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1. УВОД
Приручник из предмета Природа и друштво за четврти разред конципиран је тако да
наставнику пружи могућност јаснијег разумевања концепције постојећег уџбеника, као и да
подстакне идеје за осмишљавање и реализацију наставе овог предмета.
Такође, у приручнику се налазе и сегменти који обухватају подсетнике и конкретне
примере из методике наставе, успешна решења реализације програмских садржаја и примере
добре праксе, најчешће потешкоће у организацији и реализацији наставе, као и предлог
писаних припрема за сваку наставну јединицу. Наставник ће предложене нацрте писаних
припрема схватити само као један од начина осмишљавања и реализације часа, прилагодиће
их условима свог рада и потребама конкретног одељења које води, односно могућностима и
интересовањима својих ученика. На крају сваке припреме дат је и предлог листе за
самоевалуацију рада наставника за реализовани час. Ова листа може послужити наставнику
као смерница за анализу процеса и ефеката сопственог рада на часу, као и планирање и
унапређивање будућих наставних активности.
Надамо се да ће наставник коришћењем овог приручника моћи ефикасније и
квалитетније да планира, реализује и вреднује свој наставни рад и напредовање ученика.
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2. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ЗА 4. 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. Наставни предмет Природа и друштво 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 елемената научне писмености и стварање основа за даље учење;
– усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног
коришћења и дограђивања;
– развијање еколошке свести и навика здравог живљења.
Циљеви и задаци:
– развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;
– развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу –
завичају и домовини;
– развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање
окружења;
– развијање способности запажања основних својстава материјала, објеката, појава и
процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;
– развијање 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 различитости међу појединцима и групама;
– коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у комуникацији и
другим интеракцијским односима;
– развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
– чување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
МОЈА ДОМОВИНА – ДЕО СВЕТА
– Основне одреднице државе (територија, становништво, симболи...).
– Основне одреднице државе Србије (територија, границе, становништво, главни град,
симболи).
– Развој модерне српске државе (период деветнаестог и двадесетог века).
– Стратешки положај Србије – физичко-географски и саобраћајно-географски (на
Балканском полуострву, у Европи и свету).
– Природно-географске одлике Србије: рељеф, воде и клима наше домовине.
Рељеф (Панонска низија, низије у долинама река и котлина, брдско-планински предели,
највеће планине) воде (најдуже реке, сливови, природна и вештачка језера, бање), клима
(одлике умерене климе).
– Угрожена и заштићена подручја у Србији (национални паркови, резервати,
споменици природе).
– Становништво Србије: природно кретање становништва (број, густина насељености,
миграције); структуре становништва (старосна, образовна; национална, верска, језичка...).
– Грађење демократских односа (упознати правила која регулишу узајамна права и
обавезе државе и грађана).
– Очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину
(неговање идентитета, развијање толеранције и свести о припадности мултиетничком,
мултикултуралном и мултиконфесионалном свету).
– Ми смо деца једног света – Конвенција о правима детета (ОУН, УНИЦЕФ,
УНЕСКО, САВЕТ ЕВРОПЕ „Радост Европе”...).
СУСРЕТ СА ПРИРОДОМ
Биљни и животињски свет у Србији
– Груписање живог света на основу сличности и разлика (подела на царства).
– Флора наше земље (значај, типичне, ретке и угрожене биљке; разноврсност,
богатство, заштита, ревитализација).
– Фауна наше земље (значај, типичне, ретке и угрожене животиње; разноврсност,
богатство, заштита, ревитализација).
– Домаће животиње и гајене биљке (значај, потребе и могућности; потенцијали за
производњу здраве хране).
– Природне појаве, прилагођавање: посматрање, запажање, праћење и бележење на
различите начине неких адаптивних промена и понашања (рађање, цветање, плодоношење,
лињање – митарење, сеобе...).
Човек као део природе
– Човек, део природе – свесно и друштвено биће.
– Спознаја себе, уочавање полне различитости.
– Основи здравог живљења – како могу да утичем на квалитет живота (исхрана,
хигијена, одевање, становање, здравствена култура...).
– Одговоран однос према себи и другима (вршњацима, старим лицима, болесним
лицима, кућним љубимцима, напуштеним животињама...).
ИСТРАЖУЈЕМО ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ
Истраживање и уочавање узрочно-последичних веза, издвајање параметара, њихов
међусобни однос, оглед.
7

– Правила која важе за сва кретања (покретање, заустављање, промена брзине...);
систематизација досадашњих знања и провера параметара.
– Шта и како утиче на пређено растојање неког предмета; падање различитих
предмета; клизање и котрљање наниже; шта утиче на брзину кретања клатна.
– Од чега зависи величина сенке.
– Како висина ваздушног стуба (ниво воде у чаши) утиче на висину звука.
Испитивање својстава материјала
– Материјали и њихова својства: механичка, топлотна, електрична, магнетна,
растворљивост.
– Који се предмети (материјали) најбоље наелектришу, а који најбоље проводе
електричну струју. Како то утврдити.
– Како повећати или смањити дејство магнета.
– Материјали и светлосна пропустљивост.
– Који материјали најбоље проводе топлоту.
– Испитивање растворљивости материјала (уочавање разлика у растворљивости
чврстих, течних и гасовитих материјала у води).
– Смеше – идентификовање и описивање смеша у окружењу (вода у природи,
ваздух, земљиште, храна...).
– Раздвајање састојака смеше различитим поступцима, који се бирају на основу
својстава састојака (просејавањем, цеђењем, испаравањем воде из раствора...).
Промене материјала
– Повратне и неповратне промене материјала.
– Идентификовање промена материјала при којима настају други материјали,
различитих својстава (сагоревање, рђање, труљење, кување...).
– Сагоревање материјала – ваздух (кисеоник), запажање промена при сагоревању.
– Запаљиви материјали, ознаке за запаљиве материјале; опасност и заштита од
пожара, гашење пожара.
Где све запажамо и користимо оно што смо научили о: различитим облицима
кретања, електричним појавама, магнетима, светлосним појавама, различитим својствима и
променама материјала.
РАД, ЕНЕРГИЈА, ПРОИЗВОДЊА И ПОТРОШЊА
– Рад – свесна активност човека (поредити рад људи и активности различитих
животиња).
– Утицај природних и друштвених фактора на живот и рад људи.
– Природна богатства и њихово коришћење (ресурси, технологије, производи,
рационална производња и потрошња, рециклажа, ревитализација).
– Ресурси: воде, горива, руде и минерали, земљиште, шуме, биљни и животињски
свет.
– Природне сировине – примена (кухињска со, гипс, мермер...).
– Прерада природних сировина – технологије добијања метала, папира, гуме...
Прерада воде и добијање здраве хране.
– Сунце, ваздух, вода – обновљиви извори енергије.
– Угаљ, нафта, гас – необновљиви извори енергије, заштита животне средине.
– Недовољно искоришћени и еколошки извори енергије.
– Делатности људи у различитим крајевима Србије (равничарским, котлинским,
брдско-планинским; у селу и граду).
– Производња и услуге, пласман и тржиште, понуда и потражња, трговина и
потрошња (маркетинг).
– Рад, производња, потрошња и одрживи развој (увидети везе између коришћења
ресурса, примењених технологија и одрживог развоја).
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ОСВРТ УНАЗАД – ПРОШЛОСТ
– Трагови прошлости (пратити трагове прошлости: своје и своје породице, насеља –
краја у коме живим).
– Временска лента (временски одредити векове, констатовати неке типичне
карактеристике векова).
– Лоцирање догађаја – датума (сналазити се на временској ленти: лоцирати догађаје,
датуме; одредити време, животно доба својих родитеља и њихових предака; одредити неке
познате савременике, на временској ленти обележити животни период неких знаменитих
[познатих] личности и одредити њихове савременике из истих и различитих области као и
претходнике и следбенике из истих области [ликовне ствараоце, музичке ствараоце,
књижевнике, спортисте, глумце...]).
– Хронологија различитих научних открића (рецимо, из области медицине у прошлом
веку).
– Начин живота у средњем веку – информисати се о различитим животним
ситуацијама људи у средњем веку на територији Србије: село – град, живот некад и сад
(становање, исхрана, рад, дечије игре, школовање, понашање, ратовање...).
– Прошлост српског народа (упознати се са значајним догађајима из националне
прошлости: сеобе Срба, простор на коме су Срби живели, Први и Други српски устанак...).
– Уочити везу између историјских збивања у свету и код нас (Први и Други светски
рат...).
– Стварање што објективније слике о догађајима из прошлости коришћењем
различитих историјских извора.
– На временској ленти хронолошки одредити развој (континуитет и
дисконтинуитет) државе Србије и упознати се са њеним владарима, почев од лозе
Немањића па све до данас.
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 садржајем, 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 четвртом разреду представља програмски
континуитет интегрисаног наставног предмета из прва три 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 циљевима, избору садржаја и начина реализације
програма Природа и друштво у четвртом разреду. Такође се јасно наглашава и нов приступ
при изучавању прошлости на овом узрасту, који је ослобођен садржаја из шире политичке
историје јер их ученици теже усвајају и брзо заборављају.
Наставни предмет Природа и друштво реализује се по новом наставном плану
са 72 часа годишње, односно два часа недељно, као интегрисан наставни предмет. 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 четвртом разреду.
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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 социјалноафективних сфера личности детета, што се огледа у наведеним циљевима и задацима.
У програму предмета Природа и друштво циљеви су дати двојако:
– експлицитно – као идеје водиље у практичној реализацији програма;
– имплицитно – дати и садржани у избору, структурирању и начину реализације
програмских садржаја.
Циљеви програма су постављени тако да експлицитно и имплицитно утичу на развој
ученика, паралелно изграђујући њихове интелектуалне способности, практичне вештине,
ставове и вредности.
Експлицитни циљеви јасно су наведени у програмским садржајима.
Имплицитни 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.
Измењеном концепцијом програма, односно остваривањем циљева и задатака преко
спиралних кругова, избегава се рутинско понављање, а усвајањем наведеног 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 и сналажење у
свакодневном животу.
Програмом су одређени само општи циљеви и задаци предмета Природа и друштво у
целини и у програму четвртог разреда, а даља оперативна разрада циљева и задатака
препуштена је учитељима као својеврсни вид слободе у креирању наставног процеса.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Садржај програма Природе и друштва структуриран је у пет тематских целина
усмерених ка реализацији постављених циљева и задатака наставног предмета у четвртом
разреду. Кохерентна структура предмета изложена је у избору и следу садржаја унутар
програмских тема, као и у њиховом редоследу: Моја домовина – део света; Сусрет са
природом; Истражујемо природне појаве; Рад, енергија, производња и потрошња и Осврт
уназад – прошлост.
I тема: Моја домовина – део света – одређује појам државе, упућује на основне
одреднице државе Србије и њено географско и стратешко лоцирање у простору и на карти.
Усвајањем садржаја ове теме ученик треба да добије одговор на питање: „Зашто је Србија
моја домовина?” и да развије осећај припадности без обзира на разноврсну мултиетничку,
мултинационалну и мултиконфесионалну структуру. Потребно је да упозна природно
кретање и основне структуре становништва Србије, да схвати узрочно-последичне везе ових
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одлика у урбаним и руралним срединама (село – град).
Важно је уочити узајамна права и обавезе државе и грађана и умети их препознати у
правилима која регулишу односе у држави и обезбеђују једнака права свих њених грађана.
У оквиру ове теме неопходно је оспособљавати их за интеграцију у светску културну
баштину, без асимилације, уз очување и неговање националног идентитета.
Неопходно је сазнати шта их чини децом једног света и оспособљавати их за
свакодневну примену Конвенције декларисаних права. Упознати се са међународним и
домаћим организацијама и манифестацијама које су „гаранти” дечијих права.
II тема: Сусрет са природом – у оквиру ове теме систематизују се знања и
надограђују појмови живе природе из претходних разреда, груписањем на основу
карактеристичних сличности и поделом на основу суштинских разлика. Упознавање флоре и
фауне наше земље – разноврсности, богатства, угроженост, али и сагледавање значајне
улоге човека у заштити и обнављању живог света – одржању еколошке равнотеже ради
сопственог опстанка. Важно је сагледавање значаја и могућности производње здраве хране
при узгоју животиња и гајењу биљака.
Запажање и праћење неких природних појава и облика адаптације кроз промене и
понашање живог света основни је предуслов разумевања и схватања прилагођавања као
основног услова опстанка. Ове процесе погодно је хронолошки пратити, код различитих
живих бића, и доводити у везу са променама годишњих доба, као и увиђањем веза између
живе и неживе природе.
У домен ове теме спада и комплексно сагледавање човека као живог и свесног
друштвеног бића. Спознавање себе и својих основних животних потреба и развијање навика
здравог живљења.
Поред одговорног односа према себи неопходно је развијати једнако одговоран однос
према другима и свом комплетном окружењу. Неговати суживот кроз: уважавање
различитости, толеранцију, хуманост, солидарност, емпатију...
Однос човек – дете, као друштвено биће, дат је као окосница од које зависе
односи који владају у свету. Он је регулатор у односима различитих животних заједница и
друштвених средина, што се не сме губити из вида при обради ове теме, али и свих осталих
тема у оквиру овог наставног предмета.
III тема: Истражујемо природне појаве – *Садржаје ове теме у наставном процесу
реализују ученици самосталним извођењем огледа уз подршку учитеља. Истраживањем и
уочавањем узрочно-последичних веза, издвајањем параметара, увиђањем њихових
међусобних односа и закључивањем долази се до систематизовања претходних сазнања на
вишем нивоу. Тако се кроз феноменолошки приступ изучавају појаве, процеси и својства
материјала, стварају се контуре појмова из наведених области и елементарно се разумевају
односи, а потом се омогућује трансфер на њихово препознавање у непосредном окружењу и
на примену у свакодневном животу.
Ради лакшег разумевања садржаја ове теме погодно је успостављати сталну
корелацију како са свакодневним искуственим сазнањима, тако и са садржајима других тема
унутар предмета (посматрати различите начине кретања животиња и облике механичког
кретања и уочити шта од чега зависи у кретању по земљи, води и ваздуху – II тема – Сусрет
са природом. Својства и промене материјала повезати са садржајима из IV теме – Рад,
производња, потрошња...).
IV тема: Рад, енергија, производња и потрошња – кроз реализацију садржаја ове
теме неопходно је уочити разлику између рада човека и „рада животиња”. Потребно је
сагледати рад као суштинску (планску) активност човека и увидети све неопходне
предуслове, сврху и смисао људске делатности, као и односе према процесу и продуктима
људског рада. Истовремено морају се сагледати расположиви ресурси, погодне производне
технологије и увидети потреба рационалне потрошње. Сагледавање „граница” природних
ресурса и последица њихове неконтролисане потрошње потребно је повезати са
неопходношћу штедње, рециклаже и са могућностима ревитализације обновљивих ресурса.
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Енергију треба сагледати као свакодневну људску потребу. Упознати се са
обновљивим и необновљивим изворима енергије, увидети неопходне уштеде енергије у
свакодневном животу и раду. Важно је усмеравати пажњу ученика ка сагледавању
недовољно искоришћених и еколошких енергетских извора у свом окружењу (слама,
кукурузовина... ветар, вода, сунце).
Технологије треба сагледати као процесе прераде сировина и путеве доласка до
производа, као и начине коришћења и производње енергије. Важно је разликовати „чисте и
прљаве” технологије и увидети значај заштите животне средине.
Потребно је знати од чега зависи делатност људи у различитим крајевима и насељима
Србије. Увидети везе између понуде и потражње, маркетинга, трговине и потрошње,
могућности и значаја размене производа.
Све ставке ове теме пожељно је разматрати са аспекта одрживог развоја. Садржаји
унутар теме су у непосредној корелацији са свим осталим темама предмета Природа и
друштво и могу се преко временске ленте (пратити кроз простор и време) развојно
сагледавати и поступно усвајати.
V тема: Осврт уназад – прошлост – Преко садржаја ове теме омогућује се сналажење
ученика у времену и простору. Проналажењем информација из различитих историјских
извора (писаних, материјалних или усмених) сагледавају се поједини догађаји и збивања
из прошлости и одређује се њихов редослед (шта се десило пре, шта у току догађаја, а шта
после).
Лоцирањем догађаја – датума на временској ленти сагледава се време догађања
радње. Ради добијања што објективније слике протеклих збивања морају се сагледати и
околности – контекст догађања. На овај начин омогућује се ученицима да стекну
комплексну слику времена у коме се радња (догађај) дешава и тако увиде узрочно-последичне везе праћених збивања из протеклих времена.
Сагледавањем претходника и следбеника директно се прати хронологија и кретање
кроз време, а сагледавањем савременика (догађаја, личности...) у једном временском
раздобљу (години, деценији... веку) из различитих области уз помоћ разноврсних
историјских извора сагледава се контекст (околности, окружење) значајних догађаја –
збивања.
На тај начин се посредно сагледава прошлост, одређује хронологија и поступно
схвата развој одређених друштвених збивања.
У оквиру ове теме потребно је сагледати начин живота људи у средњем веку на
територији Србије. Такође је потребно упознати се са значајним догађајима из националне
прошлости и умети их лоцирати на временској ленти – одредити хронологију.
Преко временске ленте може се пратити развој државе Србије од лозе Немањића
до данас само у најелементарнијим контурама како би се ученици ослободили непотребне
фактографије а ипак сагледали развој српске државе (јачање, слабљење, нестајање,
оживљавање модерне српске државе, успоне и падове...).
Наведене теме представљају структуру садржаја програма наставног предмета
Природа и друштво за четврти 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 садржаја 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 четвртом разреду
предност и даље имају истраживачке активности засноване на чулном сазнању, али и на
разумевању узрочно-последичних веза уочених кроз експеримент, 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.
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Приликом планирања и реализације наставе, од учитеља се очекује да оствари
интегрисани тематски приступ самосталним избором кохерентних и компатибилних
садржаја из наведених тема. Он има могућности да комбинује садржаје унутар предмета, као
и оне на нивоу разреда, и из других наставних предмета, 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 четвртом разреду (Чувари природе, Рука у тесту,
Народна традиција, Грађанско васпитање, Верска настава...) 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 као и амбијент
у коме се настава реализује. 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 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
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, свакодневном животу и 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.
Већина циљева и задатака овог наставног предмета постиже се кроз непосредну
истраживачку активност деце уз 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
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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 реалан контекст (животни 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 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 како би
се знања стицала у реалном контексту.
Поред коришћења званично одобрених уџбеничких комплета за четврти 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 – оцењивање треба обављати континуирано, уважавајући
интересовања и активности ученика у процесу учења, а у складу са индивидуалним
развојним способностима. Обавеза учитеља је 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
задатака, као и у постизању 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 из овог предмета неопходно је усагласити са одредбама Закона о
изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 58/04 и 62/04) као и Правилника о оцењивању ученика основне школе
(„Службени гласник РС”, бр. 93/04 и 92/05).
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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3. 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.
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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;
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.
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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.
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. МАТЕРИЈАЛИ

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 о значењу
картографских знакова.

