој мери) 

 
Показатељи 1 2 3 4 
Време на часу је ефикасно искоришћено.     
Атмосфера за рад је подстицајна.     
Делови часа су повезани и структурирани.     
Учитељ усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на 
часу). 

    

Учитељ проверава да ли су постигнути циљеви часа.     
Учитељ врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

    

Учитељ прилагођава захтеве могућностима ученика.     
Учитељ похваљује напредак ученика.     
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом 
раду. 

    

Учитељ учи ученике како да процењују свој напредак.     
Учитељ 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.     
Учитељ учи ученике различитим техникама учења на часу.     
Ученици стичу знања на часу.     
Учитељ даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.     
Учитељ користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ 
часа. 

    

Учитељ поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.     
Учитељ учи ученике како да користе различите начине/приступе за 
решавање задатака/проблема. 

    

Учитељ учи ученике како да ново градиво повежу са претходно 
наученим. 

    

Учитељ учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима 
из свакодневног живота. 

    

Учитељ учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области. 

    

Учитељ учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.     
Захтеви учитеља прилагођени су могућностима ученика.     
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.     
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

    

Учитељ 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.     

Коментар учитеља:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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11. ПРИЛОЗИ 

 
 





1. Подсети се!
Заокружи слово испред тачног одговора. Рељеф је:

2. Заокружи облике рељефа. 

  планине          насеља                 котлина             брдо               језера                      
       равница        шума                   пешчара висораван

3. Поређај називе облика рељефа почевши од најнижег. (1- најнижи, 4 - највиши)

  брег          равница          планина         брдо         

5. Допуни реченице одговарајућим називима облика рељефа. 

Равница између брда и планина назива се ____________________.
Дубоко и уско удубљење које је просекла река назива се _______________________.
Равница на узвишењу назива се _____________________.
Ниско, равно и пространо земљиште назива се __________________.

4. Упиши називе узвишења поред одговарајућих надморских висина.

       ________________                      ________________                           _____________

6. Испод слика напиши назив облика рељефа који је на њима приказан.

РЕЉЕФ 

а) изглед земљине површине;  

б) изглед земљине површине са свим удубљењима, узвишењима и равницама; 

в) изглед земљине површине са свим рекама и планинама.

61 метар 
надморске 
висине

350 метара

нив
о





 

 

  





 

 

 





 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 













3. У свакој реченици заокружи одговарајућу реч тако да тврдња буде тачна.
Веверица, јеж, змија белоушка и вилин коњиц су по начину исхране месоједи/биљоједи.
Видре насељавају копнена/водена станишта.

  Жабе легу јаја/рађају живе младе.

БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

1. Шта су животне заједнице?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Које станиште је приказано на слици?

______________________________________

                
а) Наведи две биљке које живе на овом станишту.

______________________________________

б) Наведи две животиње које живе на овом 
станишту. 

___________________________________________________________________________

4. Заокружи биљоједе.
      
    зец                         медвед                         жаба                    соко                   скакавац              

5. На линијама напиши одговарајући број.

          1 − зељасто стабло                       храст                       љубичица         

          2 − дрвенасто стабло                бела рада              јела            

6. Да поновимо! У ланцу исхране биљке су произвођачи и од њих ланац исхране почиње. 
Потрошачи су биљоједи, месоједи и сваштоједи. 

а) Заокружи слику произвођача,
    а слику месоједа подвуци.  

    
б) Састави и напиши ланац исхране од живих бића приказаних на сликама. 

__________          __________            ___________          ____________        ____________
  

2.





 

1. Напиши у ком квадрату се налази болница. _______________ 

2. У којој улици се налази Етнографски музеј? 

_____________________________________________________________________ 

3. У ком квадрату и у којој улици се налази Основна школа Бранко Ћопић? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Из Основне школе Бранко Ћопић до библиотеке Јован Јовановић Змај можеш 

доћи на различите начине. Одабери један начин и на мапи стрелицом означи смер 

кретања од те школе до библиотеке. Затим напиши називе улица кроз које ћеш 

проћи. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 





нап
ред

ни

КРЕТАЊЕ 

4.Испод сваке слике напиши која врста кретања (према облику путање) је на њој приказана.

1. Oбој рам сликe на којoj је приказано криволинијско кретање. Неке слике ће остати необојене.

2. Наведи по један пример за кретање: 

� напред − назад: ________________________________________________________;

� кружно: _________________________________________________________.

3. Доврши започете реченице тако да тврдње буду тачне.

а) Замишљена линија по којој се тело креће назива се  _______________________.             

б) Према облику путање, кретање може бити ________________________, 

________________________ и _______________________.





253 

 

12. Литература: 

 

1. Блумова ревидирана таксономија (Bloom’s Revised Taxonomy), преузето 2014. са сајта: 
http://www.coe.sdsu.edu/eet/Articles/bloomrev/index.htm 

2. Ивић, И., Пешикан, А., Антић, С. (2009). Водич за добар уџбеник, Општи стандарди 
квалитета уџбеника, Завод за уџбенике, Београд.  

3. Материјал са семинара Читањем и писањем до критичког мишљења, Центар за 
интерактивну педагогију. 

4. Павловић Бабић, Д., Гламочак, С., Оцењивање ученика, Приручник за семинар, Завод 
за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд. 

5. Подстицање развоја метакогнитивних вештина код ученика, преузето 2014. са сајтова: 
http://www.slideshare.net/laurentiusadhyatmoko/developing-metacognitiveskills# 

6. http://www.mx1.educationforthinking.org/sites/default/files/page-image/1-
02MetacognitiveDevelopment.pdf 

7. http://www.learner.org/courses/learningclassroom/support/09_metacog.pdf 

8. Савовић, Б., Бјекић, Д., Најдановић Томић, Ј., Гламочак. С., (2007). Примена тестова 
знања у основној и средњој школи, Београд. 

9. Хавелка, Н., Хебиб, Е., Бауцал, А., (2003). Оцењивање за развој ученика, 
Министарство просвете и спорта, Центар за евалуацију, Београд. 