17

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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4. 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.
23

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.
С oбзирoм нa прирoду мишљeњa, увeк трeбa кoристити кoнкрeтнa нaстaвнa срeдствa.
Придржaвajтe сe принципa oчиглeднoсти, aли имajтe у виду тo дa прeвeлик брoj нaстaвних
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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
нaстaвникa сe нe oчeкуje дa пoхвaљуje учeникa бeз икaквoг рaзлoгa, вeћ дa ствaрa ситуaциje у
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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.
Рaзвojeм кoнкрeтнoг лoгичкoг мишљeњa, стицaњeм искустaвa и учeњeм, дeцa сa
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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 видeoзaписe, 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 сoциoeкoнoмским 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.

32

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
детаље и често прави грешке у изради задатака (које нису производ незнања), често не може
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да следи ни директне инструкције и не успева да доврши задатке или своје обавезе, има
тешкоће у самосталном организовању задатака и активности, често избегава да започне рад
на задацима који изискују трајнији напор, губи ствари и школски прибор, заборавно је у
дневним активностима, лако га ометају спољашњи стимулуси.
Уколико се симптоми не лече правовремено и на одговарајући начин, могу имати
велики утицај на смањење квалитета живота детета и његове околине. Код детета са АДХДом најчешће се јавља лош успех у школи, који је често знатно испод нивоа његових
интелектуалних могућности, осећање усамљености и недостатак самопоуздања, неуспех у
дружењу са осталом децом, неуспех у покушајима да се укључи у додатне школске и
ваннаставне активности. Преко 50 одсто деце са овим проблемом не може да прати редован
наставни план и програм, па се укључују у додатне часове за савладавање школског градива.
Такође, испитивања показују да 35 одсто деце напусти школу, а само пет одсто стекне
факултетско образовање. Уколико деца нису обухваћена одговарајућим третманом,
проблеми се настављају и у адолесценцији, као и у одраслом добу.
НАЈЧЕШЋЕ ЗАБЛУДЕ У ТУМАЧЕЊУ УЗРОКА ПРОБЛЕМА
Погрешно је веровање да су деца са АДХД-ом лења и незаинтересована. Проблеми
ове деце директно утичу на смањење посвећености и истрајности у активностима, што је
посебно уочљиво у изради школских и домаћих задатака. Деца са овим проблемом често не
могу да разумеју и запамте дате инструкције, не могу да изразе мисли на разумљив начин те
да самостално усмере пажњу и одрже је на задатим активностима; имају озбиљнијих
потешкоћа у писању и читању услед чега лако одустају и постају незаинтересована. Отуда је
осмишљена и структурирана подршка одраслог неопходна.
Често се верује да је недостатак дисциплине у породичном окружењу главни „кривац“
за настанак овог поремећаја. Истраживања показују да су неадекватне васпитне мере заправо
последица а не узрок овог поремећаја. Услед бројних проблема са којима се свакодневно
сусрећу, родитељи ове деце често имају неадекватне и непримерене реакције. Усвајање
ефикаснијег начина васпитања омогућиће разрешавање бројних проблема и отклањање
многих тешкоћа деце са овим проблемом.
ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
Због проблема са пажњом, дете са АДХД-ом треба да седи близу наставника, са што
мање предмета на радној површини стола, као и у видном пољу. Наставник је тада у
могућности да лакше прати и усмерава рад детета.
Наставне активности и задаци морају бити разноврсни. Активности које изискују
мировање треба смењивати активностима које изискују кретање. На прве знаке умора (када
дете почиње да прекида рад, да се врпољи, прича и сл.), неопходно је променити активност,
односно дати детету задужење које ће му задовољити потребу за кретањем.
Када се суочи са сложеним задацима (када треба да препише текст и одговори на
питања или да изврши неку рачунску операцију), дете са АДХД-ом не успева да запамти
упутства, не може да се сети редоследа радњи и тачног решења задатака. Због тога је важно
давати краће задатке које дете може да обави у кратком временском року. Дуже и сложеније
текстове и задатке треба делити на више мањих целина. У задацима треба смањити број
захтева (да их не буде више од три).
Примереније је примењивати усмено испитивање, кратким питањима, што ређе у
групи. Понекад деца са овим синдромом испољавају смањену координисаност у покретима,
нарочито када су у питању сложене активности. Потешкоће се посебно јављају у писању и
цртању, где деца са АДХД-ом имају проблем да организују различите покрете по утврђеном
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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
усмери на задату активност. Како дете настави да ради започето, наставник пажњу усмерава
на неког другог. И тако се проблем наставља.
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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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5. 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
 Усвајање знања
о важним
догађајима из
савремене
историје Србије
 Упознавање
ученика са
деловима тела
живих бића

Нејасно
дефинисани
исходи часа

Експлицитно и
конкретно дефинисани
циљеви часа

Експлицитно и
конкретно
дефинисани исходи
часа
 Усвајање знања о пет  Ученици умеју да
 Ученици ће
главних догађаја из
наведу пет главних
знати важне
савремене историје
догађаја из
догађаје из
Србије
савремене историје
савремене
Србије
историје Србије
 Ученици ће знати  Уочавање и
 Ученици умеју да
делове тела
именовање делова
препознају и
живих бића
тела живих бића
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

 Коцкарење

 Графичко представљање

(Венов дијаграм)
 Инсерт техника

 Читање са предвиђањем

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

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

Задаци уочавања сличности и разлика

Заокружи слова испред тачних одговора.
Издвој сличности између наведених живих бића:
девојчица, пас, орао, штука.
а) Сва наведена бића спадају у групу сисара.
б) Сва наведена бића спадају у групу сваштоједа.
в) Сва наведена бића крећу се у потрази за
храном.
г) Сва наведена бића живе на копненим
стаништима.
41

Задаци уочавања узрока и последица

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

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

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

Никад

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

НАСТАВНА ТЕМА

ОБРАДА

ОСТАЛО

УКУПНО

Моја домовина – део света

7

4

11

Сусрет са природом

13

4

17

Људи раде, користе енергију, производе и
троше

8

6

14

Осврт уназад – прошлост Србије

14

2

16

Истражујемо природне појаве

7

7

14

49

23

72

УКУПНО:
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7. ГОДИШЊИ ПЛАН (РАСПОРЕД) НАСТАВНОГ ГРАДИВА

47

НАСТАВНА
ТЕМА

утврђивање
обрада

Рељеф Србије

Воде – природно
богатство Србије

Воде – природно
богатство Србије

Воде и рељеф Србије

5.

6.

7.

8.

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, Г, И

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, Г

ОБЛИК
РАДА

Д, РП, ДР

Д, М, ИА,
ПР

Д, РП

Д, Т, ПР, РП

Д, Т, ПР, РП

Д, РП, ВФ

Д, Т, РП, ПР

Д, Т, ПР, ИД

НАСТАВНА
МЕТОДА

УК,
припремљени
радови ученика

УК, ЗС, КС, ПР

УК, ЗС, КС, ПР

УК, ИЛ,
пасоши,
монете, заставе
УК, застава и
слике застава,
новчанице,
пасоши, химна,
енциклопедије
УК, карта
Европе, глобус,
карта Србије
УК, ФТ, ПР,
КС
УК, ФТ, ПР,
КС

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ПРЕДМЕТ: Природа и друштво

1ПД. 1.6.3. 1ПД. 2.4.4.
1ПД. 2.6.3. 1ПД. 1.2.3.

1ПД. 1.6.3. 1ПД. 2.4.4.
1ПД. 2.6.2. 1ПД. 2.6.3.
1ПД. 1.6.3. 1ПД. 2.4.4.
1ПД. 2.6.2. 1ПД. 2.6.3.
1ПД. 1.6.3. 1ПД. 2.4.4.
1ПД. 2.6.3. 1ПД. 1.2.3.
1ПД. 2.6.2.
1ПД. 1.6.3. 1ПД. 2.4.4.
1ПД. 2.6.3. 1ПД. 1.2.3.
1ПД. 2.6.2.

1ПД. 1.6.3. 1ПД. 2.4.4.

1ПД. 1.6.3.

1ПД. 1.6.3.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

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 – експеримантална ВФ – вођена фантазија ДР - драматизација
Наставна средства: УК – уџбенички комплет ИЛ – илустрације ФТ – фотографије ПР – презентација ФМ – филм
КС – карта Србије ЗС – зидне слике

утврђивање

обрада

обрада

Рељеф Србије

4.

обрада

обрада

Србија на карти Европе
и Балканског полуострва

Србија је наша држава

2.

утврђивање

ТИП ЧАСА

3.

Држава – шта је то

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

1.

РЕД.
БР.

МЕСЕЦ: септембар

Моја домовина – део света

НАСТАВНА
ТЕМА

обрада

обрада
обрада

обрада

утврђивање

обрада

обрада

Становништво Србије и
његова права и обавезе

Моја држава – Србија

Царства, живи свет

Разноврсност биљног и
животињског света
Србије

Разноврсност биљног и
животињског света
Србије

Разноврсност биљног и
животињског света
Србије

Угрожене врсте биљака
и животиња у Србији

Заштита живог света
Србије

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

провера

обрада

ТИП ЧАСА

Клима Србије

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

9.

РЕД.
БР.

МЕСЕЦ: октобар

Моја домовина –део
света

Сусрет са природом

Ф, И, П

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И, Г

ОБЛИК
РАДА

Д, М, ИД, Т

Д, Т, ИД

Д, ПРР

амбијентално
учење

амбијентално
учење

Д, М, ИД

Д, ПР

Д, Т

Д, РП

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПР, ФМ

ПР, ФМ

УК,
прикупљене
биљке

лопатице,
лупа, тегле...

лопатице,
лупа, тегле...

ИЛ, ЗС, ПР

контролни

УК, ФТ

УК, КС

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ПРЕДМЕТ: Природа и друштво

исто

1ПД. 1.1.5. 1ПД. 1.1.6.
1ПД. 2.1.5. 1ПД. 2.1.6.
1ПД. 3.1.1. 1ПД. 1.2.2.
1ПД. 1.2.3. 1ПД. 2.2.3.
1ПД. 2.2.4.

исто

исто

1ПД. 1.1.4. 1ПД. 1.1.5.
1ПД. 1.1.6. 1ПД. 2.1.3.
1ПД. 2.1.5. 1ПД. 2.1.6.
1ПД. 3.1.1. 1ПД. 2.2.2.

1ПД. 1.1.4. 1ПД. 2.1.3.

1ПД. 1.6.3. 1ПД. 2.4.4.
1ПД. 2.6.3. 1ПД. 1.2.3.
1ПД. 3.5.1. 1ПД. 3.5.2.

1ПД. 3.5.1. 1ПД. 3.5.2.

1ПД. 1.6.3. 1ПД. 2.4.4.
1ПД. 2.6.3. 1ПД. 1.2.3.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

Моје тело

Моје тело

Основе здравог живота

24.

25.

26.

23.

Човек – део природе,
мисаоно и друштвено
биће
Човек – део природе,
мисаоно и друштвено
биће

Живи свет Србије

21.

22.

Живи свет Србије

обрада

обрада

обрада

обрада

обрада

провера

утврђивање

обрада

Природне појаве и
прилагођавање

19.

20.

обрада

Домаће животиње и
гајење биљака

18.

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

НАСТАВНА РЕД.
ТЕМА
БР.

МЕСЕЦ: новембар

Сусрет са природом

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И, П

ОБЛИК
РАДА

Д, Т, ПР

Д, Т, ИД

Д, Т, ИД

Д, Т, ПР

Д, М, ПР, Т

Д, М, ПР

Д, ПР, ИА

Д, ПР, Т

М, Д, ПР, Т

НАСТАВНА
МЕТОДА

УК, слике

1ПД. 1.5.4. 1ПД. 1.5.5.
1ПД. 1.3.3.

1ПД. 3.1.2.

1ПД. 3.1.2.

1ПД. 2.1.3. 1ПД. 3.1.2.
1ПД. 3.5.1.

текстови и
слике
текстови,
слике
текстови,
слике

1ПД. 2.1.3. 1ПД. 3.1.2.
1ПД. 3.5.1.

1ПД. 1.1.4. 1ПД. 1.1.5.
1ПД. 1.1.6. 1ПД. 2.1.3.
1ПД. 2.1.5. 1ПД. 2.1.6.
1ПД. 3.1.1. 1ПД. 1.2.2.
1ПД. 1.2.3.
1ПД. 1.1.4. 1ПД. 1.1.5.
1ПД. 1.1.6. 1ПД. 2.1.3.
1ПД. 2.1.5. 1ПД. 2.1.6.
1ПД. 3.1.1. 1ПД. 3.1.2.
1ПД. 1.2.2. 1ПД. 1.2.3.
стандарди за целу
област
стандарди за целу
област

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

текстови и
слике

контролни

УК

УК, текстови

УК, текстови

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ПРЕДМЕТ: Природа и друштво

НАСТАВНА
ТЕМА

провера
обрада

обрада

Жива бића

Рад је свесна активност
човека

Живот и рад човека
зависи од природних и
друштвених услова

Природна богатства

Природна богатства

Извори енергије

Извори енергије

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

обрада

обрада

обрада

обрада

обрада

Основе здравог живота

27.

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

РЕД.
БР.

МЕСЕЦ: децембар

Сусрет са
природом

Људи раде, користе енергију, производе и
троше

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И, Г

ОБЛИК
РАДА

Д, Т, ПО

Д, Т, ПО

Д, Т, ПР

Д, Т, ПР

Д, Т, ПР

Д, ПР, Т

Д, ПР

Д, ПР, Т

НАСТАВНА
МЕТОДА

исто

исто

енциклопедије,
1ПД. 1.5.3. 1ПД. 2.5.3.
слике

енциклопедије,
1ПД. 1.5.3. 1ПД. 2.5.3.
слике

УК

УК

УК

1ПД. 1.2.1. 1ПД. 1.2.2.
1ПД. 1.2.3. 1ПД. 1.5.3.
1ПД. 2.2.1. 1ПД. 2.2.2.
1ПД. 2.2.3. 1ПД. 2.5.3.
1ПД. 2.6.3.

1ПД. 2.5.3. 1ПД. 2.6.3.

стандарди за целу
област

контролни
задатак
УК

1ПД. 1.5.4. 1ПД. 1.5.5.
1ПД. 1.3.3.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

УК, слике

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ПРЕДМЕТ: Природа и друштво

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: јануар

Људи раде, користе енергију, производе и
троше

обрада

утврђивање

Од сировине до
производа

Од сировине до
производа

Извори енергије

Природна богатства и
извори енергије

36.

37.

38.

39.

провера

утврђивање

утврђивање

ТИП ЧАСА

Извори енергије

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

35.

РЕД.
БР.

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И, П

ОБЛИК
РАДА

Д, ПР

Д, Т, ПР

Д, Т

Д, Т

Д, ПО, Т

НАСТАВНА
МЕТОДА

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

контролни

УК, ФО

исто

енциклопедије,
предмети и
узорци
материјала,
наставни лист

стандарди за целу
област

исто

исто

1ПД. 1.2.1. 1ПД. 1.2.2.
1ПД. 1.2.3. 1ПД. 1.5.3.
1ПД. 2.2.1. 1ПД. 2.2.2.
1ПД. 2.2.3. 1ПД. 2.5.3.
1ПД. 2.6.3

енциклопедије,
1ПД. 1.5.3. 1ПД. 2.5.3.
слике

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ПРЕДМЕТ: Природа и друштво

НАСТАВНА
ТЕМА

обрада

утврђивање

Делатности људи у
различитим крајевима
Србије

Делатности људи у
различитим крајевима
Србије

41.

42.

обрада

Векови су за нама

Прошлост српског
народа

Развој државе Србије

Развој државе Србије

43.

44.

45.

46.

47.

обрада

обрада

обрада

Како упознајемо
прошлост
обрада

утврђивање

Како се треба односити
према природи

40.

БР.

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

РЕД.

МЕСЕЦ: фебруар

Људи раде, користе
енергију, производе и
троше

Осврт уназад – прошлост Србије

Ф, И

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г

ОБЛИК
РАДА

Д, Т, ПР

Д, ПР, ИД

Д, ПР, Т

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР

Д, ПР,
истраживачка

Д, ПР

НАСТАВНА
МЕТОДА

УК, ЗС, ПР

УК, ЗС, ПР

УК, ФО,
текстови

УК, ФО

УК, ФО

УК, упитници

УК, КС

слике, текст

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ПРЕДМЕТ: Природа и друштво

исто

исто

исто

исто

1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5.
1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4.
1ПД. 2.6.5. 1ПД. 2.6.6.
1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.

1ПД. 2.5.3. 1ПД. 2.6.3.

1ПД. 2.5.3. 1ПД. 2.6.3.

1ПД. 2.2.2. 1ПД. 2.2.3.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: март

Осврт уназад – прошлост Србије

обрада
обрада

Други српски устанак

Србија постаје
независна

54.

55.

обрада

Модерна српска држава

53.

провера

Средњовековна Србија

обрада

52.

Живот под Турцима

обрада

Турци освајају српске
земље

50.

51.

обрада

обрада

ТИП ЧАСА

Развој државе Србије

Развој државе Србије

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

49.

48.

БР.

РЕД.

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, Г

ОБЛИК
РАДА

Д, ПР

Д, М, Т, ПР

Д, Т, ПР, М

Д, ПР

Д, Т, ПР, М

Д, ПР, М

Д, ПР, Т

Д, Т, ПР

НАСТАВНА
МЕТОДА

УК, ФО, Т

УК, ФО, Т, ПР

УК, ФО, Т, ПР

контролни

УК, ФО, Т, ПР

УК, ФО, Т, ПР

УК, ФО, Т

УК, ФО, Т

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ПРЕДМЕТ: Природа и друштво

исто

исто

исто

исто

исто

исто

исто

1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5.
1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4.
1ПД. 2.6.5. 1ПД. 2.6.6.
1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: април

Осврт уназад –
прошлост Србије

Истражујемо природне појаве

обрада

обрада

обрада

обрада

Србија

Кретање – шта покреће
и зауставља предмете

Како и шта утиче на
пређено растојање
предмета

Клизање и котрљање
тела, клатно

Од чега зависи
величина сенке
Како висина ваздушног
стуба утиче на висину
звука

Кретање

58.

59.

60.

61.

62.

63.

провера

утврђивање

обрада

Други светски рат

57.

обрада

ТИП ЧАСА

Први светски рат

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

56.

БР.

РЕД.

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И

Ф, И

ОБЛИК
РАДА

Д, ПР

Д, М, ПР, Т, Е

Д, ПР, Т, Е

Д, ПР, Т, Е

Д, Т, Е

Д, ПР

Д, Т, ПР

Д, ПР, Т

НАСТАВНА
МЕТОДА

контролни

УК,
материјали

УК,
материјали

УК,
материјали

УК, ФО, Т

УК

УК

УК, Т, ФО

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ПРЕДМЕТ: Природа и друштво

стандарди за целу
област

1ПД. 1.4.1. 1ПД. 2.4.1.
1ПД. 2.4.2.

1ПД. 1.4.1. 1ПД. 2.4.1.

1ПД. 1.4.1. 1ПД. 2.4.1.