 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	9. PRILOZI.pdf
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /0Calibriss
    /0Calibriss-Bold
    /0Calibriss-BoldItalic
    /0Calibriss-Italic
    /101PuppiesSW
    /18thCentury
    /1Academy-Bold
    /1Academyns
    /200proofmoonshineremix
    /3000
    /42YU
    /50Fonts2
    /8PinMatrix
    /AachenBT-Bold
    /AachenCirilica
    /Aachen-Light
    /AACirHelveticaBold
    /AACirHelveticaNormal
    /Aadavalus
    /AajaxSurrealFreak
    /AarcoRegular
    /Aarcover
    /AardvarkCirilica
    /AardvarkCirilicaBold
    /Abbey-Medium
    /ABC-LongLegs
    /Acadian
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AcciusTEE-Ligh
    /AchenCIR-BoldA
    /Acidic
    /ACirilicaHelvetica
    /ACirilicaHelveticaBold
    /ACirilicaHelveticaBoldItalic
    /ACirilicaHelveticaItalic
    /ACirilicaTimes
    /ACirilicaTimesBold
    /ACirilicaTimesBoldItalic
    /ACirilicaTimesItalic
    /ACMESecretAgent
    /ACMESecretAgentBold
    /ACMESecretAgentItalic
    /AcornInitials
    /AcornSwashRegular
    /Activa
    /AdamantBG
    /AdamantBG-Bold
    /AdamantBG-BoldItalic
    /AdamantBG-Italic
    /AdamGorry-Inline
    /AdamGorry-Lights
    /AdineKirnbergR
    /AdineKirnbergRegular
    /AdineRegular
    /Adler
    /AdLib
    /AdLibBT-Regular
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeNaskh-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AdventureNormal
    /AdverGothic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Agate-Bold
    /Agate-Normal
    /Agate-Normal-Italic
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /Aladdin
    /ALatinicaHelvetica
    /ALatinicaHelveticaBold
    /ALatinicaHelveticaBoldItalic
    /ALatinicaHelveticaItalic
    /ALatinicaTimes
    /ALatinicaTimesBold
    /ALatinicaTimesBoldItalic
    /ALatinicaTimesItalic
    /Albatross
    /AlbertusExtraBold-Regular
    /AlbertusMedium-Italic
    /AlbertusMedium-Regular
    /Alexandria
    /Algerian
    /Alien-Bold
    /AlisonRegular
    /AlisonsHand-Plain
    /Allegro
    /AllegroBT-Regular
    /Allembert
    /AllensHand-Plain
    /AlleycatBopICG
    /AmazeBold
    /AmazeItalic
    /AmazeNormal
    /AmazoneBT-Regular
    /Amelia
    /Amelia-Normal
    /AmericanTypewri
    /AmericanTypewriterBoldYU
    /AmericanTypewriterYU
    /AmericanTypItcDEE-Medi
    /AmericanTypwDDCirilica
    /AmericanTypwDDCirilicaBold
    /AmericanUncialCirilica
    /AmerigoBT-MediumA
    /AmerigoBT-MediumItalicA
    /AmerigoYU
    /AmerTypewriterITCbyBT-Bold
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /Amphion
    /Analog
    /Andalus
    /Andes
    /AndesBold
    /Andromeda
    /Angelus
    /AngiomaAOE
    /Anglo-Saxon,8thc.
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Animals
    /Antique
    /Antique-Bold
    /Antique-BoldItalic
    /Antique-Italic
    /AntiqueOlive-Bold
    /Antique-Olive-Bold
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Regular
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /APL-Normal
    /AquilineTwo
    /AquilliaBold
    /ArabCirilica
    /Arabia
    /ArabiaCirilica
    /ArabicTypesetting
    /Arcadia
    /Architect
    /Architectural
    /ArchitecturePlain
    /Arctic2
    /ArdvaCirilica
    /Arenski
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-Cirilica
    /ArialCirilicaBold
    /ArialCirilicaBoldItalic
    /ArialCirilicaItalic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrowAHCD
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialNarrowSpecialG1
    /ArialNarrowSpecialG1-Bold
    /ArialNarrowSpecialG1-Italic
    /ArialNarrowSpecialG2
    /ArialNarrowSpecialG2-Bold
    /ArialNarrowSpecialG2-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /Arial-RuskiUSAKBD
    /ArialSpecialG1
    /ArialSpecialG1-Bold
    /ArialSpecialG1-BoldItalic
    /ArialSpecialG1-Italic
    /ArialSpecialG2
    /ArialSpecialG2-Bold
    /ArialSpecialG2-BoldItalic
    /ArialSpecialG2-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /AristCirilica
    /Ariston
    /AristonCirilicaBoldItalic
    /ArmadaPirata
    /ArmorPiercing
    /ArmorPiercingItalic
    /ArnoldBoecklinCIrilica
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /ArrrMateyBB
    /ArsisDEE-Regu
    /ArsisDEE-ReguItal
    /Ashley
    /AstigmaSolid
    /AstronC
    /AtletaCirilica
    /Avalon
    /Avalon-Bold
    /Avalon-BoldItalic
    /AvalonCondensed
    /AvalonCondensed-Bold
    /AvalonCondensed-BoldItalic
    /AvalonCondensed-Italic
    /Avalon-Italic
    /AvantGardeBoldYU
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /AvantGardeLightYU
    /AvantGarde-Thin-Italic
    /AvantGardeYU
    /Azbuka02
    /Azbuka03_D
    /Azbuka04
    /Azbuka05_D
    /B52
    /BabyKruffy
    /BadaBoomBB
    /Bahamas-Bold
    /Bahamas-BoldItalic
    /BahamasBoldYU
    /BahamasCirilica
    /BahamasCondensed
    /BahamasCondensed-Bold
    /BahamasCondensed-BoldItalic
    /BahamasCondensed-Italic
    /BahamasHeavy
    /BahamasHeavy-Italic
    /BahamasHeavyYU
    /Bahamas-Italic
    /BahamasLight
    /BahamasLight-Italic
    /BahamasLightYU
    /BahamasPSMT
    /BahamasYU
    /BakerSignetBT-Roman
    /BalletEngraved
    /BalloonBT-Bold
    /BalloonBT-Light
    /Banco
    /BanfCirilica
    /Banff
    /BangkokBoldYU
    /BangkokCirilica
    /BangkokCirilicaBold
    /BangkokYU
    /BangleBold
    /BangleItalic
    /BangleNormal
    /BankGothicBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /BarnumYU
    /BartBold
    /BartItalic
    /BartNormal
    /BasicComicaRegularNC
    /BaskervilleOldFacDEE
    /BaskOldFace
    /Bastard
    /Batang
    /BatangChe
    /Batik
    /BatmosRegular
    /BauerBodDEE-Bold
    /BauerBodDEE-Regu
    /BauerBodDEE-ReguItal
    /Bauhaus93
    /Bauhaus-Heavy-Bold
    /BauhausITCbyBT-Medium
    /BauhausITCEE-Heav
    /BauhausItcTEE-Bold
    /BazookaRegular
    /BeatsvilleRegular
    /BedrockCirilica
    /Bedrock-Light
    /Beffle
    /BekerCirilicaBold
    /BellBottom.Laser
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /Belphebe
    /BenguiatCirilica
    /BenguiatCirilicaBold
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BenguiatITCbyBT-Book
    /BenguiatITCbyBT-BookItalic
    /BenguiatItcTEE-Bold
    /BenguiatItcTEE-BoldItal
    /BenguiatItcTEE-Book
    /BenguiatItcTEE-BookItal
    /Benjamin
    /BenjaminCaps
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BermudaLP-Squiggle