1ПД. 1.4.1. 1ПД. 2.4.1.

исто

исто

1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5.
1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4.
1ПД. 2.6.5. 1ПД. 2.6.6.
1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: мај

Истражујемо природне појаве

утврђивање

Материјали и њихова
својства

Електрицитет

Електрицитет

Смеше

Смеше

66.

67.

68.

69.

70.

утврђивање

обрада

утврђивање

обрада

утврђивање

обрада

ТИП ЧАСА

Материјали и њихова
својства

Материјали и њихова
својства

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

65.

64.

РЕД.
БР.

Ф, Г, И

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, Г, П

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г

ОБЛИК
РАДА

Д, ПР, Е

Д, ПР, Е

Д, ПР, Е

Д, ПР, Е

Д, Т, Е, ПР

Д, Т, Е, ПР

Д, Т, ПР, Е

НАСТАВНА
МЕТОДА

исто
1ПД. 2.3.3. 1ПД. 2.3.4.
исто
П1Д. 1.3.1. 1ПД. 1.3.2.
1ПД. 1.3.3.
исто

материјал за
експеримент
материјал за
експеримент
УК, Т, кесе од
намирница
УК, Т, кесе од
намирница

исто

1ПД. 1.3.4. 1ПД. 1.3.5.
1ПД. 1.3.6. 1ПД. 2.3.5.
1ПД. 2.3.3. 1ПД. 2.3.4.
1ПД. 2.3.6. 1ПД. 3.3.2.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

УК,
материјали

УК,
материјали

УК,
материјали

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ПРЕДМЕТ: Природа и друштво

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: јун

провера
систематизација

Материјали и
њихова својства

Час у природи

71.

72.

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

РЕД.
БР.

Ф, И, Г

Ф, И

ОБЛИК
РАДА

Д, ИД

Д, ПР

НАСТАВНА
МЕТОДА

контролни

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

ПРЕДМЕТ: Природа и друштво

стандарди за целу
област

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: четврти

8. ПРИМЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА
Наставна тема: МОЈА ДОМОВИНА – ДЕО СВЕТА
1. Држава – шта је то?
Појмовe које треба обрадити са ученицима у оквиру ове наставне јединице за њих су
још увек веома апстрактни: држава, државна територија, државна граница, државни симболи.
Зато је неопходно да се успостави веза између појмова и искуства ученика.
Примера ради, могуће је повући паралелу између појмова државна територија и
државна граница са једне стране и простора стана или куће са друге стране: простор стана
или куће у којој живите ограничен је спољним зидовима, а око вас станове и куће имају ваши
суседи. Истина, зидова нема, али слично је и са државама. Такође, у развијању поменутих
појмова, од велике помоћи биће вам политичка карта света (територија сваке државе
представљена је одговарајућом бојом).
Када су у питању државни симболи, добро би било да их подсетите на ситуације, као
што су међународна спортска такмичења, у којима се они појављују. Подсетите их, или још
боље, пустите снимак свечаности на којој се проглашавају најуспешнији спортисти. Догађаји
пред крај свечаности показују из које државе долазе победници.
У вези са заставом (као једним од државних симбола), ученицима можете да понудите и
следећу занимљивост: у давној прошлости заставе су биле другачије од данашњих. Уместо
тканине у бојама и са грбом, некада је на дугом копљу стајао мали кип, фигура животиње
(орла, вука и слично) или бога за које се веровало да су заштитници.
Утврдите појмове на примерима држава које би волели да посете: територију и границе
уочите на политичкој карти света (или Европе); мотивишите их да донесу на час, а потом заједно анализирајте, заставу и новац тих држава; подстакните их да, уколико знају,
„проговоре” на језику истих и слично.
2. Србија је наша држава
У оквиру ове наставне јединице, ученици би требало да упознају, или, прецизније,
уобличе постојећа знања о обележјима државе у којој живе – њихове домовине.
Најпре, добро би било да упоредите значење речи домовина и дом.
Анализирајте са ученицима заставу наше земље. Да би им било лакше да запамте боје и
њихов редослед на застави Републике Србије, подстакните их да свакој боји доделе неко значење – повежу је са неком од карактеристика своје домовине. Примера ради: бело – бели голуб, симбол мира.
Покрените разговор о значењу четири „С” на грбу Републике Србије. Упоредите их са
стиховима четврте строфе химне Боже правде.
Подстакните креативност својих ученика: нека понуде своје предлоге потенцијалних
симбола своје домовине – када странац види тај симбол да одмах помисли на Србију (4.
питање у оквиру ове наставне јединице у уџбенику).
3. Србија на карти Европе и Балканског полуострва
Један од кључних задатака у оквиру ове наставне јединице је развијање картографске
писмености ученика. Подразумева се употреба географске карте. Пре свега, веома је важно
да их подсетите на раније стечена знања о географској карти и странама света.
Да бисте одредили положај Србије у односу на остале државе у свету, реците вашим
ученицима, примера ради, да замисле за тренутак да се налазе у васионском броду који
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кружи око планете Земље. Разговарајте о томе шта би из те перспективе могло да се види.
Потом, пређите на (неупоредиво мање узбудљив од овог путовања, али далеко једноставнији
начин проучавања Земљине површине) глобус (модел Земље) или географску карту света.
Како би уочили положај Србије на једном од континената, добро је да, овом приликом,
најпре упутите пажњу ученика на океане и свих седам великих копнених површина на Земљи
– континенте. У уџбенику је дата информација да се Република Србија налази на југу Европе
(довољно за овај узраст). Прецизније, највећи део територије Републике Србије простире се
јужно од река Саве и Дунава, на Балканском полуострву, у југоисточном делу Европе.
Територија Републике Србије северно од Саве и Дунава припада средњој Европи. Ученицима
који желе/могу више, можете да понудите и ову информацију.
Садржаје о територији и границама Републике Србије најпре повежите са сазнањима о
државној територији и границама из претходне наставне јединице.
И коначно, одређујте положај Републике Србије у односу на суседне државе.
4. Рељеф Србије
(Рељеф/ Низије Србије/ Брдско-планински предели Србије)
Веома је важно да повежете садржаје наставних јединица о рељефу Србије са знањима
о облицима рељефа која су ваши ученици стекли у претходним разредима. Поједине сегменте ових наставних јединица могуће је извести у току боравка у природи (уочавање одлика
равнице, планине, котлине и других облика рељефа, а све у складу са подручјем у коме
боравите). Веома је важно да све облике рељефа које том приликом уочавате са својим
ученицима сместите у шири контекст: којој области Србије припада; у којем делу Србије у
односу на стране света се налази и слично.
Уколико се определите да наставне јединице обрадите у учионици, добро би било да, у
циљу илустрације поменутих садржаја, искористите бар фотографије које сте израдили са
својим ученицима у току боравка у природи.
Следећи ниво сазнања на који треба обратити пажњу у оквиру ових наставних јединица
тиче се начина постанка појединих облика у рељефу. У уџбенику су, тако, дате информације
у вези са постанком Панонске низије, острвских планина (Фрушке горе и Вршачких планина)
итд.
Као у претходној, тако и у наставним јединицама о рељефу Србије, један од кључних
задатака је и развијање картографске писмености ученика. Наиме, деци на овом узрасту
географска карта је још увек апстрактна. Зато је ваш задатак, између осталог, да
оспособљавате ученике да у својој свести стварају слику области која је представљена
географском картом. У том смислу, веома је важно да вештину читања карте код ученика
заснивате на (горе наведеним) знањима која се стичу у локалној средини. Другим речима,
потребно је да константно правите поређење између појединих географских објеката (у овом
случају облика у рељефу) и начина на који су они представљени на карти.
Такође, све ово не можете да постигнете без употребе географске карте Србије (поред
географских карата коју сваки ученик добија у прилогу овог уџбеника, неопходна је примена
одговарајуће зидне географске карте). Неки од задатака, у овом контексту, требало би да буду у вези са: (континуираним) повлачењем паралеле између облика рељефа уочених у локалном окружењу и боја на географској карти којима су они представљени; уочавањем, односно
брзим налажењем појединих географских објеката на карти (на пример, где се налази Панонска низија, Копаоник, Нишка котлина, Поморавље и слично); одређивањем положаја
географских објеката у односу на стране света (на пример, у ком делу Србије, у односу на
стране света се налази планина Тара, или, у односу на Бачку пешчару где се налази
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Делиблатска пешчара); сналажењем у простору на основу посматрања географске карте (на
пример, обележи на карти пут од Београда до Новог Пазара; на које облике у рељефу ћеш
наићи) итд.
Да би сналажење на карти било занимљиво, ученицима можете да дајете и занимљиве
задатке као што су: на географској карти Србије потражите и обележите називе планина који
су изведени из имена биљака (Златибор, Јавор), имена људи (Дели Јован) или имена
животиња (Бесна кобила, Јастребац).
Деца воле занимљиве приче. Зато је добро да им понудите занимљивости о појединим
облицима у рељефу. Једна од њих је, тако, прича која је заживела у народу о постанку
Ђавоље вароши. Наиме, народ прича да су се некада на том месту среле две породице које су
са сватовима кренуле да просе исту девојку. Када су то схватили, сватови су потегли оружје.
Да би спречила сукоб, некаква „виша” сила их је све окаменила. Ова прича није „сама себи”
циљ. Она је, свакако, измишљена и ви о томе можете и да попричате са ученицима. Међутим,
ова и сличне приче имају за циљ да „разбију” монотонију чињеница које нудимо ученицима
у току часа, али и управо да привуку пажњу на неке од природних феномена као што је овај,
развију свест о потреби њиховог очувања и интересовање за проучавање природе.
Садржаји о рељефу Србије погодан су терен за указивање на негативне последице
људског фактора у животној средини. Један од примера штете коју је човек у природи најпре
учинио, а затим исправио је Делиблатска пешчара. Можете да им испричате да се давно у
прошлости на том простору налазила шума, коју је човек непромишљено искрчио. Како није
више било дрвећа да га „држи”, танак слој плодне земље одувала је кошава. Почео је да се
појављује песак и врло брзо овај простор претворио се у пустињу. Када су схватили шта су
урадили, људи су започели пошумљавање. Данас је то подручје покривено шумском и
травном вегетацијом. Тако су људи успели да исправе раније учињену штету. Разговарајте са
ученицима да ли постоји сличан пример у крају у ком живите. Анализирајте са ученицима и
мисао нашег књижевника Душка Радовића: „Дрво, трава, цвет, птица – не могу да се бране
од нас. Ако их уништимо – нећемо их имати. То је права казна за оно што смо учинили.”
Такође, ове наставне јединице погодне су и за подстицање ученика да развијају
здравствено адекватне ставове и навике, које се у овом контексту односе на значај боравка у
природи. Разговарајте са ученицима о утицају боравка на планини на здравље. Често се каже
да добар пример има боље ефекте од опширног убеђивања. Стога је ово још један разлог да
поменуте наставне јединице изводите у природи. Згодан је тренутак и за развој ставова о
правилима понашања којих треба да се придржавамо у природи.
5. Воде – природно богатство Србије
(Реке/језера/бање)
Подсетите ученике на раније стечена знања о облицима појављивања воде у природи и
њиховим међусобним разликама, као и знања о појмовима: извор, ушће, обале реке. Упознајте ученике са већим воденим токовима у Србији. Обавезно подстичите ученике да их
именују и потраже на географској карти. Због раније поменуте апстрактности географске
карте за децу овог узраста, упоређујте речне токове у природи и начин њиховог
представљања на карти (по боји, облику).
У том смислу, пожељно је коришћење адекватних илустрација. Важно је и да
оспособљавате ученике да уочавају извор и ушће на карти посматраних река. Упутите их да
се дебљина линија којима су представљене реке на карти повећава од извора ка ушћу. То ће
им помоћи да, уз употребу географске карте, одређују леву и десну обалу реке (означити
неки од токова, одредити извор и ушће, а онда замислити да се налазимо лицем окренути
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према ушћу, правац леве и десне руке показаће леву односно десну обалу реке). Код
утврђивања градива, пожељна је и употреба немих карата на којима су само уцртани речни
токови, док је задатак ученика да их именују. Осим у циљу развијања картографске
писмености, поменуте активности пожељно је изводити и ради трајности знања о значајним
речним токовима у Србији.
Такође, поменуте активности значајне су и због одређивања „припадности” река
сливовима (ако ученик, уз помоћ географске карте, зна да одреди ушће реке, лако ће, и без
претходно стечених знања из уџбеника или неког другог извора, одредити и да ли је
посматрана река притока или главна река и куда она то „шаље” воду). У циљу разумевања
појма слив, добро би било да мотивишете ученике да изведу код куће оглед који је
предложен у уџбенику Зашто реке теку у одређеном смеру? Ако имате услове, изведите га
заједно у учионици.
Подстичите ученике да уз помоћ водених токова проналазе остале географске објекте
(олакшавају читање и оријентацију на карти).
Када су у питању језера, уз подсећање на појам упознајте ученике са језерима у Србији,
пожељно уз уочавање разлика у односу на начин постанка (природна и вештачка).
Подразумева се коришћење адекватних илустрација или видео-снимака уколико сте у
могућности.
За овај узраст, довољно је да ученици разликују природна од вештачких језера.
Уколико процените да их интересује, можете да им укажете на чињеницу да су природна
језера у нашој земљи настала радом различитих природних услова (ледника, река, ветра), али
да ће о начину њиховог постанка више учити у наредним разредима.
Приликом обраде садржаја о језерима и бањама, такође, неопходна је употреба и
географске карте (по сличном принципу обраде наставне јединице Река): уочити сличност
између боје воде и облика језера у природи и начина њиховог представљања на карти;
подвући паралелу између бање као места на ком извиру топле и/или минералне воде и
одговарајућег картографског знака; потражити наведене хидрографске објекте на
географској карти Србије; именовати поменуте објекте на немој карти и слично.
Да бисте деци приближили наведене садржаје, уз све поменуто, добро би било да им
понудите неке од занимљивих информација (о њиховом значају било је речи у делу
приручника о рељефу Србије).
Ево два примера:
– На територији Косова налази се река која „шаље” воду у два мора: Црно и Егејско. У
питању је речица Неродимка, која се „рачва у два крака” и тако отиче у две различите реке.
Свака од тих река припада различитим сливовима: Црноморском и Егејском.
– На Копаонику се налази Семетешко језеро. Веома је дубоко, а карактеристично је и по
острвцима обраслим биљкама, која, ношена ветром, плутају по површини воде.
Када су у питању воде Србије, веома је важно да их дочарате ученицима као природно
богатство. Разговарајте са ученицима о тврдњи из наслова ове наставне јединице у уџбенику
(Воде – природно богатство Србије). Подсетите ученике на неодговорно понашање људи и
последице таквог понашања (наравно, кад су воде и живи свет водених екосистема у
питању). Мотивишите их да креирају поруке: о чему све треба водити рачуна у току боравка
на језеру/реци да би се избегла штета. Подстакните ученике да размишљају на тему шта они
сами могу да учине да смање загађеност воде наших река и језера (навике ученика у
домаћинству и на излетиштима). Није сувишно да их, када год је то могуће, подсетите да је
квалитетне воде за пиће у природи мало, као и на значај и начине штедње воде. У том смислу
добро би било да повежете садржаје ових и наставних јединица о природним богатствима.
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Када завршите са обрадом наставних јединица о рељефу и водама Србије, можете да
организујете са ученицима такмичење у занимљивој географији: поделите ученике у групе од
4 до 6 ученика. Задатак је да именују планину, котлину, реку, бању, језеро (број категорија
можете да повећавате и смањујете, по жељи) чији називи започињу на задато слово, а потом
и да их пронађу на географској карти. Свака активност носи поен, група која освоји највише
поена – победила је.
Једна од могућности је да ученици по групама замисле да су запослени у туристичкој
агенцији и да треба да осмисле план излета за групу туриста који би желели да посете
северну/источну/западну/јужну Србију. План би требало да садржи, примера ради, списак
места (акценат је на облицима рељефа и хидрографским објектима), карту са уцртаном
маршрутом и местима за посету и неколико кључних/занимљивих информација о истима.
Извештавање о резултатима рада по групама се подразумева.
6. Клима у Србији
Подсетите ученике на раније стечена знања о временским приликама и њиховом
праћењу.
Садржај ове наставне јединице можете да обрадите по егземпларном моделу наставе.
Узорно обрадите одлике климе у панонској области, а ученицима дајте задатак да аналогно,
уз помоћ уџбеника (или материјала који ћете самостално припремити), обраде климу брдско-планинске области. Тезе за самосталан рад ученика могле би да буду: опште одлике
годишњих доба, падавине, типични ветрови.
У оквиру ове наставне јединице, требало би да проширите знања ученика о загађености
ваздуха, узроцима и последицама на (у овом контексту) глобалне климатске промене, као и
знања о начинима заштите, са акцентом на оним облицима заштите у којима и сами ученици
могу да учествују. Неке од тема за разговор могле би да буду: на промену климе утиче загађење ваздуха, а њега узрокују људи. Људи, међутим, могу и да исправе или макар ублаже нанету штету, и спрече настајање нових проблема. Размисли: Шта по овом питању могу да
учине власници фабрика, а шта одрасли који се сваки дан возе колима на посао? Како ти
можеш да утичеш на решавање овог проблема?
7. Становништво Србије
Свако има своју домовину, а свет нам је заједнички
Важан задатак у оквиру наставне јединице о становништву Србије је да проширите стечена знања ученика у претходном разреду о националној, верској и језичкој структури
становништва у нашој земљи. Наш предлог је да то учините на следећи начин: кључне
информације у вези са датом структуром становништва „уткајте” у занимљиве приче о
вршњацима ваших ученика, различитих националних, језичких, верских структура. Читањем,
а потом и анализирањем приче постићи ћете вишеструки ефекат: ученици ће проширити сазнања на ову тему; развијају се позитивни афективни ставови према становницима који су
различити (по било ком основу) од нас самих; ствара се основа за развој толеранције и свести
о припадности мултиетничком, мултикултуралном и мултиконфесионалном свету.
Пример приче (пожељна је и презентација адекватних илустрација) Ержика из Новог
Сада: У школи у Новом Саду пратим наставу на мађарском језику. Зато ми је лако да се
споразумевам са мамином родбином која живи у Сегедину, у Мађарској. Члан сам и
културно-уметничког друштва у Новом Саду и научила сам до сада скоро све мађарске
народне игре. Пре неколико дана, на школској прослави, играли смо чардаш, уз пратњу
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виолине и цимбала. Били смо обучени у мађарску народну ношњу и било је прелепо. После тога имали смо на трпези мађарска национална јела. Моје омиљено јело је секељ гулаш.
Са истим циљем, било би добро и да покренете са ученицима изложбу традиционалних
инструмената, фотографија народних ношњи (или самих ношњи), рецепата традиционалних
специјалитета становника вашег краја. Потражите помоћ родитеља и локалних културно-уметничких друштава.
И у склопу наставне јединице Свако има своју домовину, а свет нам је заједнички, уз
неговање националног идентитета, неки од кључних циљева су исти као и у наставној
јединици о становништву Србије, а тичу се: развоја толеранције и свести о припадности
мултиетничком, мултикултуралном и мултиконфесионалном свету. У том смислу,
посматрајте са ученицима слику Алжбете Чижикове Банатске свадбе.
Разговарајте са ученицима: Које националне припадности су сватови на овој слици? По
чему се разликују међусобно? А по чему су слични? Без обзира на разлике, они су на слици
представљени како стоје једни поред других. Шта то значи? Становници Србије се, између
осталог, разликују по обичајима, вероисповести и начину живота. Које особине треба да
имају и како треба да се понашају једни према другима становници Србије да би, без обзира
на разлике које међу њима постоје, били добри суседи и пријатељи? Напишите поруку онима
који се подсмевају и критикују различите од себе.
8. Наша права и наше обавезе
Свако од понуђених права и обавеза можете да илуструјете одговарајућим примерима.
Добро би било да, уколико сте вешти у цртању, нацртате ситуацију у којој је неко од права
наведених у уџбенику ускраћено. Ученици ће имати двоструки задатак: да открију шта „није
у реду” на слици, а потом и да дају сопствене предлоге шта треба предузети да особа са
слике оствари своје право.
У уџбенику су дати и предлози правила које би требало поштовати у разговору са
другима. Разговарајте о њима, а потом и мотивишите ученике да постојећу листу допуне.
Ставите, потом, ученике у ситуацију да их примене. Презентујте им слику неколико деце
која се туку. Подстакните ученике да је посматрају и затим поразговарајте о могућим
разлозима за учествовање у тучи. Поделите ученике у две групе: једни треба да изнесу ставове „за” тучу као начин решавања проблема; други треба да изнесу ставове „против” туче као
начина решавања проблема. Инсистирајте да се у току расправе придржавају наведених
правила датих у уџбенику. Омогућите ученицима да процењују доказе/аргументе изнесене у
расправи. Уколико ученици дођу до закључка да је проблем између учесника у тучи требало
решити на другачији начин, подстакните ученике да наводе на које све начине је могуће
решити приказани проблем.
9 – 10. Ми смо деца једног света
У уџбенику су презентована нека од права детета, према Конвенцији о правима детета,
документу који су усвојиле Уједињене нације. Она важе за сву децу света. Повуците
паралелу између њих и права која су дата у наставној јединици Наша права и наше обавезе.
И у овој наставној јединици, пожељно је да свако (или бар нека од) понуђених права (или
неких других, које ви сами издвојите) поткрепите одговарајућим примерима. И овде се
можете послужити својим цртачким способностима: можете, примера ради, да нацртате дечака изнад којег се налази облачић – слика њега кад одрасте, у неком радном оделу, како
стоји поред неког „суперсоничног” аутомобила.
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У потпису може да стоји следећи текст: Кад порастем, желео бих да направим
аутомобил који ће уместо бензина да користи енергију сунца! Да бих у томе успео, треба да
завршим основну и средњу школу, а онда и машински факултет.
Питајте ученике које право треба обезбедити овом дечаку да би остварио своје жеље.
Такође, једно од права је и право на здраву животну средину. Могућа илустрација: фабрички
димњаци, смог у ваздуху... и ту негде дечак. Разговарајте са ученицима које право је
ускраћено овом дечаку.
Било би добро да реализујете акцију помоћи деци у школи која живе у сиромашним
породицама (предложено је у оквиру ове наставне јединице у уџбенику). У том контексту,
предлажемо и да информишете ученике да купујући УНИЦЕФ честитке и поклоне помажу
деци у Србији и свету која су жртве насиља, живе у сиромаштву итд.
Наставна тема: СУСРЕТ СА ПРИРОДОМ
11. Разноврсност и груписање живих бића
Систематизација већ стечених знања ученика о биљкама и животињама. Уочавање
сличности и разлика међу врстама, адаптацијама и другим карактеристикама. Разумевање
да постоје различити критеријуми по којима се жива бића могу груписати.
У уводном делу часа ученици треба да групишу биљке и животиње приказане на
илустрацијама, према карактеристикама које су предложене у уџбенику. За овај задатак
довољно је 15 – 20 минута. Активност можете проширити на још неке друге одлике биљака и
животиња као што су: размножавање (полажу јаја или рађају младе), спољашњи изглед или
животној заједници којој припадају итд. Предложите ученицима да смисле неки критеријум
по којем би могли да разврставају биљке и животиње.
После завршене активности обавестите ученике да је, до сада, познато нешто више од
2.000.000 различитих врста биљака и животиња. Научници претпостављају да их има далеко
више, чак око 10.000.000.
Да би их лакше проучавали, научници су жива бића груписали у царства и то: царство
биљака, царство животиња, царство гљива и два царства микроорганизама (протиста и
монера). Ова два царства микроорганизама ученици ће боље упознати у петом разреду и то
им треба рећи. Објасните им да су микроорганизми жива бића која су неколико стотина (и
хиљада) пута мања од милиметра и која могу да се виде само под великим увећањем.
На илустрацијама се налазе кратке основне карактеристике појединих царстава.
Ученици треба да, на основу претходног знања и текста у уџбенику, објасне сличности и
разлике између три царства (биљака, животиња и гљива).
Задатак: обновити знање о биљкама.
12. Разноврсност биљног света у Србији
Систематизација знања о биљкама – препознавање најчешћих врста и значаја биљака
за човека и остали живи свет. Садржаји су погодни за корелацију са српским језиком –
стихови песника Јована Јовановића Змаја.
Где ћете реализовати предвиђене садржаје, зависи од места у којем се школа налази и
окружења. Једна могућност је да ученици у школском дворишту, а на основу претходног знања, препознају неке најчешће врсте дрвенастих, жбунастих и зељастих биљака. Друга
могућност је да ученици на илустрацијама у уџбенику покажу биљке које познају, а затим и
да запишу и биљке које познају, а које нису приказане на илустрацијама.
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Било који начин да користите, ученици треба да знају да су у Србији храстове шуме
развијене на мањим надморским висинама.
Такође, треба да их обавестите да се на Фрушкој гори налази највеће станиште липа у
Европи и да су шуме планине Таре најочуваније у Европи. Стихови „Где год нађеш...”
погодни су за мотивацију ученика да више брину о биљкама.
У завршном делу часа ученици треба да ураде петоминутну проверу на страни 45.
Резултати провере показују колико ученици знају о значају биљака.
13. Активности ученика – радимо заједно (хербаријум, слике...)
Материјал за хербаријум и слике припремају се од почетка школске године. Ипак,
најпогодније време за ову активност је на излету или током боравка на тзв. рекреативној
настави. Активност је погодна за корелацију са ликовном културом.
Пре почетка активности ученици треба да знају следеће:
– како да се обуку и обују (капа, панталоне, чврста обућа)
– шта све треба да понесу (штап, вода, новински папир, пластичне кесе, нож, лопатица).
Најпогоднији је групни облик рада. Групе формирајте према интересовању ученика.
Када се определе, ученици по групама припремају материјале (према упутствима из
уџбеника).
Једна група сакупља зељасте биљке, друга листове дрвенастих, а трећа цветове што
различитијих боја. Сакупљене биљке суше према упутству у уџбенику. Од осушених биљака
на часовима ликовне културе ученици праве хербаријум (лепе осушене биљке на бео или
папир у боји), а од осушених цветова, на истом таквом папиру праве слике. Сликама и
венцима ученици могу да украсе учионицу или своју собу.
Задатак за следеће часове: свака група ученика треба да одабере неку животињу и сазна
што више о њој (где живи, како се препознаје, чиме се храни, како се брани и размножава).
14. Разноврсност животињског света
Систематизација и провера знања стечених у претходним разредима, као и
проширивање знања о животињама. Схватање међусобне повезаности и узајамне
зависности животиња важан је циљ ове наставне јединице.
У уџбеничком комплету се налазе слике различитих животиња које живе у Србији.
Ученици треба да их препознају и испод сваке слике напишу назив животиње. За ову активност довољно је десетак минута. Резултати ће показати колико ученици познају
животињски свет. Све је у природи повезано и зато усмерите ученике да животиње
приказане у уџбенику разврстају и означе биљоједе (зеленом бојом), месоједе (црном бојом)
и сваштоједе (црвеном бојом).
Питања која се односе на повезаност животиња исхраном показаће колико их ученици
разумеју.
На пример:
– Шта би било са птицама грабљивицама када бисмо уништили све мишеве у животној
заједници?
– Постоји ли веза између кишних глиста и лисица?
– Мале птице се хране инсектима или семенкама, а чији су оне плен? и сл.
У другом делу часа групе ученика треба укратко да опишу или на паноу прикажу
животиње које су одабрали (задатак дат на претходном часу).
Припрема за следећи час.
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Упутите ученике да у уџбенику прочитају и припреме материјал потребан за активност у
природи.
15. Активност – Упознавање кишних глиста и мрава
Место и значај кишних глиста и мрава у животној заједници.
Активност се реализује током боравка на излету или тзв. рекреативној настави. Све
зависи од места у којем се школа налази и окружења. Ученици већ знају како треба да се
припреме за истраживања у природи, а знају и којој групи припадају. Број група зависи од
броја ученика у одељењу. Чланови групе се опредељују да ли ће да упознају кишне глисте
или мраве.
Ученици који су се определили за кишне глисте треба да прочитају текст у уџбенику и
поступају по упутствима. Пре свега, треба да на влажном земљишту нађу кишне глисте, ставе
их у теглу и затим пажљиво поставе на бели папир. Даљи ток активности дат је у уџбенику.
Важно је да се кишне глисте врате у земљу одакле су и узете. Ученици треба да разумеју у чему је значај кишне глисте у природи.
Ученици који су се определили за упознавање мрава такође треба да прочитају текст у
уџбенику и раде по упутствима. Важно је да мраве у мравињаку не узнемиравају. Резултате
својих истраживања ученици могу да прикажу и ликовно и изложе на паноу у разреду.
16. Ретке и угрожене биљке
Развијање способности уочавања фактора који угрожавају биљни свет. Препознавање
угрожених врста и брига о њима.
Да се подсетимо:
Ендеми – врсте које заузимају мали ареал (ареал – простор на којем је распрострањена нека
врста).
Реликти – веома старе врсте ограничене на мали ареал.
Корен линцуре ублажава проширене вене.
Чај од кантариона ублажава болове у органима за варење хране и делује умирујуће на читав
организам, а уље зацељује опекотине.
Банатски божур је ендемска биљка и у Србији се може наћи само у Делиблатској пешчари, у
јужном Банату.
Гороцвет је лековита и ретка биљка. Људи је неконтролисано сакупљају.
Панчићева оморика је остатак некадашње флоре. Представља реликт и ендем. Њени
локалитети су на планини Тари, на тепих ливади и поред реке Дрине, у околини Вишеграда.
На илустрацијама су приказани загађивачи животне средине који за последицу имају
нестајање појединих врста биљака. Ученици треба да дефинишу загађиваче са илустрација и
покушају да објасне како они угрожавају живи свет. Важно је и да препознају загађиваче у
свом окружењу.
Проверите да ли ученици знају зашто се биљке не смеју уништавати. Нагласите да без
њих не би постојао живот на Земљи, барем не у облику какав је данас. На питање: Шта би
било са животињама када би нестале све биљке?, добићете различите и занимљиве
одговоре. Сигурни смо да ће ученици имати различита мишљења, али се на крају ипак морају
сложити да би нестанак биљака (не само култивисаних већ и корова) довео до нестајања
биљоједих животиња, а њима се хране месоједи...
Упознајте ученике са угроженим врстама биљака. Неке јако угрожене биљке приказане
су на сликама. Ученици треба да знају да се оне не смеју кидати. Али, не само то. Нагласите
и да неконтролисано сакупљање лековитог биља угрожава његов опстанак. Током разговора
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о угроженим биљкама истакните улогу сваког детета у заштити, и то не само ових биљака
већ природе у целини.
На крају часа упутити ученике да се распитају и сазнају за још неку угрожену биљну
врсту и смисле поруке загађивачима природе.
17. Угрожене и ретке врсте животиња
Угрожавање животињског света добија забрињавајући карактер. Уништавање
биљака, као и изловљавање животиња, има за последицу нестајање многих животињских
врста.
У уводном делу часа ученици треба да на илустрацијама дефинишу узрочнике
угрожавања животињског света и повежу их са нестајањем биљних врста.
У главном делу часа са ученицима разговарајте о угроженим животињама са
илустрација. Питања типа: Где живе? Шта угрожава њихов опстанак? и слична, навешће
ученике да размишљају о овом проблему. Деци су животиње привлачније од биљака и зато
су осетљивија на њихово нестајање. У чему је значај животиња у природи? Сви знају да се
животиње хране биљкама. Питање: Шта би било са биљкама када би нестале све
животиње? и слична, још једном ће нагласити повезаност и међусобну условљеност биљака
и животиња, и то не само у односима исхране. Не повезују чланове неке животне заједнице
само односи исхране. Опрашивање, расејавање, одбрана, сакривање и друге само су неке од
тих веза. Зато су питања типа: Пчела без цвета не може, али шта би цвет без пчеле?
Постоји ли веза између чичка и вука? и слична погодна за шире разумевање односа живих
бића у некој животној заједници. Ако разговор правилно водите, ученици ће разумети зашто
не треба да кидају и ломе биљке и убијају животиње.
У завршном делу часа ученици треба да одговоре на два питања у уџбенику.
18. Заштита живог света у Србији
Да се подсетимо:
– Заштита природе представља систем издвајања, вредновања и заштите предеоних
целина и природних реткости, биодиверзитета и геодиверзитета.
– Црвене књиге и црвене листе су документи о врстама које ће нестати уколико се не
приступи њиховој заштити и не успостави правилан систем управљања животном средином.
Прва црвена књига у свету појавила се у Швајцарској пре око 50 година.
– Категорије заштићених природних добара:
Национални парк – веће подручје са природним екосистемима високе вредности у
погледу очуваности, сложености грађе и биогеографских обележја са разноврсним облицима
изворне флоре и фауне, репрезентативним физичко-географским објектима и појавама и
културно-историјским вредностима, представља изузетну природну целину од националног
значаја.
Парк природе – предео добро очуваних природних својстава вода, ваздуха и земљишта,
преовлађујућих природних екосистема и без већих деградационих промена, предеоног лика и
у целини представља значајни део очуване природе и здраве животне средине, као што су:
Ресава, Стара планина...
Предео изузетних одлика – предео изузетних одлика или мање подручје живописних
пејзажних обележја, ненарушених примарних вредности, као што је кањон реке Маруше на
Косову.
Резерват природе – изворни или незнатно измењен део природе, особитог састава и
одлика биљних и животињских врста и животних заједница, као што је Оштрозуб.
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Специјални резерват природе – предео у коме је посебно изражена једна природна
вредност или више њих, као што су Стари Бегеј – Царска бара и пашњачко подручје код
Чоке.
Споменик природе – природни објект или појава, физички јако изражена и
препознатљива (појединачна стабла, дрвореди, паркови, ботаничка башта, као што су:
Ресавска пећина, стабло платана код Милошевог конака у Топчидеру (Београд), Карађорђев
дуд, храст Коче Капетана у атару Кочиног села код Јагодине).
Природне реткости – биљне и животињске врсте (и њихове заједнице) којима је
угрожен опстанак, као што су: Панчићева оморика, бор кривуљ, косовски божур, црни
даждевњак, белоглави суп, јеж, видра…
(Подаци узети из енциклопедије Животна средина и одрживи развој групе аутора.)
Упознати ученике како држава Србија штити живи свет на својој територији.
Научити правила понашања у заштићеним подручјима.
У уводном делу часа проверите које угрожене биљке и животиње ученици познају.
Нагласите да црвене књиге и црвене листе садрже попис угрожених и заштићених врста.
Прави их свака држава и има их и Србија. Биљке и животиње које се налазе у црвеној књизи
или црвеној листи заштићене су и не смеју се уништавати.
Држава Србија штити и мања и већа подручја. Нагласити да највиши степен заштите
имају национални паркови. На географској карти Србије ученици треба да нађу свих пет
националних паркова и означе их. Ако се ова наставна јединица реализује на планини Тари,
ученици ће у самом националном парку упознати неке карактеристике по којима је ова
планина, са живим светом и споменицима културе, стављена под највиши степен заштите. На
илустрацијама у уџбенику приказана су и нека подручја или појаве мањег степена заштите.
Објаснити зашто су заштићена.
У завршном делу часа ученицима дати задатке:
– да се распитају и сазнају постоји ли у близини места у којем се налази школа неки
заштићен предео или објекат,
– да на географској карти означе своје место и потраже заштићено природно добро
убележено у уџбенику.
Текст о дабру, у завршном делу часа, треба да покаже ученицима да се живи свет може
спасити само ако људи схвате да свако живо биће има своје место у природи.
Не морате час овако завршити. Час можете почети причом о дабру и затим наставити
причу о заштити живог света у Србији.
19. Човек гаји биљке и животиње
Упознавање ученика са пореклом култивисаних биљака и гајених животиња. Садржаје
о гајеним биљкама и животињама можете повезати са садржајима под називом Живот и
рад човека зависи од природних и друштвеник услова и Делатности људи у Србији.
У уводном делу часа испричајте им причу о томе како су наши давни преци живели у
пећинама и користили плодове и семенке биљака које су налазили у природи и животиње које су могли да улове.
Током кишовитих и снежних дана су гладовали. Једном приликом су наишли на младе
вучиће чију су мајку убили и донели у пећину. Неке од њих су користили у исхрани, а друге
оставили да се размножавају. Жене и деца су сакупљали плодове и семенке и доносили у
пећину. Неке семенке су остале испред пећине и проклијале. Људи су схватили да не морају
свакодневно да одлазе далеко и сакупљају их, већ могу да их имају у близини пећине. Причу
можете и да проширите. Тако су временом почели да гаје и биљке и животиње. И не само то.
79