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BertramCE
    /BestDBNormal
    /BibleScrT
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BIGZpisanalatinica
    /BiklyBold
    /BiminiBold
    /BiminiItalic
    /BiminiNormal
    /BinnerD
    /BirchStd
    /Bisque
    /BitchCakes
    /BitstreamVeraSans-Bold
    /BitstreamVeraSans-BoldOblique
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BitstreamVeraSans-Oblique
    /BitstreamVeraSans-Roman
    /BitstreamVeraSerif-Bold
    /BitstreamVeraSerif-Roman
    /BizarroPlain
    /BlackAdderII-Normal
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackChancery
    /BlackoakStd
    /BlackSam'sGold
    /BladeRunnerMovieFont
    /BLADESBold
    /BlamBlamBB
    /BlamBlamHeavyBB
    /BleedingCowboys
    /BlippoBlaDEE
    /BlippoBoldYU
    /BlippoBT-Black
    /BlippoDDCirilicaBlack
    /BloodOfDracula
    /Bloody
    /BlueRegular
    /BodidlyRegular
    /BodnoffYU
    /Bodoni
    /BodoniAntSCTEE-Ligh
    /BodoniAntSCTEE-Regu
    /BodoniAntTEE-Bold
    /BodoniAntTEE-BoldCond
    /BodoniAntTEE-BoldCondItal
    /BodoniAntTEE-BoldItal
    /BodoniAntTEE-DemiBold
    /BodoniAntTEE-DemiBoldCond
    /BodoniAntTEE-DemiBoldCondItal
    /BodoniAntTEE-DemiBoldItal
    /BodoniAntTEE-Ligh
    /BodoniAntTEE-LighItal
    /BodoniAntTEE-Regu
    /BodoniAntTEE-ReguCond
    /BodoniAntTEE-ReguCondItal
    /BodoniAntTEE-ReguItal
    /BodoniBoldItalicYU
    /BodoniBoldYU
    /Bodoni-Book
    /Bodoni-Book-Italic
    /BodoniBT-BoldCondensed
    /BodoniBT-BookItalic
    /BodoniC
    /BodoniCirBold
    /BodoniCirilica
    /BodoniCirilicaBold
    /BodoniCirilicaBoldItalic
    /BodoniCirilicaItalic
    /BodoniCirItalic
    /BodoniCirNormal
    /BodoniItalicYU
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BodoniPosterDDCirilicaBlack
    /BodoniRomanCirilica
    /BodoniYU
    /BonApetitMT
    /BonzaiRegular
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookCirilica
    /BookCirilicaBold
    /BookCirilicaBoldItalic
    /BookCirilicaItalic
    /BookmanBoldItalicYU
    /BookmanBoldYU
    /BookmanItalicYU
    /BookmanITCbyBT-Demi
    /BookmanITCbyBT-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Light
    /BookmanITCbyBT-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookmanYU
    /BookshelfSymbolSeven
    /Boomshanker-Solid
    /Boron-Regular
    /BorzoiRegular
    /BoulderRegular
    /BPAriel-ItalicMT
    /BradleyHandITC
    /BradleyHandITCTTBold
    /Braggadocio
    /Brassfield
    /BremenBT-Bold
    /BremenCirilica
    /BrightonBold
    /Bringthanoize
    /BritannicBold
    /BroadCirilica
    /Broadway
    /BroadwayBoldYU
    /BroadwayBT-Regular
    /BroadwayCirilica
    /BroadwayEngravedBT-Regular
    /Broken15
    /BrooklynBoldItalicYU
    /BrooklynBoldYU
    /BrooklynItalicYU
    /BrooklynYU
    /BrookmanSwashBold
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /Brunswik
    /Brunswik-Bold
    /BrunswikBoldItalicYU
    /BrunswikBoldYU
    /BrunswikItalic
    /BrunswikItalic-Bold
    /BrunswikItalicYU
    /BrunswikYU
    /BrushScrDEE
    /BrushScriptBT-Regular
    /BrushScriptCirilica
    /BrushScriptDDCirilicaItalic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /BrushScriptYU
    /BubbleRegular
    /BukvarnayaMedium
    /BukvarPisanaAlt2
    /BukvarPisanaAltproduzena
    /BukvarPisanaproduzena
    /BukvarStampana
    /BukvarStampanaBold
    /BukvarStampanaUnicode
    /BukvarStampanaUnicode-Bold
    /C_Freeform-710
    /C_Litho
    /C_Oldser
    /C_Sveti_NIKOLA-Normal
    /CableDingbats
    /Caffeine
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CaligraphCirilica
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /CalligraphBoldItalicYU
    /CalligraphBoldYU
    /Calligraphic421BT-RomanB
    /Calligraphic810BT-Italic
    /Calligraphic810BT-Roman
    /CalligraphItalicYU
    /CalligraphYU
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CarrKeys
    /Carta
    /Carton
    /Cartoon-Bold
    /Casablanca
    /Casablanca-Bold
    /CasablancaBoldItalicYU
    /CasablancaBoldYU
    /CasablancaItalic
    /CasablancaItalic-Bold
    /CasablancaItalicYU
    /CasablancaYU
    /Cascade-Light
    /CascadeScriptCIRItalic
    /CasperOpen
    /CasperOpenFaceYU
    /Castellar
    /CCooperBlack
    /Centaur
    /CenturionOldBoldYU
    /CenturionOldItalicYU
    /CenturionOldYU
    /Century
    /CenturyCirilica
    /CenturyCirilicaItalic
    /CenturyCirItalic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbookBT-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Italic
    /CenturySchoolbookBT-Roman
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CfomicSansMS
    /CfomicSansMS-Bold
    /CGaramondNormal
    /CGatineItalic
    /CGatineNormal
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGOmega-Regular
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /CGTimes-Regular
    /ChalkRegular
    /Champignon
    /Changstein
    /Chaparral-Display
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-LightIt
    /ChaparralPro-Regular
    /CharBB
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /CharterBoldItalicYU
    /CharterBoldYU
    /CharterItalicYU
    /CharterYU
    /Charting
    /ChasmBold
    /ChasmItalic
    /ChasmNormal
    /Checkbook
    /Cheeseburger
    /Cheesewiddler
    /Cheltenham-Bold
    /CheltenhamBoldItalicYU
    /CheltenhamBoldYU
    /CheltenhamBT-Bold
    /CheltenhamBT-BoldCondensed
    /CheltenhamBT-BoldCondItalic
    /CheltenhamBT-BoldItalic
    /CheltenhamBT-Italic
    /CheltenhamBT-Roman
    /CheltenhamItalicYU
    /CheltenhamItcTEE-Bold
    /CheltenhamItcTEE-Book
    /CheltenhamPE-Bold
    /CheltenhamPE-BoldCondensed
    /CheltenhamPE-BoldCondItalic
    /CheltenhamPE-BoldItalic
    /CheltenhamPE-Italic
    /CheltenhamPE-Roman
    /CheltenhamYU
    /CHelvBold
    /CHelvBoldItalic
    /CHelvetica
    /CHelvetica-Bold
    /CHelvetica-BoldItalic
    /CHelvetica-Italic
    /CHelvItalic
    /CHelvPlain
    /Chiller-Regular
    /ChinaTown
    /ChinaYU
    /ChinyenNormal
    /ChromosomeLight
    /ChroniclesofaHero
    /ChroniclesofaHeroBold
    /CirBecker-Bold
    /Cir-Bodoni
    /CirBodoniBold
    /Cir-BodoniBoldItalic
    /Cir-BodoniItalic
    /CirBrushType
    /CirCollege-Regular
    /Circuit-Scraping
    /Cir-Glasnost
    /Cir-Glasnost_EB
    /Cir-Glasnost_EBItalic
    /CirGlasnostBold
    /CirHelv
    /Cirilica60