Мењали су их тако што су за размножавање остављали само оне које су имале особине које
су човеку одговарале. Дакле, одабирање и укрштање су старе методе добијања нових сорти и
раса. У данашње време развиле су се и друге методе добијања нових сорти и раса, као што су
хибридизације, клонирање и др.
Ученике треба да упознате да појам гајене животиње подразумева домаће животиње
(људи их гаје ради користи) и кућне љубимце (људи их гаје ради задовољства). Биљке које
људи гаје су култивисане за разлику од самониклих, које живе у слободној природи.
На илустрацијама су приказане неке домаће животиње и култивисане биљке и њихови
дивљи преци. На основу слика ученици треба да уоче сличности и разлике међу њима.
Ако се одлучите да повежете ове три наставне јединице у једну целину, упознајте
ученике са природним и друштвеним условима за рад људи.
У завршном делу часа повежите претходне садржаје са делатностима људи у Србији.
Ако остане времена, ученици треба да среде испремештана слова.
20. Природне појаве и прилагођавање
Шта се све у природи мења (и зашто), можете показати на бројним примерима:
отварању и затварању цветова, сеобе животиња, зимског и летњег преживљавања. Код
ученика развити способност уочавања и повезивања услова живота (и њихових промена) и
прилагођености живих бића.
Једна верзија:
У уводном делу часа упутите ученике да понуђеним речима допуне реченице које су у
вези са прилагођавањем живих бића. На примерима показати бројне прилагођености биљака
и животиња условима живота (масно перје, дуга длака, лињање, митарење, дуге ноге и дуг
кљун...). Повезивање облика кљуна и хране, као и облика кљуна и ногу показује разумевање
адаптације животиња.
Друга верзија:
У сваком школском дворишту налази се неколико различитих врста дрвенастих
биљака. Од јесени до зиме могу се пратити промене на њима (опадање листова) а од раног
пролећа листање, цветање и плодоношење.
Док прате промене, ученици ће разумети да се свака врста мења зависно од животних
услова и да има свој ритам промена. Ако се ваша школа налази у месту где још увек има ласта или рода, организујте праћење одласка и доласка ових птица. На било који начин да
реализујете предвиђене садржаје, важно је да проверите колико су ученици разумели
прилагођеност живих бића условима живота.
Задаци у уџбеничком комплету ће вам то потврдити, посебно онај у којем треба да
осмисле и нацртају животињу и објасне прилагођеност условима живота које пружа
станиште на којем живи.
21. Самостална провера – живи свет Србије
Сваки ученик проверава колико познаје живи свет Србије. У уџбеничком комплету су
дата питања и свако питање носи по један бод. За решавање задатака довољно је 20 минута.
После тог времена ученици оцењују свој рад.
Тачност својих одговора сваки ученик може да провери ако учитељ чита питање и
тражи од појединих ученика да кажу свој одговор. Остали се слажу или се не слажу. Они
ученици који су погрешили могу да исправе свој одговор.
На овај начин ученици проверавају своје знање из ове области, а у исто време
исправљајући грешке уче.
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22. Човек је свесно и друштвено биће
По чему се човек разликује од осталих живих бића, зашто се за човека каже да је
друштвено и свесно биће? Садржаји ове наставне јединице могу се повезати са наставном
јединицом Рад је свесна активност човека.
Да је човек друштвено биће, ученици могу да закључе одговарајући на питања са ким у
заједници живе, са киме се друже, ко су њихови пријатељи и пријатељи њихових родитеља
итд. Иако сви људи имају сличну грађу, разликују се два пола – мушки и женски. Нагласите
да се те разлике повећавају током времена, када се примарне и секундарне полне разлике
повећавају.
23. Упознај себе и друге – ко сам ја?
Ученици ће најбоље упознати своје особине ако се потруде да напишу писмо непознатом вршњаку.
Час можете почети разговором о илустрацији на којој неколико ученика одговара на
питање: Ко сам ја? Сваки ученик треба да дâ своје мишљење. Она ће бити различита, често
духовита, али ће се свакако на крају имати заједнички одговор на постављено питање. Како
виде себе, сазнаће када допуне започете реченице.
У другом делу часа треба да напишу писмо непознатом вршњаку у којем ће описати себе. Сигурни смо да ће овај час бити весео и да ће ученици са задовољством написати писмо.
24. Како да живиш здраво?
Шта је здравље, када је човек здрав и како сачувати здравље су знања неопходна свакој
особи.
Ученици треба да знају шта подразумева брига о свом здрављу. Упознајте их са бактеријама као најчешћим узрочницима болести. У том циљу испричајте им причу о
француском научнику Лују Пастеру, захваљујући коме су људи сазнали да су патогене бактерије узрочници болести, а не последица како се пре њега мислило. Бактерије су сићушни
организми (микроорганизми). Када водом, ваздухом, храном или на неки други начин доспеју у организам човека, брзо се размножавају и изазивају различите болести.
Како и зашто одржавати личну хигијену? Како се облачити и одржавати хигијену своје собе? Разговор о њиховим одговорима ће показати које хигијенске навике имају. Ови
садржаји су погодни да се ученици мотивишу да сами одржавају не само личну хигијену већ
и хигијену свог стола и своје собе.
У завршном делу часа ученици треба да направе списак поступака којима се чува
здравље.
25. Исхрана
Зашто свако живо биће мора да се храни, коју храну човек треба да узима и у којој
количини, која су правила понашања за столом, шта је здрава храна – најзначајнија су
питања ове наставне јединице.
Час можете почети одговорима на питања у уџбенику о навикама у исхрани. На основу
одговора разговарајте о значају сваког оброка. Ученици треба да разумеју зашто свако живо
биће мора да се храни и зашто треба да се користе разноврсне намирнице. Пирамида исхране
треба да послужи да ученици визуелно схвате потребан однос разних врста намирница.
Садржаји о исхрани пружају могућност учитељу да ученицима објасни штетност куповине
хране на киосцима.
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Киосци се налазе на најпрометнијим местима у граду и често је храна у њима загађена
загађујућим материјама из ваздуха.
Понашање за столом је део општег васпитања, па зато ученици (они који још не знају)
морају да науче да их примењују. Да би ученици научили да препознају квалитетну, односно
здравствено исправну храну, организујте одлазак у већу продавницу. Ако не постоји
могућност одласка у продавницу, упутите ученике да из своје куће донесу амбалажу барем
једног производа (за млеко, јогурт, кекс...). Ученици треба да виде обележене датуме
производње и рока трајања или знак зелене јабуке на амбалажи.
Колико су ученици научили – разумели правила исхране може се проверити објашњавањем вредности хране у два тањира и одговор на питање: Који је оброк здравији и зашто?
26. Физичке активности
Без физичких активности не може се замислити здрав живот. Садржаји о физичкој
активности могу се реализовати и на часовима физичког васпитања.
Учитељ има велике могућности корелације појединих садржаја о живој природи са
садржајима из области физичког васпитања и ликовне и музичке културе. Усмеравајте ученике
да се баве физичким активностима. Не морају сви да се баве спортовима. Свако дете може да
одабере одговарајуће физичке вежбе а све су у функцији здравља.
27. Одговоран однос према себи и другима
Однос према себи и другима стиче се од првих дана живота. Свака васпитана особа
поштује себе и друге. Због тога је ова, условно речено, наставна јединица планирана као самостална провера понашања и разговор о њему.
Разговор о односу према вршњацима, члановима породице, старијих особа или понашању у превозу и непознатим људима показаће не само колико ученици познају та правила већ
и колико их поштују. Речи као што су молим, хвала, изволите, извините нису стране а ни
заборављене речи, већ морају да уђу у речник сваке особе.
28. Активности ученика: Како се односиш према другима?
Толеранција и поштовање других веома је важна у међусобним односима људи.
У уводном делу часа упутите ученике да се подсете садржаја Права и обавезе грађана
Србије и Ми смо деца једног света. Свој однос према другима ученици могу да провере
искреним одговорима на 11 питања. За ову активност довољно је 15 минута. У другом делу ове
активности један ученик чита свој одговор (поступак) а остали ученици се слажу или поступају
на други начин. Тако сваки ученик може да схвати да ли у свом односу према другима греши и
како то може да исправи.
У завршном делу часа ученици решавају проблемска питања.
Постоји више могућности реализације:
– заједничко одговарање на мозгалице и питалице,
– појединачно решавање проблема у мозгалицама и питалицама.
На који год начин да организујете овај час, одговори ученика треба да покажу како се
односе према другима (васпитна компонента) и да умеју стечена знања да повежу.
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ЉУДИ РАДЕ, КОРИСТЕ ЕНЕРГИЈУ, ПРОИЗВОДЕ И ТРОШЕ
29. Рад је свесна активност човека
Између човека и осталих живих бића постоје бројне разлике, али и сличности. Човек је
најмлађа творевина еволуције, настао је пре око 2 милиона година. Као свесно, мисаоно
биће, човек има велику одговорност према осталим живим бићима и природи у целини.
Садржаје ове наставне јединице, ради уштеде времена, повежите са садржајима наставне јединице Човек је свесно и друштвено биће.
У уводном делу часа разговарајте са ученицима о раду људи и производима њиховог
рада. Проверите колико ученици знају о свесним активностима људи – како се припрема и
реализује неки производ. Много тога ученици су видели и сазнали у својим породицама.
Обратите пажњу на понашање животиња, посебно инсеката мрава и пчела. Рад животиња
и рад људи не могу да се пореде зато што је рад људи свесна активност, а рад животиња
инстинкт. Ако нисте реализовали активност о мравима, то можете да урадите сада. Лепа је
прича и о животу мрава у мравињаку. Мрави радници сакупљају храну, мрави војници бране
мравињак, женка полаже јаја, а трутови су мужјаци. Ако неко дете зна како се гаје пчеле,
омогућите му да своје познавање живота пчела пренесе и осталим ученицима. У главном делу
часа на примерима показати како људи планирају свој рад, осмишљавају и производе. Ипак,
неки производи настају случајно (задајте ученицима да прочитају део у уџбенику који се
односи на проналазак гуме).
У завршном делу часа ученици треба да ураде задатке из уџбеничког комплета.
30. Живот и рад људи зависи од природних и друштвених услова
Живот и рад људи у неком крају зависи од бројних фактора, који се могу сврстати у
природне и друштвене.
У уводном делу часа на географској карти ученици треба да се подсете рељефа Србије
(равнице, планине, речне долине итд.).
У главном делу часа проверите искуства ученика – колико познају услове живота у
низијским и планинским крајевима, као и у селу и граду. Како се живи и ради у неком
планинском месту? Како се живи и ради у неком месту у низији? Како се живи и ради у селу,
а како у граду? итд. Ову су само нека питања, а одговори ученика ће показати колико
разумеју условљеност рада људи природним и друштвеним факторима.
У завршном делу часа ученици треба да на географској карти Србије означе место у којем живе и потруде се да дефинишу повољне и неповољне природне и друштвене услове
краја у којем живе.
Природна богатства
Шта су природна богатства, како се сврставају и како их људи користе основни је
циљ ове теме.
У уводном делу часа објасните појам природно богатство. Питања типа: Зашто су
биљке и животиње природно богатство? Зашто су вода и земљиште природно богатство?
и слична подсетиће ученике на садржаје из претходних разреда. У главном делу часа,
повезати производе рада људи са материјалима које људи користе из природе – природним
богатствима. На илустрацијама показати руднике, места са којих људи узимају руде, угаљ,
нафту и остало. Објасните разлику између површинских копова и јама, из којих рудари са
великих дубина узимају руду и угаљ.
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Ако се школа налази у рударском крају, ученици добро познају живот и рад рудара, па
час треба организовати на начин који ће искуство деце приказати кроз писане и ликовне
радове. На сликама рудника и рудара упознати ученике са занимањима везаних за руднике.
У завршном делу часа ученици треба да ураде задатке из уџбеничког комплета.
31. Прерада природних богатстава
Шта људи раде са природним богатствима, како се прерађују и користе.
У уводном делу часа ученици треба да направе списак предмета које свакодневно
користе и замисле како би живели без њих. Питање о томе да ли им је баш све што имају
неоходно и слична, навешће ученике да размишљају о неким својим поступцима. Повежите
потрошњу природних богатстава и производа са штедњом.
У главном делу часа упознајте ученике да се и вода пре употребе прерађује у
„фабрикама” воде. На илустрацији у уџбенику приказан је пут воде од реке до домаћинства.
Ученици могу самостално да објасне тај пут и разумеју колико људи треба да ради да бисмо
имали квалитетну воду за пиће. Како дете може да пречисти воду важно је да одговоримо на
овом часу. Вода је за сваког човека од животне важности. Због тога се мора штедети. Како?
То треба научити ученике. На почетку часа оставити да вода из чесме капље у неки суд. У
завршном делу часа показати колико воде се сакупило у посуди.
Шта све може да се уради са сакупљеном водом? Колико воде беспотребно отекне у току дана, месеца, године...? Упутити ученике да провере да ли и у њиховим домаћинствима
вода беспотребно отиче. Ако примете да вода цури, треба да замоле родитеље да нешто
учине и спрече беспотребно отицање воде.
У завршном делу часа дати домаћи задатак – да обнове знање о природним богатствима
и одговоре на питања из уџбеничког комплета.
32. Природна богатства – проверавање, вежбе
Природна богатства и одговоран однос према њима.
У првом делу часа омогућите ученицима да самостално одговоре на питања у уџбенику,
а на која нису стигли на претходним часовима. У другом делу часа проверите њихове
одговоре и омогућите и онима који су дали погрешне одговоре да их исправе.
33. Обновљиви извори енергије
Извори енергије и њихова класификација. Упознавање обновљивих извора енергија,
разумевање због чега се све више користе обновљиви извори енергије.
У уводном делу часа обновите природна богатства и како их људи користе. Проверите
знања ученика о коришћењу снаге и воде из трећег разреда. У главном делу часа ученици
треба да сазнају следеће:
– шта су обновљиви извори енергије,
– како људи користе снагу воде и снагу ветра,
– како сунце загрева куће.
Да би се ученици уверили да сунце, сем светлосних, емитује и топлотне зраке,
предложен је оглед у уџбенику.
Предлажемо и следећи оглед:
– на почетку часа на сунцем осветљено место ставите таман, црн тигањ,
– пред крај часа у загрејан тигањ ставите јаје, убрзо ће јаје бити испечено.
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Ако изведете оба огледа, ваши ученици ће знати одговор на питање: Како да загрејете
воду или испечете јаје а немате штедњак? Садржаје о соларној енергији повежите са сунчањем током лета. Упознајте их са појачаним зрачењем сунца и заштитом.
У завршном делу часа, на географској карти Србије ученици треба да обележе највеће
хидроелектране и најближа насељена места.
34. Необновљиви извори енергије
Како су настали необновљиви извори енергије и како се користе.
Ограничене резерве и штедња ових извора енергије.
Да се подсетимо:
Из кабинета хемије узмите комаде угља, теглу са нафтом и слике које показују
експлоатацију угља и нафте. У уводном делу часа обновити природна богатства, она која се
када се потроше не могу надокнадити и она која се могу непрекидно користити.
У главном делу часа упознати ученике са настанком угља и нафте. Занимљива ће им
бити прича о великим површинама шума и огромним дрвенастим стаблима у њима, као и о
џиновским гуштерима, који су најчешће били биљоједи. Због огромних земљотреса и
промене климе нестале су шуме, а нестали су и џиновски гуштери. Затрпана дрвенаста стабла су се, током времена, угљенисала и од њих је настао угаљ. Према томе, домаћинства
загревају биљке савременици диносауруса. На слици показати употребу угља. Комаде угља
ученици треба да опипају и додирну. Ученике упознајте са последицама сагоревања угља у
великим индустријским објектима. Истаћи шта они могу да ураде и смање загађивање ваздуха (штеде енергију без обзира на начих загревања станова/кућа).
Нафта је продукт разлагања животиња које су живеле у морима. Од њихових масти, под
великим притиском, временом је настала нафта. Како људи долазе до нафте, како је
нафтоводима шаљу до потрошача и користе, показати на сликама. Проверити колико
ученици знају где се све користи нафта и производи од нафте. Нагласити да је нафта
сировина за многе друге производе од аспирина и ванилин-шећера до пластике. Објаснити
повезаност велике потрошње нафте и загађеног ваздуха. Шта деца могу да ураде и смање
коришћење нафте и производа од нафте па и загађивање ваздуха? Ако пешачење и вожња
бициклом замене вожњу аутомобилом, већ чине доста. Деце има много и свако дете може да
учини по мало, то већ није мало.
На крају часа (а може и пре часа) у школском дворишту, заједно са ученицима запалите
сакупљене гранчице и када ватра буде најјача, полијте водом. Добићете дрвени угаљ.
Ученици га могу користити за сликање по могућству на рециклираном папиру. Домаћи задатак: одговор на питања из уџбеничког комплета.
35. Недовољно коришћени извори енергије
Значај енергије у животу људи, коришћење и рационално коришћење енергије, као и
могућности алтернативих извора енергије.
У уводном делу часа проверите колико ученици познају изворе енергије, како
обновљиве тако и необновљиве. Најзначајније је да разумеју да се енергија мора рационално
користити и да знају како они могу да допринесу тој штедњи. У главном делу часа упознајте
ученике са алтернативним изворима енергије као што су: смеће, отпади биљака... Да су људи
и раније за загревање својих кућа користили остатке биљака (стабла кукуруза, делове
клипова, сломљене гране и друго), показују велике пећи које су грађене у кућама у
Војводини. У садашње време потреба за енергијом се повећава, а смањују се основни извори
енергије – извори угља и нафте. Научници тврде да су резерве нафте довољне за тридесетак
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следећих година, а угља за око 200 година. Због тога је будућност у обновљивим изворима
енергије – сунцу, води и кретању ваздуха. Многи велики градови за загревање користе смеће.
Али, становници тих градова пре одлагања смећа морају да га разврстају. За то постоје
одговарајући контејнери. Тако уводите ученике у садржаје о рециклажи.
За следећи час договорите се са ученицима о активности везаној за рециклажу. Ученике
поделите у групе и свака група треба да припреми материјал за рециклажу: старе новине, кофа, миксер, вода, мрежа, већи плех. Дан пре реализације садржаја о рециклажи ставити
новине у кофу са водом.
36. Рециклажа
Шта је рециклажа, у чему је значај рециклаже и како ученици могу да се укључе и
допринесу коришћењу отпада. Ученици треба да знају како изгледа знак за рециклажу и умеју да га препознају на производима у продавницама. Препоручујемо да се овај час повеже са
часом ликовне културе. Тако ћете добити два часа, а ученици ће моћи да сликају на
рециклираном папиру. Ако спојите два часа (природа и друштво и ликовна култура),
имаћете довољно времена да реализујете садржаје о рециклажи.
У уводном делу часа ученици треба да испричају како се у њиховим домаћинствима
одлаже смеће. Објасните им да смеће не мора да буде смеће, већ може да буде сировина за
израду других производа. Разврставање и одлагање смећа је важан посао и ако се са њим
правилно поступа неће загађивати животну средину. Када прочитају текст из уџбеника,
разговарајте са њима о месту рециклаже у заштити животне средине. У другом делу часа
рециклирајте новински папир. Пре почетка активности пажљиво са ученицима прочитајте
текст који се односи на рециклажу папира.
Тек када свакој групи буде јасан поступак, треба да почну да раде. Садржаје за природу
и друштво и ликовну културу програмирајте тако да на следећим часовима сликају на
рециклираном папиру.
37. Самостална провера о природним богатствима и рециклажи
Самостална провера омогућава сваком ученику да провери колико познаје садржаје ове
теме. За проверу је довољан један час.
У првом делу часа ученици решавају задатке и вреднују их. За то је довољно 25 минута.
У другом делу часа ученици проверавају своје резултате. Свако питање и одговор чита један
ученик, а остали проверавају своје одговоре. На тај начин ученици који су погрешно
одговорили свој одговор исправе и науче оно што нису знали.
Ако остане слободног времена, ученици треба да објасне везу између извора природних
богатстава и активности људи.
38. Делатности људи у различитим крајевима Србије
Предвиђени садржаји омогућавају да ученици повежу знања о рељефу и утицају на
живот и рад људи, становницима Србије и занимањима људи.
Предлажемо две могућности реализације садржаја током два часа.
Први час
Варијанта А
Садржаје поделите на три дела:
– делатности људи у равничарском крају,
– делатности људи у брдско-планинском крају
– остале делатности људи у Србији.
86

За реализацију предвиђених садржаја ученици треба да формирају групе и определе се за а,
б или в. Свака група добија радни листић и географску карту Србије и треба да прати
одређени део текста у уџбенику.
Радни листић – за све три групе
Равнице се у Србији налазе .................................................................................................................
Брдско-планински крајеви се налазе ...................................................................................................
Делатности људи у појединим крајевима Србије зависе од.............................................................
Ми истражујемо делатности људи у................................................................................................
О овим делатностима сазнали смо следеће......................................................................................
Варијанта Б
Могуће је садржаје о делатностима људи реализовати кроз истраживање делатности
људи у окружењу. Свака група ученика бира име.
Радни листић – упитник за све групе
Група ..........................................................
Датум истраживања ..............................
Истраживали смо делатности људи у ..................................(уписати назив места и краја у
којем се школа налази).
Сазнали смо ..........................................................................................................................
Становници се баве овим делатностима.........................................................................
Највеће фабрике у нашем месту и крају су.......................................................................
У фабрикама се производе..................................................................................................
У нашем месту (крају) се налазе и школе..........................................................................
домови здравља ....................................................................................................................
велике трговине ....................................................................................................................
туристичке организације ....................................................................................................
још неке организације ..........................................................................................................
Други час
На другом часу ученици износе резултате својих истраживања.
Ученици разумеју да делатности људи зависе, пре свега, од природних и друштвених услова
неког краја. Такође је веома значајно да схвате да је свака делатност људи важна за читаву
заједницу.
У завршном делу часа ученици решавају задатке из уџбеничког комплета.

Наставна тема: ОСВРТ УНАЗАД – ПРОШЛОСТ СРБИЈЕ
40. Како упознајемо прошлост?
Овде се даје могућност ученицима да виде да постоје институције које чувају
историјске изворе – остатке прошлости. То су музеји и архиви, а то значи да постоји
организована брига друштва да се сачувају подаци о развоју наше државе и друштва у
прошлости. Ученицима треба скренути пажњу и на то да се велики објекти чувају и конзервирају и за покољења и да се то ради свуда у свету. Лепо би било споменути да су на
Листу светске баштине Унеска уписани и наши споменици:

87

 Стари Рас и Сопоћани (1979)
 Студеница (1986)
 Дечани (2004)
 Пећка патријаршија (2006)
 Богородица Љевишка (2006)
 Грачаница (2006)
 Гамзиград – Ромулијана (2007)
На илустрацијама у уџбенику се може видети већина ових споменика. На овај начин се стиче
поштовање према сопственој прошлости. Илустрације предмета које су дате у уџбенику
пружају могућност поређења са данашњим.
41. Векови су за нама
Употреба и знање коришћења линије времена веома су важни за ученика.
Илустративно је дата линија времена са вековима од 1. до 21. века. Посебно, уз одговарајућу
лекцију или проблем биће дата одговарајућа линија. Дат је начин са свим упутствима како да
се користи линија времена. Потом је дат задатак са понуђеним информацијама и линијом
времена, где је потребно повезивање.
Нови задатак је само линија времена, а ученик према задатку треба сам да истражује и
даје приоритете. Потом треба да их уписује на листу као догађаје, а њихово време у линију
времена.
У оквиру ученичких истраживања може да се ради: одељењски пројекат, према
постављеном задатку Прошлост мог места или Прошлост мог краја. У зависности од тога
где се налази школа, препоручујемо наставнику да изабере најоптималније захтеве.
Наставник у овом случају мора бити сарадник ученику и све време га водити кроз процес
израде пројекта. Зато и саветујемо да се основна упутства дају почетком године и да се према
њима ради. Пошто се одељењски пројекат ради дуже времена овим се омогућава ученику да
се учи поступности истраживања.
Одељењски пројекат за припрему и реализацију тражи више времена, али резултат је
комплекснији и постиже се више. Аутор предлаже наставнику да табеле у уџбенику буду
основа за пројекат, а да наставник у сваком случају својом креативношћу треба да употпуни
идеју. Наставник ће ученика упутити у:
– избор истраживања
– истраживање у локалном музеју, библиотеци или на терену
– сакупљање података
– организацију сакупљених података
– правилно постављање питања да би се добио јасан одговор
– графички приказ линије времена и уписивање података у њу
– праћење логике временског следа (реда)
– организовање кутка у учионици који ће бити активан целе године
– избор материјала на коме ће све бити презентовано
– (натрон/пакпапир или хамер, оловке/фломастери у боји).
Важно је да све буде лепо, јасно и видно уписивано и да ученику буде стално пред
очима. Тако ће лакше моћи да се креће преко линије времена, да смислено повезује податке и
закључује.
Прикупљање података се може одвијати индивидуално или у паровима. Цело одељење учествује у финалном продукту.
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Посебан задатак – кућни албум може такође да буде начин сагледавања прошлости и
времена које је за нама. Уз фотографије, ту могу бити и школска сведочанства, разне
дипломе и успеси, традиционална занимања у породици, вести са далеких путовања и
слично. Важно је напоменути ученицима да скуп података о прошлости њихове породице
чини део прошлости нашег народа. Свакако ће тако урађен албум бити лепа успомена када га
буду прелиставали кроз 30-ак година.
42. Прошлост српског народа
Тематска целина Србија кроз векове мора се обрадити углавном фактографски. Аутор је
дуго размишљао о количини информација за овај део и определио се за основне датуме из
историје Србије.
У почетним лекцијама ученик се упознаје са линијом времена, логичним следом
кретања по њој и графичком представљањима. Потребно је да уз место где ће стајати
одељењски пројекат стоји и линија времена на коју ће се уписивати оно што се ради.
Периоде самосталности српске државе треба бојити једном бојом. Период под страном
влашћу треба бојити другом бојом. Боје треба да су супротне и да ученик и визуелно има
карактеристику појма. Сви датуми који се уписују на линију времена треба да имају исте
карактеристике. Могу бити цртом повезани са делом где је дато објашњење.
Србија од 12. до 15. века
Овај део је конципиран тако да се обрађује период од доласка на власт Стефана Немање
(1168) и стицања независности 80-их година 12. века па до коначног пада под турску власт,
падом Српске деспотовине 1459. године. Бој на Косову се узима као почетак борби за
одбрану, а не као коначан пад под Турке. Зато овај период бележимо као период
самосталности српске државе.
Аутор препоручује наставнику да одједном уради тематску целину Србија кроз векове,
јер попуњавање временске линије и подаци са ње могу да олакшају ученицима рад на
пројекту.
Међутим, наставник има слободу и може да после овог периода ради део Живот у доба
Немањића.
Србија од 15. до 21. века
Период под турском влашћу од половине 15. до 19. века време је чврсте турске
владавине на Балкану. Треба поменути да су се Срби са подручја централних српских земаља
померали према хришћанским земљама и тамо тражили уточиште. Модерна српска држава
се ствара од 19. века, када Срби сами организују борбу за ослобађање. Важни датуми су
Први (1804) и Други (1815) српски устанак и стицање аутономије 1830. године. Године 1867.
Турци предају кључеве градова. Велике силе коначно признају самосталну Србију 1878.
године. У светским ратовима Србија је била на страни сила победница.
У уџбенику су наведени важни догађаји и датуми. Да би овај део ученик
најоптималније прихватио, можда је најпрактичнија метода смислено вербалног рецептивног
учења. Битно је да стекну способност разумевања и сналажења на линији времена.
43 – 46. Живот народа у доба Немањића
Живот на двору, у манастирима, на селу, занати, рударство, новац, путовања,
исхрана, одевање...
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За ову тематску целину, којој су посвећена четири часа, аутор предлаже низ
радионица. Садржај је такав да се материјал може обрађивати на различите начине.
Ево неколико примера:
Средњовековно оружје:
Циљ: уочити како три различита историјска извора могу да дају исте податке.
Материјал: бели папир за белешке и цртање.
Рад: у групи, у пару или појединачно.
Извори: уџбеник, фотографије оружја из музеја, цртеж према фресци са војницима и
оружјем, народне песме.
Задатак: прикупљање и упоређивање података о оружју из различитих извора.
Живот на селу: циљ, начин рада и извори исти. Ученици истражују начине исхране, становања и уопште живот на селу некада и данас, бележе, а потом саопштавају резултате.
Живот на двору: Циљ је сагледати живот племства у средњовековном друштву. Поступак је
сличан поступку упознавања живота на селу. Могуће је цртање дворова на основу текста,
прављење макета и сл.
Пред крај циклуса посвећеног теми Прошлост Србије треба представити одељењски
пројекат као свој мали допринос проучавању прошлости краја.
Наставна тема: ИСТРАЖУЈЕМО ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ
54. Која правила важе за сва кретања?
Оперативни циљеви:
 да утврде знање да ће се тело покренути, односно зауставити, само ако на њега делује
друго тело;
 да утврде знање да ће се телу променити брзина (повећати, односно смањити) само
ако на њега делује друго тело;
 да утврде знање да ће тело променити правац и смер кретања само ако на њега делује
друго тело;
 да утврде знање да ће се телу променити облик само ако на њега дејствује друго тело;
 да могу разумети понуђену генерализацију о узроку свих промена у кретању тела;
 да могу, уз помоћ информација датих сликом, открити и именовати узроке и последице промена у кретању тела;
 да могу, из илустрација реалних кретања, открити постојање више узрока који доводе
до промене брзине неког тела;
 да могу проценити промене брзине при међуделовању тела различитих маса;
 да могу у свакодневном животу открити и именовати узроке промена у кретању тела.
Активности ученика:
 усмерено посматрање ради запажања и откривања узрочно-последичних веза: деловањепромена кретања (односно мировања);
 самостално тумачење генерализација;
 самостално тумачење хипотетичких и реалних ситуација;
 самопроверавање знања;
 рад са уџбеником.
Кључни појмови:
узрок, деловање, последица, покретање, заустављање, промена брзине, промена
правца и смера, промена облика, промена кретања.
90

Могући начин коришћења уџбеника
Ова наставна јединица има функцију систематизације и провере старих знања (стечених у другом и трећем разреду) о променама у кретању тела.
Окосницу систематизације чине пет појединачних правила о променама у кретању тела.
У току рада ученике усмеравамо да као узроке промена у кретању тела не наводе само
назив тела-изазивача промена, већ да употребљавају кључну реч – деловање тела.
Нпр. код решавања илустрације са кликерима пожељно је да одговор на прво питање буде
типа:
 Узрок је деловање (дејство) већег кликера.
 Узрок је удар већег кликера.
Код именовања последице, такође, интервенишемо тамо где ученици наведу само назив
тела које је претрпело промену у кретању, уместо да именују врсту промене у његовом кретању. Тако би, нпр., добар одговор на друго питање уз исту илустрацију био:
 Последица је покретање мањег кликера.
 Последица је повећање брзине мањег кликера.
Неки ученици ће можда уочити код овог примера, а и код осталих примера, и другу последицу – успоравање већег кликера због деловања (ударца) мањег кликера. Уколико се то
догоди, треба да их подржимо и објаснимо да и мањи кликер делује на већи, односно да дејство једног тела на друго увек прати и дејство другог тела на прво.
Уколико нико од ученика не уочи међуделовање, разговор о њему требало би да ми иницирамо.
Наведеним усмеравањем постављамо добру основу за будуће увођење појма силе.
Проверу знања можемо урадити на примеру пада пинг-понг лоптице. Пуштамо је да падне на
сто и тражимо идентификацију свих узрока и последица на следећим етапама њеног кретања:
падање, заустављање, успон, заустављање.
55. Шта и како утиче на пређено растојање тела?
Оперативни циљеви:
 да утврде знање да на брзину и пређено растојање тела утичу параметри: јачина деловања, трење између тела и подлоге, маса тела;
 да истраживањем, путем вођених огледа, сазнају како јачина деловања, трење и маса
тела утичу на пређено растојање тела;
 да истраживањем, путем вођеног огледа, сазнају да трење зависи од храпавости површина тела и подлоге;
 да могу, уз помоћ јасних вербалних и ликовних налога и упута, извести оглед;
 да могу, усмеравањем, селектовати битна од небитних запажања;
 да могу протумачити резултате огледа;
 да могу уочити важност основног правила за извођење правог огледа: при испитивању утицаја једног параметра на величину пређеног растојања тела, остали параметри
морају имати сталне вредности;
 да умеју процењивати растојања, јачину деловања, трења, масе тела.
Активности ученика:
 актуелизација претходног школског и искуственог знања;
 самостално и вођено експериментисање;
 усмерено и контролисано посматрање у циљу запажања и откривања узрочно-последичних веза;
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процењивање вредности параметара који утичу на пређено растојање тела;
процењивање пређеног растојања;
самостално и вођено закључивање о законитости утицаја испитиваног параметара на
величину пређеног растојања тела;
 практиковање у настави и игри (рад са различитим материјалима и прибором);
 рад са уџбеником.
Кључни појмови:
пређено растојање, јачина деловања, маса тела, трење, храпавост, веће, мање, оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
Актуелизацију и утврђивање претходних знања ученика можемо подстаћи и реализовати
уз помоћ илустрација у уџбенику. Разговор о илустрацијама водимо с циљем:
 да ученици запазе битне разлике између: слабог и јаког деловања, глатког пода и
„храпаве” траве, обичне лопте и лопте пуне песка;
 да уочене разлике именују као разлике у јачини деловања, у величини трења, разлике
у маси тела;
 да запазе да је, због утицаја ових фактора, различито и пређено растојање (пут) лопте;
 већ овде од њих можемо тражити да поставе хипотезе о томе како јачина деловања,
маса тела, облик тела и трење утичу на пређено растојање.
Основни циљ часа, експериментално истраживање како наведени фактори утичу на пређено растојање тела, односно експериментално тестирање ученичких хипотеза, реализујемо
кроз самосталну активност ученика, или група ученика.
У уџбенику су описани сви огледи који воде остварењу овог циља, па је наша основна
улога да, после организовања рада, исти пратимо и ученицима помажемо при приказивању
резултата и извођењу закључака.
У току разговора о изведеним закључцима, постављањем питања о условима који су морали бити испуњени да би се у неком од огледа испитао утицај појединог фактора на величину пређеног растојања, обучавамо ученике како мора да изгледа прави оглед. Нпр. право испитивање како јачина деловања утиче на пређено растојање тела, подразумева да током испитивања утицаја тог фактора, остали фактори (маса тела, облик тела, материјал тела, врста
подлоге и врста средине) морају остати непромењени.
Сталном анализом, провером и контролом услова, ученици постепено савладавају основе
методологије експерименталног истраживања.
56. Када предмети падају брже?
Оперативни циљеви:
 да утврде знање да сви предмети који нису подупрти или обешени падају на земљу;
 да утврде знање да је путања тела које из стања мировања пада на земљу усправна
права линија;
 да могу поставити хипотезе о томе како висина, маса и облик тела утичу на брзину падања тела;
 да сазнају да се хипотеза проверава огледом;
 да, истраживањем путем вођеног огледа, сазнају да висина са које тело пада и отпор
средине утичу на брзину којом ће тело пасти;
 да могу уз инструкције, вербалне и илустрационе, да изведу огледе са падањем тела;
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да знају да процењују брзину падања на основу вредности пређеног пута и времена
падања;
 да знају семиквантитативним подацима, добијеним у огледима, попунити понуђене
таблице;
 да могу, на основу табличних података, извући закључке о утицају висине и отпора
средине на брзину падања тела;
 да сазнају да маса тела не утиче на брзину којом ће тело пасти;
 да сазнају да је брзина падања утолико већа што је висина са које тело пада већа, а отпор средине мањи;
 да сазнају да је отпор ваздуха при падању тела кроз неку средину утолико већи што је
чеона површина тела већа;
 да сазнају да на Месецу нема ваздуха, тј. нема отпора средине при кретању тела, и да
разумеју зашто тамо сва тела, без обзира на масу и облик, са исте висине на тло падну једнаким брзинама;
 да знају самостално испитати и упоредити вредности отпора који вода и уље пружају
при падању тела у њих.
Активности ученика:
 актуелизација претходног знања о падању тела;
 вођено експериментисање;
 самостално постављање хипотезе о начину на који висина, маса тела и отпор средине
утичу на брзину падања тела;
 посматрање и праћење у циљу запажања утицаја висине, масе и отпора средине на
брзину падања тела и у циљу тестирања постављених хипотеза;
 процена и одмеравање вредности брзине: поређењем дубине продора једнаких тела
при паду у песак са различитих висина и поређењем времена потребног за пад различитих тела са исте висине;
 таблично записивање семиквантитативних података добијених у огледима;
 самостално и вођено, извођење закључака о начину на који висина, отпор средине и
маса тела утичу на вредност брзине падања;
 класификовање битних и небитних параметара при испитивању њиховог утицаја на
вредност брзине падања тела;
 креативна продукција обједињеног табличног приказа о начинима на које сви испитивани параметри утичу на вредност брзине падања тела;
 практиковање у раду са прибором и материјалима;
 рад са уџбеником.
Кључни појмови:
падање, привлачно деловање Земље, висина и време падања, брзина падања, облик
тела, чеона површина, отпор средине, маса, веће, мање, оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
Актуелизацију и утврђивање претходних знања о падању тела можемо извршити уз
помоћ илустрација из блока Већ знаш или уз помоћ илустрације о Њутну и јабуци из блока
Да ли знаш?
Основни циљ часа, како висина, облик тела и маса тела утичу на брзину којом ће тело
пасти, односно тестирање ученичких хипотеза о утицају висине, облика и масе тела на брзину падања тела, можемо реализовати комбинујући индивидуални и групни рад.
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За извођење првог огледа препоручујемо групни рад, при чему бисмо посуду са песком поставили поред катедре. Пре часа песак треба да мало овлажимо и растресемо, а свака
група, пре извођења огледа, треба само да га поравна. Оваквом организацијом, група не би
ометала индивидуални рад осталих ученика на другом и трећем огледу.
У току разговора о резултатима мерења и изведеним закључцима препоручујемо да од
ученика тражите и објашњења да ли добијене резултате, односно закључке, можемо прихватити ван сваке сумње, односно да ли огледе које су извели можемо сматрати правим огледима.
Уколико има спорних закључака истраживања (углавном се то догађа на хипотези о
утицају масе тела на брзину падања), прво решавамо тај проблем организујући, нпр., дебату
између присталица спорних и неспорних закључака.
57. Клизање и котрљање тела наниже
Оперативни циљеви:
 да утврде знање да су клизање тела наниже и котрљање тела наниже врсте падања
неслободних тела;
 да истраживањем потврде своје хипотезе и утврде знање:
1. да тело има већу брзину ако клизи или се котрља, са веће висине;
2. да тело има већу брзину при клизању надоле ако је трење између њега и подлоге мање;
3. да маса тела не утиче на брзину клизања, нити на брзину котрљања тела наниже;
4. да је брзина котрљања лоптастих тела наниже већа од брзине котрљања цилиндричних тела наниже.
 да умеју, уз понуђен прибор, испланирати и извести огледе са клизањем и котрљањем
наниже у циљу испитивања утицаја параметара на брзину клизања и котрљања тела
наниже;
 да знају описати и улустровати огледе које су сами испланирали и извели.
Активности ученика:
 актуелизација претходног знања о клизању и котрљању тела наниже;
 самостално планирање огледа са задатим циљем (хипотезом) и задатим прибором;
 самостално извођење огледа са задатим циљем;
 самостално вербално и илустративно описивање огледа;
 самостално одмеравање параметара који утичу на брзину клизања, и котрљања, тела
наниже;
 самостално закључивање и критичко тестирање самосталних закључака;
 креативна употреба понуђеног прибора;
 практиковање у раду са прибором и материјалима.
Кључни појмови:
клизање наниже, котрљање наниже, брзина клизања, брзина котрљања, висина
стрмине, трење, маса тела, лоптасто тело, цилиндрично тело, веће, мање, оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
Актуелизацију и утврђивање старих знања вршимо уз помоћ илустрација у блоку Већ
знаш. Разговор усмеравамо тако да ученици јасно вербализују сличности и разлике које се
могу уочити.
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Питањима типа: да ли ће се дечак брже (или спорије) клизати када пође са средине тобогана уместо са врха, када испод себе стави џемпер или када је без њега, када у рукама држи велику лубеницу или када је без ње, усмеравамо њихово мишљење на утицаје висине,
трења и масе на брзину тела при овој врсти падања и подстичемо их да поставе сопствене хипотезе о начинима на које поменути фактори утичу на брзину клизања наниже.
Сличним питањима припремамо ученике и за рад на испитивању котрљања наниже.
Овде ће посебно занимљиве бити хипотезе ученика о брзини котрљања пуне (масивне) и шупље лопте.
С обзиром на доступност прибора за рад, експериментално тестирање хипотеза можемо да реализујемо било којим обликом самосталног рада ученика (фронталним, групним, у
паровима, индивидуалним).
За формирање група, односно парова, важно је да уочимо да тестирање хипотеза о
утицајима висине стрмине, трења и масе тела на брзину клизања захтева креативнији приступ употреби прибора, а тестирање понуђених хипотеза о утицајима на брзину котрљања
тражи више промишљања (маса тела не утиче на брзину котрљања, али распоред масе да).
Уколико се час одвија по описаном сценарију, међу темама за дискусију о резултатима
испитивања требало би да се нађу:
 испуњеност услова који гарантују прихватљивост резултата огледа и
 усаглашеност сопствених и понуђених хипотеза.
58. Када је клатно најбрже?
Оперативни циљеви:
 да утврде знање о клатну;
 да утврде знање да се клатно (неслободно тело) њише због утицаја привлачног деловања Земље;
 да утврде знање да путања клатна, најчешће, има облик лука;
 да утврде знање да клатно врши периодично кретање;
 да, трансфером знања о падању тела, сазнају да се брзина клатна мења због сталног
падања и подизања обешеног тела;
 да огледом, уз процену и поређење, потврде своје знање о месту путање на којем је
клатно најбрже;
 да знају да брзина клатна не зависи од масе клатна;
 да могу метроном препознати као врсту клатна;
 да могу, самосталним истраживањем или из саопштења из истраживања, разумети од
чега зависи, и како зависи, брзина понављања кретања клатна;
 да могу предвидети понашање клатна у одсуству силе теже или при њеном јачем деловању.
Активности ученика:
 актуелизација претходног знања о клатну;
 вођено експериментисање;
 посматрање у циљу запажања и тестирања знања о падању неслободног тела;
 процењивање и поређење вредности брзина кретања клатна;
 класификовање битних и небитних параметара при испитивању утицаја на брзину
кретања клатна;
 практиковање у раду са прибором и материјалима;
 рад са уџбеником.
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Кључни појмови:
клатно, привлачно деловање Земље, њихање, путања клатна, дужина клатна, брзина
клатна, брзина понављања кретања клатна, период клатна, веће, мање, оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
За актуелизацију и утврђивање претходних знања о клатну можемо користити било
коју од прве три илустрације, или употребом реалног клатна – пластичне бочице коју помоћу
дужег конца вешамо о сопствени прст.
Битно је да ученици, посматрањем и поређењем различитих положаја тела које се
њише јасно уоче да оно, при њихању, стално пада и стално се диже и да је основни узрок
таквог понашања привлачно деловање Земље (Земљина тежа) на везано (неслободно) тело.
Међу питањима, обавезно треба да се нађу и питања:
 Да ли маса бочице утиче на брзину њеног падања из укошеног у усправни
положај? и
 Да ли би обешена бочица, пала из укошеног у усправни положај када не би било
Земљине теже?
Захтевајући да изврше процену на ком делу своје путање је клатно најбрже, проверавамо
њихово знање и разумевање о падању тела, али их и доводимо у ситуацију да поставе своје
хипотезе за случај падања неслободног тела.
Број нереалних хипотеза и њихова расподела биће нам важан индикатор о усвојености
знања и разумевања о падању тела (за цело одељење и за сваког ученика понаособ).
Експериментално испитивање брзине којом клатно понавља кретање – величине коју
ће у вишим разредима упознати под називом фреквенција, организујемо било као групни, било као рад парова по инструкцијама из уџбеника.
Пред целим одељењем организујемо и презентацију резултата рада ученика на групном пројекту. Пошто смо им претходног часа дали приложени наставни листић, ученици сада демонстрирају повећање брзине понављања кретања клатна при смањивању његове дужине и презентују закључак испитивања.
Од чега зависи брзина којом клатно понавља своје кретање?
Изведите оглед!
Прибор: Метроном
Поступак у раду:
1. Поставите прстен метронома близу
горњег краја његове шипке.
2. Пустите метроном у рад.
3. Пратите и оком и ухом брзину којом
шипка понавља своје кретање.
4. Спуштањем прстена за неколико
центиметара смањите дужину клатна.
5. Пратите брзину којом клатно сада
понавља своје кретање.
6. Попуните таблицу и изведите
закључак!
7. Проверите и свој и понуђени
закључак подацима на скали клатна!