    /Cirilica80
    /CirilicaRegency
    /CirilicaT
    /CirilicaTBold
    /CirilicaTimes
    /CirLemmy
    /CirLemmyBold
    /CirLemmyBoldItalic
    /CirLemmyItalic
    /CirMurman
    /CirPetricic
    /CIRPnova_D
    /CirTimes
    /CirTimes_New_Roman
    /CirTimesBold
    /CirTimesBoldItalic
    /CirTimesItalic
    /CirTimesNewRoman
    /CitonLightDBNormal
    /CityD-Bold
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /CityD-Ligh
    /CityD-Medi
    /Civitype
    /Civitype-Bold
    /ClarendonBoldYU
    /ClarendonCondensed-Bold
    /Clarendon-Light-DTC
    /ClarendonYU
    /ClassicalGaramondBT-Bold
    /ClassicalGaramondBT-BoldItalic
    /ClassicalGaramondBT-Italic
    /ClassicalGaramondBT-Roman
    /Claudius
    /ClaudiusAlternate
    /Clearface
    /Clearface-Heavy-DTC
    /Clerica-Medium
    /Clocks
    /CloisterBlackBT-Regular
    /CloisterYU
    /CMemorandumBold
    /CMemorandumBoldItalic
    /CMemorandumItalic
    /CMemorandumNormal
    /CocosOldDBNormal
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicsCarToon-PlainRegular
    /CommercialScrDEE
    /CompactaBT-Roman
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CookieItalic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperBoldItalicYU
    /CooperBoldYU
    /CooperBT-Black
    /Cooper-Heavy
    /CoopertinoYU
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothicBT-BoldCond
    /CopperplateGothicBT-Heavy
    /CopperplateGothicBT-Roman
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Coronet
    /CoronetYU
    /Cottage
    /CottageYU
    /CourierNew
    /CourierNewB2
    /CourierNewBold
    /CourierNewBoldItalic
    /CourierNewItalic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Normal
    /CrackBabies
    /CrackFir
    /CracklingRegular
    /CreativeBlockBB
    /CreativeBlockBBBold
    /Creatures
    /CreedmoreRegular
    /CrimeFighterBB
    /CrimeFighterBBBold
    /CrunchyFaxPhont
    /CTimesBold
    /CTimesBoldItalic
    /CTimesItalic
    /CTimesRoman
    /Cuckoo
    /Cupertino
    /Cupertino-Italic
    /CurlzMT
    /Cutout
    /CyrBold
    /CYRevueR
    /CYRevueRHollow
    /CyrGaramondBolItalMedium
    /CyrGaramondBolMedium
    /CyrGaramondItaMedium
    /CyrGaramondPlainMedium
    /Cyrillic
    /CyrillicBold
    /Cyrillic-Bold
    /CyrillicBold-Italic
    /Cyrillic-Bold-Italic
    /Cyrillic-Normal
    /CyrillicNormal-Italic
    /Cyrillic-Normal-Italic
    /CYSwissR
    /CYUniversityI
    /CzarCirilica
    /CzarCirilicaBold
    /CzarCirilicaBoldItalic
    /CzarCirilicaItalic
    /DamnNoisyKids
    /DarkBlack
    /DataGlyph-Regular
    /DaunPenh
    /DauphinPlain
    /David
    /DavidaBoldBT-Regular
    /David-Bold
    /DavysRegular
    /DavysRibbons
    /DawnCastle
    /DawnCastleBoldYU
    /DeadGrit
    /DearTeacher-Normal
    /DeathRattleBB
    /Debussy
    /Decor
    /DelitschAntiqua
    /DelitschInitialen
    /DeLouisville
    /DeLouisville-Bold
    /DeLouisvilleSmallCaps
    /DeRoosCaps
    /Desdemona
    /Deseret
    /DetectivesInc
    /DeutscherSchmuck
    /Devotion
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /Dickens
    /DIESEL
    /DieterCaps
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dingbats1Regular
    /DingDongBold
    /DIN-Medium
    /DiPed-Thick
    /DirtyEgo
    /DisgustingBehavior
    /Distress
    /Divona
    /DixielandPSMT
    /Dixon
    /DobkinPlain
    /DodgenburnA
    /DokChampa
    /DoloresCyr-Black
    /DoloresCyr-Regular
    /DolphinBold
    /DolphinItalic
    /DolphinNormal
    /Domino-Effect-Normal
    /DotMatrixNormal
    /DotMatrixRegular
    /Dotum
    /DotumChe
    /DownCastleYU
    /Downcome
    /DownWind
    /Dr.Benway
    /DSGoose
    /DunavSwissBlack
    /EanBwrP36Tt
    /EastSide
    /EastSideBold
    /EastsideMotel
    /EbolaKikwit
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /Edukafont
    /Edukafont-Bold
    /EdwardianScriptITC
    /Egyptian505BT-Light
    /Egyptian505BT-Medium
    /Eire
    /ElegantGaramondBT-Bold
    /ElegantGaramondBT-Italic
    /ElegantGaramondBT-Roman
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /ElfringEliteLight
    /Elwood
    /ElwoodItalic
    /EmpireBT-Regular
    /English111VivaceBT-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversMT
    /EnyaPlain
    /EraserRegular
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ESpheres
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EurasiaBold
    /EurasiaItalic
    /EurasiaNormal
    /Eurotype
    /EvilGeniusBB
    /EvilGeniusBB-Bold
    /ExcaliburScript
    /Faktos
    /FangSong
    /FarquharsonFree
    /FeastofFleshBB
    /FeastofFleshBB-Italic
    /FeedbackBB
    /FeedbackBBItalic
    /FelixTitlingMT
    /FeltMarkItalic
    /FeltRegular
    /FencesPlain
    /FiddumsFamilyFont
    /FineHandNormalItalicNormal
    /FlaemischeKanzleischrift
    /FlatBrushBold
    /FlatBrushItalic
    /FlatBrushNormal
    /Fletcher-Gothic
    /FlotsamCarnage
    /FontesqueOrnamentsBlack-Medium
    /FontesqueOrnamentsFine-Medium
    /FontesqueOrnaments-Medium
    /FOOD
    /FootlightMTLight
    /FormalScript421BT-Regular
    /ForteMT
    /FoxTrotMedium
    /FranceBoldYURegular
    /FranceYU
    /Frankenstein
    /FranklinBoldItalicYU
    /FranklinBoldYU
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothicCondensed
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinHeavyItalicYU
    /FranklinHeavyYU
    /FranklinItalicYU
    /FranklinYU
    /FrankRuehl
    /FreebooterScript
    /FreebooterScript-Alts
    /Freehand521BT-RegularC
    /Freehand575
    /Freeport
    /FreeportYU
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScrDEE
    /FreestyleScrDEE-Bold
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrizCirilica-BoldItalic
    /FrizRegular
    /FrutigerSAINBdv1Bold
    /FrutigerSAINItv1Italic
    /FrutigerSAINRmv1Roman
    /FrutigerSBINBdv1Bold
    /FrutigerSBINItv1Italic
    /FrutigerSBINRmv1Roman
    /FrutigerSCINBdv1Bold
    /FrutigerSCINItv1Italic
    /FrutigerSCINRmv1Roman
    /FujijamaBlackItalicYU
    /FujijamaBlackYU
    /FujijamaItalicYU
    /FujijamaLightItalicYU
    /FujijamaLightYU
    /FujijamaSlimBoldItalicYU
    /FujijamaSlimBoldYU
    /FujijamaSlimItalicYU
    /FujijamaSlimYU
    /FujijamaYU
    /Futura_Cyrillic_Black-Normal
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldCondensedItalic
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /FuturaDemiC