Илустрације:
1. Метроном са претегом у највишем горњем
положају. Шипка са претегом је укосо, нпр.
удесно.
2. Метроном са претегом у средњем положају.
Шипка је мање удесно него на илустрацији бр. 1.
Таблица
Дужина клатна

Брзина понављања кретања
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Већа

Мања

59. Од чега зависи дужина сенке?
Оперативни циљеви:
 да утврде знање о условима који морају бити испуњени да би настале сенке;
 да сазнају, експериментисањем, како се може „видети” и како изгледа светлосни сноп;
 да сазнају да сенке настају као последице праволинијског простирања светлости;
 да, вођеним истраживањем путем експеримената, сазнају од чега (и како) зависи
величина сенке;
 да разумеју резултате огледа и да могу да их вербализују у другачијем облику;
 да знање о светлосним сенкама могу применити у новим ситуацијама.
Активности ученика:
 актуелизација претходног знања о сенкама;
 посматрање у циљу запажања облика светлосног снопа, начина простирања светлости
и промена димензија сенки;
 вођено истраживање, путем експериментисања, узрочно-последичних веза:
1. величина телавеличина сенке,
2. раздаљина извор светлости – теловеличина сенке,
3. угао светлосних зрака извора величина сенке,
4. раздаљина тело – заклонвеличина сенке.
 превођење (и тумачење) понуђених закључака у други вербални облик;
 трансферисање знања са светлосних на топлотне зраке, са тела на Земљи на небеска
тела;
 практиковање у раду са прибором.
Кључни појмови:
сенка, светлост, праволинијско простирање светлости, светлосни сноп, извор светлости, непровидно тело, заклон, величина тела, величина сенке, раздаљина, веће, мање,
оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
Уз помоћ илустрација у блоку Оглед можемо актуелизирати и утврдити претходно
знање о сенкама. Разговор усмеравамо тако да ученици на овим илустрацијама уоче заједничке елементе (извор светлости, непровидно тело које „баца” сенку и непровидан заклон на
коме се сенка „хвата”).
Питањима типа:
 Шта би се догодило када би било који од ових елемената изостао?
 Шта би се догодило када би непровидна тела постала делимично провидна или
потпуно провидна?
утврђујемо знање о томе када се јавља сенка и истовремено тестирамо квалитет тог знања.
Питањима типа:
 Зашто се јављају сенке?
 Зашто су сенке прстију на илустрацијама мање од сенке руке?
 Шта би се догодило са сенком руке када би се батеријска лампа померила ближе
или даље од руке, лево или десно од руке, горе или доле од руке?
ученике подстичемо да поставе низ хипотеза о узроку настанка сенки и о томе шта и како
утиче на њихову величину и облик.
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После заједничког закључивања да само огледи изведени под контролисаним условима могу потврдити или оповргнути постављене хипотезе, организујемо групни рад на извођењу огледа по инструкцијама из уџбеника.
Пошто огледи треба да се изводе у замраченој просторији, свака група, најпре, припрема себи место за рад тако што уз зид учионице поставља клупу, а затим, по упутствима из
уџбеника, приступа раду. Притом, зид користи као заклон за посматрање сенке.
После дискусије о закључцима које су групе извеле из огледа, можемо, ивршити петоминутну проверу знања, односно разумевања. Притом би требало од ученика тражити како
одговоре, тако и њихова образложења.
60. Како висина ваздушног стуба утиче на висину звука?
Оперативни циљеви:
 да утврде знање да звук настаје треперењем делића неког тела (извора звука);
 да утврде знање да се звук преноси треперењем делића средине (најчешће је то ваздух) која се налази око звучног извора;
 да се, вођеним експериментисањем, упознају са појмом висине звука;
 да, вођеним експериментисањем, сазнају да се звукови разликују по висини;
 да знају по висини разликовати ноте и њима одговарајуће тонове;
 да се упознају са појмовима ваздушни стуб и висина ваздушног стуба;
 да истраживањем испитају зависност висине звука од висине ваздушног стуба;
 да резултате истраживања знају да презентују и интерпретирају;
 да, истраживањем, упознају појмове: ваздушни стуб затворен на једном крају и ваздушни стуб отворен на оба краја;
 да се, истраживањем, упознају са утицајем различитих врста ваздушних стубова на
висину звука;
 да умеју руковати блок-флаутом.
Активности ученика:
 актуелизација претходног знања о звуку;
 вођено експериментисање у циљу класификације звукова по висини;
 посматрање, поређење и тумачење илустрација у циљу упознавања појмова ваздушног стуба и висине ваздушног стуба;
 вођено експериментисање у циљу разликовања врсте ваздушних стубова;
 практиковање у раду са прибором и материјалима;
 рад са уџбеником.
Кључни појмови:
звук, тон, треперење, висина звука, ваздушни стуб, висина ваздушног стуба, отворен
ваздушни стуб, ваздушни стуб затворен на једном крају, веће, мање, виши, нижи,
оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
Актуелизацију и утврђивање претходних школских знања о звуку вршимо уз помоћ прве
илустрације. Важно је да на првој илустрацији, или њеном реалном аналогу – реалној демонстрацији, ученици идентификују постојање:
1. звучног извора (лењира),
2. средине кроз коју се преноси звук (ваздух) и
3. пријемник звука (ухо)
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и да разумеју њихову улогу у процесу настанка и преноса звука.
Појам висина звука уводимо блок-флаутом. Оглед сами изводимо како бисмо избегли
отежано поређење висина два тона у мноштву звукова који би настали при индивидуалном
или групном извођењу. Усмеравани дијалог, притом, има за циљ да се ученици упознају са
појмом ваздушни стуб отворен на оба краја, и да уоче да се мењањем дужине тог стуба добијају тонови различите висине.
За увођење појма ваздушни стуб затворен на једном крају организујемо групни рад
на огледу са флашама.
Како дужина оваквог стуба ваздуха утиче на висину тона питање је на које ученици,
најпре, треба да дају хипотетички одговор, па тек онда да га експериментално верификују.
61. Материјали и њихова својства
Оперативни циљеви:
 да утврде знање о најопштијој подели материјала на чврсте, течне и гасовите материјале;
 да утврде знање о оним особинама чврстих материјала (еластичност, тврдоћа, чврстоћа...) по којима се ови материјали битно разликују од течних и гасовитих материјала;
 да утврде знање да се различите врсте чврстих материјала разликују по квантитету
једног истог својства;
 да утврде знање о својствима течних и гасовитих материјала по којима се они битно
разликују од чврстих материјала;
 да утврде знање да се течности од гасова битно разликују по квантитету покретљивости делића;
 да утврде знање о заједничким својствима чврстих, течних и гасовитих материјала
(густина, промена запремине при загревању, топлотна проводљивост, електрична проводљивост, светлосна пропустљивост...);
 да утврде знање да се материјали међусобно разликују по квантитету заједничких
својстава;
 да могу класификовати битна од небитних својстава материјала при изради предмета
за свакодневну употребу;
 да унутар класе битних особина при изради предмета за свакодневну употребу могу
селектовати поткласе погодних и непогодних особина;
 да, на примерима из свакодневног живота, могу открити и именовати својства материјала због којих је баш тај материјал употребљен у датој ситуацији.
Активности ученика:
 актуелизација претходног знања о својствима материјала;
 усмерено посматрање ради запажања сличности и разлика унутар поткласа (чврсти,
течни и гасовити материјали) и унутар класе (сви материјали);
 самостално класификовање својстава материјала у класу битних и класу небитних
својстава за одређену употребу материјала;
 самостално класификовање битних својстава материјала по њиховој подобности за
познату употребу;
 самопроверавање знања,
 рад са уџбеником.
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Кључни појмови:
материјали, врсте материјала, својства чврстих материјала, својства течних и гасовитих материјала, заједничка својства материјала, битна својства, небитна својства, погодна
својства, непогодна својства.
Могући начин коришћења уџбеника
Ова наставна јединица има функцију систематизације и провере знања (стечених у
другом и трећем разреду) о врстама материјала и њиховим својствима.
Претходна знања ученика о својствима чврстих, течних и гасовитих материјала, релативно су расута и неповезана, па је систематизација неопходна.
Можемо је реализовати нпр. радом по групама. Притом, групе имају задатак да упоређивањем својстава материјала са илустрација у уџбенику (глине, гвожђа, креде, леда, стакла,
гуме, воде и ваздуха) уоче како битне сличности и разлике материјала унутар прве врсте тако
и сличности и разлике међу различитим врстама.
При извештавању група и у дискусији која се тим поводом води, битно је да ученике подстичемо ка генерализацијама, чији је смисао следећи:
 Једно исто својство (нпр. густина, еластичност...) одликује све материјале само је
код неких материјала више изражено а код неких мање.
 Ако се измене услови у којима се налази материјал, неке од његових особина могу постати више или мање изражене.
62. Које материјале можемо лакше наелектрисати?
Оперативни циљеви:
 да утврде знање о наелектрисавању тела путем трења;
 да утврде знање о бесконтактном деловању наелектрисаног тела на лако покретљива
ненаелектрисана тела;
 да утврде, путем огледа, знање о томе да се материјали попут стакла, пластике и угља
обичним трењем, дакле контактом, могу наелектрисати, а да се други материјали попут метала и дрвета у истим таквим условима не могу наелектрисати;
 да могу резултате огледа (квалитативне податке) таблично приказати и материјале
класификовати по сличности и разликама;
 да разумеју класификацију материјала добијену огледом;
 да разумеју потребу за провером резултата огледа извођењем истог огледа на другачији начин;
 да истраживањем, путем огледа, сазнају да се и дрво и метали могу наелектрисати
уколико се у процесу наелектрисавања обезбеди њихова изолација;
 да разумеју потребу да се, у процесима деловања једног тела на друго, испитају промене настале и код једног и код другог тела;
 да се оспособљавају за самостални истраживачки рад са задатом темом.
Активности ученика:
 актуелизација претходног знања о наелектрисавању тела и својствима наелектрисаних
тела;
 посматрање у циљу запажања и потврде постојећих знања;
 посматрање у циљу запажања сличности и разлика при наелектрисавању различитих
материјала;
 вођено решавање проблемске ситуације;
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вођено истраживање, путем огледа, у циљу класификације материјала по начинима
њиховог наелектрисавања;
 таблично приказивање квалитативних запажања у огледу;
 класификовање материјала по начинима наелектрисавања;
 самостално експериментисање у циљу отварање нове теме за самостални истраживачки рад;
 практиковање у раду са прибором и материјалима.
Кључни појмови:
наелектрисавање, трење, наелектрисано тело, привлачење, пластика, стакло, угаљ, дрво, метал, оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
Актуелизацију и утврђивање претходних школских знања можемо урадити или уз помоћ илустрације из блока Већ знаш, или извођењем таквог реалног огледа.
У овом другом случају надувани балон, пре трљања вуном или најлон кесом, приближавамо коси неког ученика, односно папирићима, како бисмо показали да балон нема својство привлачења. Тек потом, показујемо ефекте приказане на илустрацији.
Проблем постављен у наслову јединице ученици, по инструкцијама датим у уџбенику,
самостално решавају, нпр. радом у паровима.
Да би огледи са наелектрисавањем били успешни, учионица мора бити добро проветрена, без велике влажности и статичког електрицитета. Пластични лењири и пластичне
оловке се лако наелектришу, са стаклом ће се ученици мало помучити, поготово ако га буду
трљали свилом.
После кратке дискусије о резултатима огледа у којем они нису успели наелектрисати дрвене и металне предмете, ученике подсећамо на генерализацију коју су извели у претходној
јединици о томе да једну исту врсту материјала, у зависности од услова у којима се налази, могу да одликују различите вредности неког својства. Другим речима, постављамо
пред њих проблем типа:
 Да ли променом услова у којима се налазе дрвени и метални предмети можемо
постићи да се и они наелектришу?
Сугеришемо ученицима да код куће изведу оглед тако што дрвену, односно металну
оловку или друге металне предмете, држе рукама на којима су гумене рукавице, а да неко од
укућана оловку обухвати најлон кесом којом је претходно трљао пластични лењир (повећањем додирне површине оловкама пренели су већу количину електрицитета него када би их
само додирнули). Кесу одмах, по обавијању предмета, треба да уклоне, а оловку да приближе
станиолској траци. Важно је да у том поступку ниједног момента оловка, тј. метални предмет, не дође у додир са голом руком или неким металом.
Дискусија по обављеном послу довешће ученике до закључка да се сви материјали могу,
у већој или мањој мери, наелектрисати уколико се испуне одређени услови.
Међу важним темама у дискусији пожељно је да се нађу и теме:
 Да ли се оглед о наелектрисавању који су извели у школи може сматрати правим
огледом?
 Шта би требало предузети да оглед постане прави?
Пошто су ученици током рада већ запазили да неки предмети немају једнаке димензије
(нпр. оловке нису једнаких дебљина ни међусобно, ни у односу на жице), да предмете нису
једнако дуго трљали (нису их наелектрисавали једнаком количином електрицитета...), без већих проблема извешће закључке по овим темама:
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Треба довести једнаке количине електрицитета свим предметима, а предмети морају имати једнаке димензије, тј. дужине и дебљине.