    /FuturaExtraBoldYU
    /FuturaLightItalicYU
    /FuturaLightYU
    /FuturaMediumC
    /FuturaSlimYU
    /FuturCirCondZK-Book
    /FuturCirLightZK-Light
    /FuturoBoldYU
    /Gabriola
    /GalantBold
    /GalantItalic
    /GalantNormal
    /GalliardITCbyBT-Roman
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /GaramondBoldItalic
    /GaramondItalic
    /Garamond-Italic
    /GaramondITCbyBT-BoldCondensed
    /GaramondITCbyBT-BoldCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BoldItalic
    /GaramondITCbyBT-BookCondensed
    /GaramondITCbyBT-BookCondItalic
    /GaramondNo4TEE-Ligh
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-Bd
    /GaramondPremrPro-BdIt
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /GartonRegular
    /Gatsby
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /GazeBold
    /GazeItalic
    /GazeNormal
    /GeographicSymbolsNormal
    /Geometric231BT-BoldC
    /Geometric231BT-RomanC
    /Geometric706BT-BlackB
    /Geometric706BT-MediumB
    /GeometricBoldItalicYU
    /GeometricBoldYU
    /GeometricItalicYU
    /GeometricSlab703BT-Bold
    /GeometricSlab703BT-BoldCond
    /GeometricSlab703BT-BoldItalic
    /GeometricSlab703BT-Medium
    /GeometricSlab703BT-MediumCond
    /GeometricSlab703BT-MediumItalic
    /GeometricYU
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Giddyup
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSansMTPro-Bold
    /GillSansMTPro-BoldItalic
    /GillSansMTPro-Book
    /GillSansMTPro-BookItalic
    /GillSansMTPro-Heavy
    /GillSansMTPro-Light
    /GillSansMTPro-LightItalic
    /GillSansMTPro-Medium
    /GillSansMTPro-MediumItalic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GlasnostDemiboldFWF
    /GlasnostExtraboldFWF
    /GlasnostLightFWF
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Goliat-Cirilica
    /GoliatCirilicaBold
    /GoodbyeCruelWorld
    /Gordana
    /GorillaMilkshake
    /GorillaMilkshakeItalic
    /GothicYU
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyRegular
    /GoudyStout
    /Gradl
    /GreatVibes-Regular
    /GreekBearTinyE
    /GreenRegular
    /GreymantleMVB
    /GrungeCaltekBold
    /GrutchShaded
    /Guilty
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /HackerArgot
    /Haettenschweiler
    /HAmherstItalic
    /HAmherstPlain
    /HamLakeRegular
    /HAmyNormal
    /Hancock
    /Handel
    /HandelGothicYU
    /HansaRegular
    /HAntiqua
    /HAntiqua-Italic
    /HAntiqua-Medium
    /HAntiqua-MediumItalic
    /HarlowSolid
    /Harquil
    /Harrington
    /Hartin2Regular
    /HartingPlain
    /HBallroomTangoPlain
    /HDorchesterScript
    /Helios
    /HeliosBlack
    /Helios-Bold
    /Helios-Bold-Italic
    /HeliosCond
    /HeliosCondThin
    /HeliosExt
    /HeliosExtBlack
    /HeliosExt-Bold
    /HeliosLight
    /HeliosLight-Italic
    /HeliosUltraCompressed
    /HelvCirilNarrow
    /HelvCirilNarrowBold
    /HelvCirilNarrowBold-Italic
    /HelvCirilNarrowItalic
    /Helvetica
    /HelveticaBlackItalicYU
    /HelveticaBlackYU
    /HelveticaBold
    /Helvetica-Bold
    /HelveticaBoldItalic
    /HelveticaCir
    /HelveticaCirBold
    /HelveticaCirExtraBold
    /HelveticaCirilica
    /HelveticaCirilicaBold
    /HelveticaCirilicaBoldItalic
    /HelveticaCirilicaItalic
    /HelveticaCirItalic
    /HelveticaCyr-Bold
    /HelveticaCyr-Upright
    /HelveticaPlain
    /HelveticaPlainItalic
    /HelveticaSlimBlackItalicYU
    /HelveticaSlimBlackYU
    /HelveticaSlimBoldItalicYU
    /HelveticaSlimBoldYU
    /HelveticaSlimHeavyYU
    /HelveticaSlimItalicYU
    /HelveticaSlimLightItalicYU
    /HelveticaSlimLightYU
    /HelveticaSlimYU
    /HenryMorganHand
    /HeoMay11
    /HeoMayHoa11
    /Herald
    /HeroinSheik
    /HGarrison-SansExtraCond.
    /HHarpoonPlain
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HippoCirilicaBold
    /Hippo-CirilicaOutline
    /HIronwood
    /Hirosh
    /HJillian-GothicBold
    /HKids
    /HMesquite
    /HMural-Script
    /HNora-Casual
    /HoboBoldYU
    /HoboFont
    /HoboStd
    /HoboYU
    /HoeflerText-Ornaments
    /HollandGotisch
    /HomePlanning
    /HomePlanning2
    /HoutersRegular
    /HTrajan-Regular
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackItalicB
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-LightItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Humanist970BT-BoldC
    /Humanist970BT-RomanC
    /HumanistBoldItalicYU
    /HumanistBoldYU
    /HumanistItalicYU
    /HumanistYU
    /HUniversity-Roman
    /HUniversity-RomanBold
    /HVivante
    /HvStripe-ExtraBold
    /HZapf-ChanceryMediumItalic
    /IDSupernovaSW
    /Iglesia-Light
    /IglooLaser
    /IglooRegular
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /Inter
    /Ipa-samdUclphon1SILDoulosL
    /Ireland
    /IrelandYU
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /IStillKnow
    /ItalianGaramondBoldYU
    /ItalianGaramondItalicYU
    /ItalianGaramondYU
    /ITC-AnnaA
    /JacobaBold
    /Japan
    /JapaneseBrush
    /Japanese-Generic1
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JesterRegular
    /Jokerman-Regular
    /JournalSans
    /JuiceITC-Regular
    /JungleLIFE
    /Jupiter
    /JupiterYU
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KatfishLetPlain
    /KaufmannBold
    /KaufmannBT-Bold
    /KeltBold
    /KeltItalic
    /KeltNormal
    /KeypunchPlain
    /Khaki-Two
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /Kidnap
    /Kinderfeld
    /Kipp-No3
    /Koala
    /KoalaBoldYU
    /KoalaYU
    /KochAltschrift
    /KochAltschriftAlt
    /KochAltschrift-Bold
    /KochAltschriftKursiv
    /KochAltschriftKursiv-Bold
    /KochRivoli
    /KoCity
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /Korean-Generic1
    /KorinnaBoldItalicYU
    /KorinnaBoldYU
    /KorinnaItalicYU
    /KorinnaYU
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /Kudriashov
    /Kudriashov-Bold
    /Kudriashov-BoldItalic
    /Kudriashov-Italic
    /KunstlerScript
    /LaMent
    /LandscapePlanning
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Lassus
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Latin
    /LatinWide
    /Lava-Lava
    /Leelawadee
    /Leelawadee-Bold
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothicBoldItalicYU
    /LetterGothicBoldYU
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicItalicYU
    /LetterGothic-Regular
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LetterGothicYU
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LiberateBold
    /LiberateNormal
    /Librium
    /LifeTEE-Bold
    /LifeTEE-Regu
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /Lincoln
    /LincolnYU
    /Linus
    /LinusYU
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosC-Light
    /LithosD
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LITOS_S
    /LittleTroubleGirlBV
    /LotharusWideTop
    /LovelyAudreyBG
    /LovelyGraceBG
    /LovelySofiaBG
    /LowerEastSide
    /LowerWestSide
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaHandwritingYuSciiItalic
    /LucidaRegular
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansMDItalic
    /LucidaSansMDRegular
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LyndaCursiveBold
    /LyndaCursiveNormal
    /Lynx
    /MachiavelliRegular
    /MacHumaineRegular
    /Madrone-Cirilica
    /Maestro
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /MangaTemple
    /MangaTempleBold
    /MangaTempleItalic
    /ManuskriptGotisch
    /MapmakerThin
    /Map-Symbols
    /Marbolo-Normal
    /Marigold
    /MarkerFeltThin
    /MarkerFelt-Thin
    /MarkerFelt-Wide
    /MarkerFinePoint-PlainRegular
    /Market
    /Marlett
    /MarlonBookDBNormal
    /MatisseITC-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MaximilianAntiquaSmallCaps
    /MazamaRegular
    /MBell
    /MBell-Bold
    /MBell-Italic
    /McGareyRegular
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MemorandumBoldYU
    /MemorandumCirilica
    /MemorandumYU
    /MemoryLapses
    /MemphisDisplay
    /Merced
    /Mermaid
    /MermaidCir
    /MermaidYU
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MiddletonRegular
    /MightyZeo20
    /MightyZeo20Bold
    /MightyZeo20Italic
    /MightyZeoCaps20
    /MightyZeoCaps20Bold
    /MightyZeoCaps20Italic
    /MiltownII
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionProEN-Bold
    /MinionProEN-BoldIt
    /MinionProEN-It
    /MinionProEN-Regular
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mira
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mirosavljevo
    /Mirosavljevo-No
    /Mirosavljevo-Normal
    /Miroslav
    /MiroslavCirilica
    /MiroslavCirLight
    /Miroslavljeva-Cirilica
    /MiroslavljevaCirilicaBold
    /Miroslavljevo
    /MiroslavNewCirilica
    /MiroslavNewCirilicaItalic
    /MirrorBold
    /MirrorItalic
    /MirrorNormal
    /Misproject
    /Mistral
    /ModerneSchwabacher
    /Modern-Regular
    /Mojo
    /Monah5
    /MonahKurentLevi
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MoolBoran
    /MorseCode
    /Motor
    /MS-Gothic
    /MSLineDrawPSMT
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReference1
    /MSReference2
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MurmanskCir
    /MurmanskCirilica
    /MurmanskFWF
    /MurrayHilDEE
    /Music
    /MusicalSymbolsPSMT
    /MusiQwik
    /MusiQwikB
    /MusiQwik-Bold
    /MVBoli
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadProCYR
    /MyriadProCYRBoldItalic
    /MyriadProCYRItalic
    /MyriadProCYRLightItalic
    /MyriadProCYRSemibold
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightCondIt
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiCn
    /MyriadPro-SemiExtIt
    /Myriad-Roman
    /MyriadStd-Sketch
    /MyriadStd-Tilt
    /Myriad-Tilt
    /MyriadWebPro
    /MyriadWebPro-Bold
    /MyriadWebPro-Italic
    /MysticalYU
    /Nadall
    /NailScratch
    /Narkisim
    /NebraskaBoldItalicYU
    /NebraskaBoldYU
    /NebraskaItalicYU
    /NebraskaYU
    /Neuvarese-BoldItalic
    /NevisonCasD
    /NevisonCasDEE
    /New
    /News701BT-BoldA
    /News701BT-ItalicA
    /News701BT-RomanA
    /NewYorker
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NicolasCocTEE-Blac
    /NiteClub
    /NK_01d
    /NK_02_D
    /NK_IRMOLIGION
    /NK162
    /NK183
    /NK188
    /nk189
    /NK192
    /NK198
    /NK225
    /NK30_D
    /NK335
    /NK336
    /NK342
    /NK35_D
    /NK50
    /NK51
    /NK512
    /NK517
    /NK821
    /NK840a
    /Nosfer
    /Nosferatu
    /NosferatuOblique
    /Notes
    /NSimSun
    /NuevaStd-Bold
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuevaStd-Italic
    /NuptialBT-Regular
    /Nyala-Regular
    /Nyx
    /OCRA-Alternate
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /Odessa
    /OdessaScriptCirilica
    /OdessaScriptFWF
    /OfficePlanning
    /OldEnglishTextMT
    /OldSerbianDM
    /OldTypewriterMessy
    /One8seven20
    /Onyx
    /OnyxA
    /OpenSymbol
    /OpticonOne1
    /OracleRegular
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OratorYU
    /OrbitBbyBT-Regular
    /OregonDry
    /OriginalGaramondBT-Bold
    /OriginalGaramondBT-BoldItalic
    /OriginalGaramondBT-Italic
    /OriginalGaramondBT-Roman
    /OttawaBoldItalicYU
    /OttawaBoldYU
    /OttawaItalicYU
    /OttawaYU
    /Ouch
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /PalasCirilica
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PalmSpringsBoldItalicYU
    /PalmSpringsBoldYU
    /PalmSpringsItalicYU
    /PalmSpringsYU
    /Papyrus-Regular
    /ParadiseYU
    /Paragon
    /ParagonYU
    /Parchment-Regular
    /ParisBold
    /ParisItalic
    /ParisNormal
    /ParkAveDEE
    /ParkAvenue
    /ParkAvenueYU
    /PCKeysRegularSWFTE
    /PCRounders
    /PeaStacy'sDoodles
    /PellicanPSMT
    /Penguin
    /PenguinBoldYU
    /PenguinLightYU
    /PenguinYU
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PicaYU
    /Pickwick
    /Pisana-Srednja
    /Pismena
    /PixelScreenRegular
    /PixieRegular
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PlaybillBT-Regular
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /POLITIKANormal
    /Pompeia-Inline
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /Porcelain
    /PostAntiquaBoldYU
    /PostAntiquaYU
    /PosterBodoniBT-Roman
    /Postino-Italic
    /Premi
    /Present
    /PresidentYU
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Prick
    /PrintError
    /Prisma
    /Pristina-Regular
    /ProseAntiquePSMT
    /PTScriptVentus
    /PudmonkeyRegularPS
    /QuaNauticale_Initials_No1
    /QuaNauticale_Initials_No2
    /QuaNauticale_Initials_No3
    /Raavi
    /RadioactiveGranny
    /RageItalic
    /RaleighBT-Bold
    /RaleighBT-DemiBold
    /RaleighBT-Light
    /RaleighBT-Medium
    /RaleighBT-Roman
    /Ravie
    /RedLetter
    /ReedFont
    /RenaissanceRegular
    /RenfrewCirilica
    /RenfrewYU
    /ResavskaBG
    /ResavskaBG-Bold
    /ResavskaBG-BoldItalic
    /ResavskaBGCyrillic
    /ResavskaBGCyrillic-Bold
    /ResavskaBGCyrillic-BoldItalic
    /ResavskaBGCyrillic-Italic
    /ResavskaBG-Italic
    /ResavskaBGSans
    /ResavskaBGSans-Bold
    /ResavskaBGSans-BoldItalic
    /ResavskaBGSans-Italic
    /ResavskaBGTT
    /ResavskaBGTT-Bold
    /ResavskaBGTT-BoldItalic
    /ResavskaBGTT-Italic
    /Revue
    /RevueBT-Regular
    /Rochester
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /Rodeo
    /Rodeo-Bold
    /Romantha
    /RosewoodStd-Regular
    /Rounders�
    /RSTempus
    /Rudolphin
    /RudolphinNarrow
    /RudolphinNarrowOblique
    /RudolphinOblique
    /RudolphinWide
    /RudolphinWideOblique
    /RUSSIANHelveticaNormal
    /RUSSIANTimesNormal
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /SantasBigSecretBB
    /SantasSleigh
    /SavaPro-Bold
    /SavaPro-Light
    /SavaPro-Regular
    /SavaPro-Semibold
    /SchmaleGotischMK
    /SchmalfetteGotisch
    /SchneidlerInitialen
    /SchoolbookBoldItalicYU
    /SchoolbookBoldYU
    /SchoolbookItalicYU
    /SchoolbookYU
    /ScoutLightDBNormal
    /SCRIPT9
    /ScriptMTBold
    /ScriptNormal
    /ScriptYU
    /Scurlock
    /SeagullBT-Bold
    /SeagullBT-Light
    /SeagullBT-Medium
    /SeeRegular
    /SegoePrint
    /SegoePrint08
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /Semaphore
    /SergeantSixPack
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /SevenMonkeyFuryBB
    /SevenSwordsmenBB
    /Shelley-AllegroScript
    /Shelley-AndanteScript
    /Shelley-VolanteScript
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shortcut
    /ShortHandBold
    /ShortHandItalic
    /ShortHandNormal
    /ShotgunBlanksBT-Regular
    /ShotgunBT-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /ShrapnelRegular
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /Shuriken-Boy
    /SignLanguage
    /SignsNormal
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimpsonBold
    /SimpsonItalic
    /SimpsonNormal
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /Sinaloa
    /Sirona
    /SlateBlackYU
    /SlateBoldYU
    /SlateItalicYU
    /Slate-Medium
    /SlateYU
    /SlavicaCirilica
    /Slogan
    /SlurCrumb
    /Slurry
    /SnapITC-Regular
    /SouthernBoldItalicYU
    /SouthernBoldYU
    /Southern-Cirilica
    /SouthernCirilicaItalic
    /SouthernItalicYU
    /SouthernYU
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /SpatCrumb
    /Spawned
    /SpikeCrumbSwollen
    /SpumoniLP
    /SPW
    /Square-721BoldExtendedA
    /Staccato222BT-Regular
    /StageCoachRegular
    /Stamp
    /StarsAndStripes
    /SteinbergChordSymbols
    /SteinbergNotation
    /Stencil
    /StencilBT-Regular
    /StencilDEE
    /StencilStd
    /Sterling
    /StickLetterMedium
    /StoneSerifSAINSmBdv1Semibold
    /StoneSerifSBINSmBdv1Semibold
    /Studenica
    /StudenicaRegular
    /SurferBold
    /SurferItalic
    /SurferNormal
    /SvobodaFWF
    /SvobodaFWF-Bold
    /SvobodaFWF-BoldOblique
    /SvobodaFWF-Oblique
    /SWGamekeysMT
    /SwingSetBB
    /Swiss
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-BlackOutline
    /Swiss721BT-BlackRounded
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensedOutline
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldOutline
    /Swiss721BT-BoldRounded
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-HeavyItalic
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Medium
    /Swiss721BT-MediumItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /Swiss721BT-Thin
    /Swiss721BT-ThinItalic
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Swiss921BT-RegularA
    /Swiss924BT-RegularB
    /SwissBlackItalicYU
    /SwissBlackYU
    /Swiss-Bold
    /Swiss-BoldItalic
    /Swiss-Extra-Compressed-Roman
    /SwissExtraSlimYU
    /Swiss-Italic
    /SwissLightItalicYU
    /SwissLightYU
    /SwissMonospacedYU
    /SwissSlimBlackYU
    /SWMacro
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /TabathaRegular
    /TagsXtreme
    /TagsXtreme2
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TajmsBold
    /TajmsBoldItalic
    /TajmsItalic
    /TajmsRoman
    /TechnicalI
    /TechnicalN
    /TechnicalPSMT
    /Tekton
    /TektonItalicYU
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TektonYU
    /TempusSansITC
    /TicketBold
    /Times
    /Times_Lat-Bold
    /Times_Lat-BoldItalic
    /Times_Lat-Italic
    /Times_Lat-Normal
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /TimesCir
    /TimesCirBold
    /TimesCiril
    /TimesCirilBold
    /TimesCirilBoldItalic
    /TimesCirilItalic
    /TimesCirItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewLomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewLomanPS-BoldMT
    /TimesNewLomanPS-ItalicMT
    /TimesNewLomanPSMT
    /TimesNewRoman
    /TimesNewRomanBold
    /TimesNewRomanBoldItalic
    /TimesNewRomanItalic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG1-Bold
    /TimesNewRomanSpecialG1-BoldItalic
    /TimesNewRomanSpecialG1-Italic
    /TimesNewRomanSpecialG2
    /TimesNewRomanSpecialG2-Bold
    /TimesNewRomanSpecialG2-BoldItalic
    /TimesNewRomanSpecialG2-Italic
    /TimesRoman
    /TimesRomanCirilica
    /TimesRomanCirilicaBold
    /TimesRomanCirilicaBoldItalic
    /TimesRomanCirilicaItalic
    /TimesYU
    /TimesZCyrillic-Italic
    /TimpaniBoldItalicYU
    /TimpaniBoldYU
    /TimpaniHeavyItalicYU
    /TimpaniHeavyYU
    /TimpaniItalicYU
    /TimpaniYU
    /Tintinabulation
    /TipikStudenica
    /TNGMonitorsPlain
    /TNRa01
    /TNRa02
    /TNRa03
    /TNRa04
    /TNRa05
    /Tolkien
    /Topaz
    /TorontoBoldItalicYU
    /TorontoBoldYU
    /TorontoItalicYU
    /TorontoPSMT
    /TorontoYU
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Transistor
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tristan
    /TrixieCyr-Plain
    /TrollOathbound
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Twisterd
    /TypoUprightBT-Regular
    /UglyQua
    /UglyQua-Italic
    /Umberto
    /UmbraBT-Regular
    /UmbraYU
    /Umbrella
    /UmrelaN
    /University-Oblique
    /University-Roman
    /UniversityRomanBT-Regular
    /USABlackItalicYU
    /USABlackYU
    /USALightItalicYU
    /USALightYU
    /Ustav
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vagabond
    /VagroundedBlackYU
    /VAGRoundedBT-Regular
    /VagroundedLightYU
    /Vampiress
    /VanHelsing
    /Vani
    /Vani-Bold
    /V-Dub
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Village
    /VinerHandITC
    /Vivaldi
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /VogueBold
    /VogueCyrillic-Bold
    /VremyaFWF-Bold
    /VremyaFWF-BoldItalic
    /VremyaFWF-Italic
    /VremyaFWF-Roman
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /WallauDeutsch-Bold
    /WallauRundgotisch-Heavy
    /WallauRundgotischOsF-Heavy
    /WallauUnzial-Bold
    /WallauZierBold
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /Webdings
    /WebLettererBB
    /WebLettererBBBold
    /WeddingTextBT-Regular
    /Weiss-BoldCn
    /WeissCn
    /Weiss-Italic
    /Weiss-Normal
    /Wellsley
    /WhoopAss
    /WiesbadenSwingCyr-Roman
    /Will-Bold
    /Windlass
    /WindsorYU
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /XeroxSansSerifNarrowFC
    /XeroxSansSerifNarrowFC-Bold
    /XeroxSansSerifNarrowFC-BoldOblique
    /XeroxSansSerifNarrowFC-Oblique
    /XeroxSansSerifWideFC
    /XeroxSansSerifWideFC-Bold
    /XeroxSansSerifWideFC-BoldOblique
    /XeroxSansSerifWideFC-Oblique
    /XeroxSerifNarrowFC
    /XeroxSerifNarrowFC-Bold
    /XeroxSerifNarrowFC-BoldItalic
    /XeroxSerifNarrowFC-Italic
    /XeroxSerifWideFC
    /XeroxSerifWideFC-Bold
    /XeroxSerifWideFC-BoldItalic
    /XeroxSerifWideFC-Italic
    /YHelvetica
    /YHelvetica-Bold
    /YHelvetica-BoldItalic
    /YHelvetica-Italic
    /Yoshitoshi
    /YoshitoshiBold
    /YoshitoshiItalic
    /YTimes
    /YTimes-BoldItalic
    /YTimes-Italic
    /YUAachenB
    /YUArnoldBckln
    /YUBaskervilB
    /YUBaskervilBI
    /YUBaskervilI
    /YUBaskervilR
    /YUBenguiatB
    /YUBenguiatR
    /YUBitsAmerigoR
    /YUBitsCharterI
    /YUBitsCharterK
    /YUBitsCharterKHollow
    /YUBitsCharterKI
    /YUBitsCharterR
    /YUBitsCooperK
    /YUBitsCooperKHollow
    /YUBlippoK
    /YUBlippoKHollow
    /YUBodoniB
    /YUBodoniBI
    /YUBodoniO
    /YUBodoniOI
    /YUBroadwayR
    /YUBroadwayRHollow
    /YUBrushScriptI
    /YUCAachenBold
    /YUCaslonOpnFcR
    /YUCenSchbookB
    /YUCenSchbookBI
    /YUCenSchbookI
    /YUCenSchbookR
    /YUCFrizQuadrata
    /YUCheltenhamB
    /YUCheltenhamBI
    /YUCheltenhamI
    /YUCheltenhamR
    /YUClarendonB
    /YUClarendonR
    /YUCloisterK
    /YUCoronetB
    /YUCTimes
    /YUCTimesItalic
    /YUDomCasualR
    /YUDutchB
    /YUDutchBHollow
    /YUDutchBI
    /YUDutchBIHHollow
    /YUDutchI
    /YUDutchR
    /YUErasB
    /YUErasK
    /YUErasKHollow
    /YUErasR
    /YUExoticB
    /YUExoticBHollow
    /YUExoticD
    /YUFrankGotB
    /YUFrankGotBI
    /YUFrankGotI
    /YUFrankGotR
    /YUFrizQuadrataB
    /YUFrizQuadrataR
    /YUFuturaB
    /YUFuturaCondM
    /YUFuturaExtraK
    /YUFuturaExtraKHollow
    /YUFuturaH
    /YUFuturaHI
    /YUFuturaK
    /YUFuturaL
    /YUFuturaLI
    /YUFuturaM
    /YUFuturaO
    /YUFuturaOI
    /YUGoudyB
    /YUGoudyExtraB
    /YUGoudyI
    /YUGoudyR
    /YUHandelGotR
    /YuHelvetica
    /YuHelvetica.Bold
    /YuHelvetica.BoldItalic
    /YuHelvetica.Italic
    /YuHelveticaBold
    /YuHelveticaItalic
    /YUHoboR
    /YUITCAvantGGB
    /YUITCAvantGGBHollow
    /YUITCAvantGGD
    /YUITCAvantGGM
    /YUITCAvantGGO
    /YUITCBoltB
    /YUITCBookmanD
    /YUITCBookmanDI
    /YUITCBookmanL
    /YUITCBookmanLI
    /YUITCGaramondB
    /YUITCGaramondBI
    /YUITCGaramondO
    /YUITCGaramondOI
    /YUITCGarCondO
    /YUITCGarCondOI
    /YUITCKorExtraB
    /YUITCKorExtraBI
    /YUITCKorI
    /YUITCKorR
    /YUITCZChancMI
    /YUKaufmannB
    /YUKaufmannR
    /YULBaskervilleBoldItalic
    /YULBodoniBook
    /YULetterGot12B
    /YULetterGot12BI
    /YULetterGot12I
    /YULetterGot12R
    /YULFrizQuadrata
    /YULFrizQuadrataBold
    /YULHobo
    /YULinoscriptR
    /YULLucida
    /YULLucidaHandwritingItalic
    /YULTechnicalItalic
    /YULTimes
    /YULUmrela
    /YUMermaidR
    /YUMistralR
    /YUOptimaB
    /YUOptimaBHollow
    /YUOptimaBI
    /YUOptimaI
    /YUOptimaR
    /YUOratorR
    /YUParisianR
    /YUParkAvenueR
    /YUPicaR
    /YUPostAntiquaB
    /YUPostAntiquaR
    /YUPresntScrptR
    /YUPTBarnumR
    /YURevueR
    /YURevueRHollow
    /YUScriptR
    /YUSlateB
    /YUSlateExtraB
    /YUSlateExtraBHollow
    /YUSlateM
    /YUSlateMI
    /YUSouvenirB
    /YUSouvenirBI
    /YUSouvenirI
    /YUSouvenirR
    /YUSwissB
    /YUSwissBI
    /YUSwissCompR
    /YUSwissCompRHollow
    /YUSwissECompR
    /YUSwissI
    /YUSwissK
    /YUSwissKHollow
    /YUSwissKI
    /YUSwissKIHollow
    /YUSwissL
    /YUSwissLI
    /YUSwissMonoR
    /YUSwissNarrwB
    /YUSwissNarrwBI
    /YUSwissNarrwI
    /YUSwissNarrwR
    /YUSwissR
    /YUTektonI
    /YUTektonR
    /YUTiffanyBI
    /YUTiffanyI
    /YUTiffanyR
    /YuTimes
    /YuTimes.Bold
    /YuTimes.BoldItalic
    /YuTimes.Italic
    /YuTimesBold
    /YuTimesItalic
    /YUTimesNewRoman
    /YUTimesNewRomanBold
    /YUTimesNewRomanItalic
    /YUTypewriterB
    /YUTypewriterR
    /YUUmrelaR
    /YUUniversityR
    /YUUSAK
    /YUUSAKHollow
    /YUUSAKI
    /YUUSAL
    /YUUSALI
    /YUVogueB
    /YUVogueR
    /YUWindsorR
    /YUZapfCallB
    /YUZapfCallBI
    /YUZapfCallI
    /YUZapfCallR
    /YUZapfElliptB
    /YUZapfElliptBI
    /YUZapfElliptI
    /YUZapfElliptR
    /YUZapfHumanB
    /YUZapfHumanBI
    /YUZapfHumanI
    /YUZapfHumanR
    /YUZurichI
    /YUZurichK
    /YUZurichKHollow
    /YUZurichKI
    /YUZurichR
    /ZABAVNIK-STRIPBold
    /Zaleski
    /ZaobljeniCirBold
    /ZapChanceNormal
    /ZapfCalligraphic801BT-Bold
    /ZapfCalligraphic801BT-BoldItal
    /ZapfCalligraphic801BT-Italic
    /ZapfCalligraphic801BT-Roman
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZapfHumanist601BT-Demi
    /ZaragozaLetPlain
    /Zone23_Lightning
    /ZurichBoldItalicYU
    /ZurichBoldYU
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-Roman
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZurichCaligraphicYU
    /ZurichItalicYU
    /ZurichYU
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.504000
        8.504000
        8.504000
        8.504000
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.504000
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