63. Који материјали боље проводе струју?
Оперативни циљеви:
 да преиспитају претходно знање о електричној проводљивости воде, слане воде и ваздуха, добијено у огледима са сијалицом у струјном колу;
 да, вођењем, уоче и разумеју конфликт старих знања са реалним животним ситуацијама;
 да разумеју да батеријска сијалица не може бити индикатор за електричну проводљивост свих материјала;
 да могу, у експерименту са сијалицом у струјном колу, извршити таблично и вербално
класификовање метала у добре проводнике струје, а пластику, гуму... у лоше проводнике струје;
 да разумеју да се лоши проводници струје користе као електрични изолатори и да су
то баш они материјали које су успели да наелектришу трењем и кад су их држали у
руци;
 да разумеју да се добри проводници струје нису могли наелектрисати без изолације од
руке пошто су електрицитет проводили у руку;
 да разумеју да угљени штапић има особине и проводника и изолатора, тј. да разумеју
зашто је он сврстан у класу полупроводника;
 да умеју, без помоћи, формирати просто струјно коло.
Активности ученика:
 актуелизација претходног знања о електричној проводљивости воде и ваздуха;
 посматрање у циљу запажања и процене валидности претходних знања о електричној
проводљивости воде, слане воде и ваздуха;
 вођено решавање конфликта: претходно научено знање – животно искуство;
 реализација струјног кола са задатим елементима;
 експериментисање и таблично класификовање квалитативних података огледа;
 закључивање на бази поређења квалитативних података;
 разумевање датог текста и поређење са претходним знањем;
 разумевање класа материјала разврстаних по критеријуму електричне проводљивости;
 примењивање претходног знања на ситуације са скривеним факторима;
 тумачење и објашњавање употребе електричних изолатора у кућним инсталацијама и
опасности које настају њиховим оштећењима;
 практиковање у раду са прибором и материјалима;
 рад са уџбеником.
Кључни појмови:
струјно коло, боље и лошије провођење струје, добри проводници (метали), лоши
проводници – изолатори (пластика, гума), полупроводници (угљени штапић), оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
За актуелизацију и утврђивање претходних знања можемо користити илустрације из
блока Већ знаш. Ученичке одговоре о електричној проводљивости метала, воде и ваздуха можемо, потом, тестирати демонстрирањем реалних огледа са струјним колом и сијалицом у
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све три варијанте: уз присуство металног проводника, уз присуство ваздуха, уз присуство воде.
Тиме смо поставили основу за стварање конфликта, конфликта њихових школских и
животних знања о проводљивости воде и ваздуха.
Подстичемо их да потраже решење конфликта, подсећајући их на генерализацију коју су извели у осмој наставној јединици:
 Једно исто својство можемо наћи код свих материјала само ће оно бити код неких више изражено, а код неких мање.
Примењена на конкретну ситуацију, генерализација би гласила:
 Сви материјали проводе струју, само неки боље, а неки лошије.
У контексту овог проблема, заинтересованим ученицима нудимо домаћи истраживачки
рад, нпр. на тему шта, осим батеријске сијалице, може да послужи за индикацију електричне
струје или какву сијалицу треба употребити па да она светли у огледу о проводљивости слане воде.
Главни циљ јединице, разврставање чврстих материјала по величини њихове електричне
проводљивости, остварујемо организовањем самосталног рада, нпр. по групама или паровима, на извођењу огледа из уџбеника.
У дискусији о резултатима огледа, најпре тражимо њихово мишљење о томе да ли овај
оглед могу да прихвате као прави оглед, као и шта би требало предузети да оглед постане
прави. Битно је да ученици, као и у претходној јединици, запазе да се метални и други предмети, осим по врсти материјала, разликују и по дебљини и по дужини, па да схвате да и у
овом огледу нису сви параметри били под контролом.
Тек потом их усмеравамо да добијену класификацију материјала упореде са класификацијом из претходне наставне јединице, како би, самосталним или вођеним закључивањем
стигли до појмова: проводник, изолатор и полупроводник.
64. Како појачати и ослабити дејство магнета?
Оперативни циљеви:
 да утврде претходно знање о томе шта је магнет;
 да утврде знање о дејству магнета кроз разне средине (вода, ваздух, стакло...);
 да утврде знање о компасу и његовој функцији;
 да утврде знање о употреби магнета;
 да се суоче са проблемском ситуацијом како се дејство једног истог магнета може појачати, односно ослабити;
 да истраживањем, путем вођеног огледа, сазнају да се магнетска енергија магнета концентрише у гвожђу;
 да истраживањем, истим огледом, сазнају да када се енергија магнета концентрише на
једном месту, на другом ће је бити мање и да због тога магнет „опкољен” гвожђем не
делује на друго гвожђе;
 да знање, стечено истраживањем, трансферишу на практичну примену (на магнетску
браву);
 да сами открију које неопходне елементе мора имати магнетска брава;
 да старо и ново знање могу да употребе у тумачењу нових ситуација;
 да се упознају са практичним импликацијама знања о магнетима;
 да умеју да раставе и саставе магнетску браву.
Активности ученика:
 актуелизација претходног знања о магнетима;
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посматрање и закључивање на основу познатих ситуација и познатих знања;
запажање конфликта у вербалној формулацији назива наставне јединице;
решавање конфликта истраживањем, путем вођеног експериментисања и закључивања;
 испитивање састава и функционисања магнетне браве;
 самостално и групно истраживање својстава и примене магнетских материјала;
 практиковање у раду са прибором и материјалима;
 рад са уџбеником.
Кључни појмови:
магнет, керамички магнет, компас, магнетска брава, гвожђе, плочице од гвожђа, магнетска енергија, појачање, слабљење, оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
Aктуелизацију и утврђивање претходних знања о магнетима, њиховом деловању и
примени можемо урадити уз помоћ илустрација у блоку Већ знаш. Неке од њих треба да заменимо реалним демонстрацијама.
Реализацију основног циља јединице, како појачати и ослабити деловање магнета, организујемо кроз самосталну активност ученика на огледу, по инструкцијама из уџбеника.
Оглед је једноставан, извођење релативно кратко траје, тако да дискусији можемо посветити више пажње. Дискусију о резултатима огледа усмеравамо тако да коначни закључци
иду у прилог закону одржања магнетске енергије.
65. Светлосна пропустљивост материјала
Оперативни циљеви:
 да утврде знање о провидним, делимично провидним и непровидним материјалима;
 да истраже, путем огледа, који материјали добро пропуштају, који делимично пропуштају, а који не пропуштају светлост;
 да могу повезати појмове: добра пропустљивост – провидни материјал, делимична
пропустљивост – делимично провидни материјал, непропустљивост – непровидни материјал;
 да истраживањем, путем огледа, сазнају који фактори и како утичу на светлосну пропустљивост једног материјала;
 да могу разумети резултате овог огледа, да их могу вербализовати и упоредити са исказима који се налазе на илустрацијама животних ситуација;
 да могу разумети и објаснити животне ситуације описане у уџбенику.
Активности ученика:
 посматрање и запажање оних детаља којим утврђују постојеће знање о светлосној
пропустљивости материјала;
 класификација материјала по познатом критеријуму;
 истраживање, путем експериментисања, у циљу детаљније класификације материјала;
 поређење и процена светлосне пропустљивости материјала;
 препознавање узрочно-последичне везе: добра светлосна пропустљивостдобра провидност;
 испитивање, путем експериментисања, који параметри и како утичу на светлосну пропустљивост неког материјала;
 закључивање на основу запажања у контролисаним условима;
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 примењивање знања у реалним животним околностима;
 практиковање у раду са прибором и материјалима;
 рад са уџбеником.
Кључни појмови:
провидан, делимично провидан, непровидан, светлост, добро пропустљив, делимично
пропустљив, непропустљив, дебљина материјала, примесе у материјалу, оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
Актуелизацију и утврђивање претходних знања ученика о светлосној пропустљивости
материјала можемо остварити графопројекцијом фолије на којој смо исписали реч светлост.
Преко речи светлост, прво стављамо другу, празну графофолију, затим парче млечног стакла
и напослетку парче обичног папира.
Притом је битно да ученици утврде појмове провидно, делимично провидно и непровидно и повежу их са појмовима потпуно пропусно, делимично пропусно и непропусно за светлост.
Усмеравањем дискусије питањима типа:
 Шта би се променило када бисмо мед или парадајз-сок у тегли разблажили водом?
 Шта би се десило када бисмо капљицу меда или капљицу парадајз-сока ставили
између два равна парчета стакла па кроз њих посматрали светлост?
наводимо ученике да поставе хипотезе о томе који фактори и како утичу на светлосну пропустљивост материјала.
Реализацију основних циљева јединице, разврставање материјала по вредности светлосне
пропустљивости и испитивање утицаја дебљине на светлосну пропустљивост, организујемо
кроз самостални рад ученика, нпр. у паровима, по процедури описаној у уџбенику.
 Утврђивање и проверу знања и разумевања можемо извршити на питањима из блока
Размисли и одговори.
66. Који материјали боље проводе топлоту?
Оперативни циљеви
 да утврде знање о смеру провођења топлоте;
 да утврде знање да су метали добри проводници топлоте, односно да су лоши
топлотни изолатори;
 да утврде знање да је ваздух лош проводник топлоте, односно да је добар топлотни
изолатор;
 да истраже, путем вођеног огледа, да су метали бољи топлотни проводници од стакла
и порцелана;
 да умеју мерити запремину, температуру и време;
 да се упознају са правим истраживањем у коме се врше континуирана мерења;
 да могу брзину хлађења довести у везу са топлотном проводљивошћу материјала, те
поређењем извести закључак који материјал најбоље, а који најлошије проводи топлоту;
 да могу ново и старо знање о топлотној проводљивости применити на ситуације из
свакодневног живота.
Активности ученика
 посматрање илустрација и запажање детаља битних за утврђивање претходних знања
о топлоти и топлотној проводљивости;
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класификовање предмета код којих је критеријум добра топлотна проводљивост материјала (метала) пресудно утицала на њихову практичну употребу;
 експериментисање у циљу испитивања и поређења топлотне проводљивости метала,
стакла и порцелана;
 мерење запремине и континуирано праћење и мерење температуре и времена;
 таблично приказивање квантитативних података добијених огледом;
 вербализовање закључака о зависности температуре материјала од времена хлађења;
 примењивање знања и самопроверавање знања на ситуацијама из свакодневног живота;
 практиковање у раду са прибором и материјалима.
Кључни појмови:
топлота, добри топлотни проводници (лоши топлотни изолатори), лоши топлотни
проводници (добри топлотни изолатори), метали, ваздух, стакло, порцелан, мерење,
време хлађења, температура, брзина хлађења, оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
Актуелизацију и утврђивање претходних знања о топлотној проводљивости материјала можемо урадити уз помоћ илустрација из блока Већ знаш.
Разговор организујемо и водимо тако да сви ученици добију експлицитну потврду
својих претходних, можда недовољно артикулисаних, знања о томе да у контакту топлијег са
хладнијим телом топлота прелази са топлијег на хладније тело.
Осим тога, разговором треба да наведемо ученике да, при посматрању илустрација:
1. Експлицитно именују тела која су у контакту и топлотно стање тела пре и после контакта. То би, на пример, могло бити у облику:
 Топлота са загрејане рингле прелази на хладнији лонац. Лонац се, због тога, загрева, па топлота са топлог лонца прелази на хладнију течност која
се налази у њему и на хладнији ваздух који га окружује са бочних страна.
 Течност у лонцу, односно ваздух око бочних страница лонца, због тога се
загрева. Топлота са топлије течности у лонцу прелази на хладнији ваздух
изнад течности.
2. Експлицитно наведу због чега су рингла, лонац, радијатор и пегла начињени од метала.
Привидан конфликт знања остварујемо питањима како то да ваздух који се налази у околини лонца, радијатора и пегле преноси топлоту даље у околни простор (кухиња и соба се загревају) када им је познато да ваздух који се налази у крзнима животиња, одећи и перјаној
јакни, „чува топлоту” добијену од животиња, односно човека.
Исто тако, привидан конфликт знања остварујемо питањем како то да је ваздух на површини Земље топлији од ваздуха који се налази високо у Земљиној атмосфери када и један и
други греје Сунце, када је ваздух високо у атмосфери ближи Сунцу и када између Сунца и
атмосфере Земље не постоји никакав материјал.
Другим речима, сучељавајући их са познатим чињеницама, тражимо да закључе, или да
се подсете да се топлота, осим провођењем, преноси и струјањем и зрачењем.
Основни циљ јединице, испитивање и поређење топлотне проводљивости гвожђа,
стакла и порцелана, можемо реализовати групним радом ученика на огледу из уџбеника.
Пошто се ученици овде први пут срећу са континуираним праћењем и мерењем у току огледа, са табличним приказом квантитативних података, наша помоћ им је неопходна.
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Дискусију о сличностима и разликама података за посуде од метала, стакла и порцелана
водимо тако да ученици запазе, односно закључе:
 Да све посуде током времена постају хладније, односно да све посуде проводе топлоту са вруће воде на околни ваздух, али да то неке раде брже, а неке спорије.
 Да се материјали посуде разликују по брзини хлађења.
 Што је брзина хлађења већа, материјал је бољи топлотни проводник.
 Што је брзина хлађења мања, материјал је лошији топлотни проводник, односно
бољи топлотни изолатор.
67. Растворљивост материјала у води
Оперативни циљеви:
 да утврде знање о томе да се неки чврсти материјали (шећер, со) добро растварају у
води, а неки не (стакло, пластика);
 да утврде знање о томе да се неке течности (сирће, сок) добро растварају у води, а неке не (уље, нафта);
 да утврде знање да се ваздух делимично раствара у води;
 да утврде знање да се на брзину растварања чврстих материјала у води може утицати
уситњавањем, мешањем и загревањем;
 да одреде, експериментисањем, растворљивост шећера и соли на собној температури;
 да могу, поређењем одређених растворљивости, извести вербални закључак који се
материјал боље раствара у води;
 да утврде, из искуственог знања и на основу добијених информација, да се у води налази растворен ваздух;
 да експериментисањем провере то знање и сазнају да се растворљивост ваздуха смањује загревањем;
 да могу вербализовати закључке о разликама у растворљивост чврстих, течних и гасовитих материјала у води;
 да могу проширено знање о растворљивости ваздуха применити за оцену услова опстанка живог света у води.
Активности ученика:
 актуелизација претходног знања посматрањем уз вербално-илустративно превођење;
 експериментисање у циљу одређивања растворљивости шећера и соли на собној температури;
 поређење растворљивости шећера и соли;
 експериментисање и запажање у циљу оцене и екстраполације растворљивости сирћета и сока у води;
 експериментисање и запажање у циљу оцене утицаја температуре на растворљивост
ваздуха у води;
 примењивање знања о растворљивости чврстих супстанција на ситуације са измењеном количином растварача (интерполација);
 примена знања на примерима из живота;
 практиковање у раду са прибором и материјалима;
 рад са уџбеником.
Кључни појмови:
растварање чврстих материјала, растварање течних материјала, растварање ваздуха у
води, утицај температуре на растворљивост, оглед.
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Могући начин коришћења уџбеника
Актуелизацију и утврђивање знања о растворљивости материјала у води, као и фактора
који утичу на растворљивост оних чврстих материјала који се иначе и растварају у води можемо урадити уз помоћ илустрација у блоку Већ знаш. Разговор о илустрацијама, сходно циљевима уводног дела часа, усмеравамо питањима типа:
 По чему дечак на првој илустрацији првог блока зна да је његова мама уместо шећера
у лимунаду ставила со?
 По чему бисмо разликовали сок од малине од сока од јабуке?
 На основу чега знају да се стакло не раствара у води?
 Да ли се стакло баш никако не раствара у води?
 Како знају да се уље не раствара у води?
 Да ли се уље баш никако не раствара у води?
 Како знају да је у води растворен ваздух?
 Како знају да у кока-коли, или сода-води, има раствореног угљен-диоксида?
 Зашто жени на четвртој илустрацији првог блока требају аван, шпорет и варјача?...
 Шта се у води боље раствара: шећер или со, јабуково сирће или јабуков сок?
Овим последњим питањем наводимо ученике да поставе своје хипотезе о растворљивости
соли и шећера, односно сирћета и сока у води.
Тестирање хипотезе, тј. експериментално одређивање растворљивости шећера и кухињске соли у води на собној температури можемо организовати уколико у школи има довољан
број вага и мензура као групни самостални рад ученика. Уколико то није случај, оглед на катедри може да изводи једна група, док остали ученици притом треба да имају улогу активних, компетентних посматрача и контролора.
Наша помоћ је неопходна приликом обраде мерних података добијених у огледу.
У завршном делу часа, најпре, заједнички тумачимо резултате огледа, а затим кроз питања из блока Оглед.
68. Смеше
Оперативни циљеви:
 да утврде знање о улози воде за опстанак живота на Земљи;
 да утврде знање о сталној количини воде на Земљи (кружни ток);
 да утврде знање о утицају воде на материјале са којима долази у контакт;
 да утврде знање о присуству кисеоника и угљен-диоксида у ваздуху;
 да утврде знање о саставу земљишта;
 да потврде, истраживањем путем огледа, знање да је вода смеша у којој има ваздуха и
минерала;
 да потврде, експериментима, да у ваздуху има кисеоника и угљен-диоксида;
 да сазнају како се доказује присуство кисеоника и угљен-диоксида у ваздуху;
 да сазнају да у ваздуху има водене паре и прашине;
 да утврде и провере знање о саставу земљишта као смеше;
 да самосталним истраживањем сазнају да разне минералне воде имају у себи растворене различите количине различитих минерала;
 да самосталним истраживањем сазнају ко су велики локални загађивачи ваздуха и чиме загађују ваздух.
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Активности ученика:
 актуализација претходних знања о важности воде, ваздуха и земљишта и о њиховом
саставу;
 експериментисање у циљу испитивања састојака воде као смеше, ваздуха као смеше и
земљишта као смеше;
 посматрање промена и запажање квалитативних резултата огледа;
 посредно закључивање на основу претходних знања и индиција;
 сакупљање и груписање информација;
 практиковање у раду са прибором и материјалима.
Кључни појмови:
смеша, састојци, вода, ваздух, земљиште, минерали, минерална вода, кисеоник,
угљен-диоксид, оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
Актуелизација и утврђивање претходних знања:
 о води и променама својстава воде при њеном кружењу у природи,
 о ваздуху и променама својстава ваздуха због постојања биљног и животињског
света и
 о земљишту и променама својстава земљишта због утицаја неживе и живе природе
можемо да извршимо уз помоћ илустрација. Разговор усмеравамо тако да ученици постану
свесни да сваки од набројаних материјала, због врло великог броја разноразних утицаја, мора
бити смеша и да, притом, одмах поставе и хипотезе о могућим састојцима тих смеша.
Будући да је јединица обимна, а неки огледи траже више времена за извођење, у припреми за реализацију јединице, недељу дана пре реализације, двојици ученика поверавамо самостални домаћи рад:
 оглед којим би се показало присуство честица чврстих материјала у ваздуху;
 сакупљање етикета минералних вода.
Извођење свих осталих огледа о састојцима обичне воде и ваздуха организујемо кроз самостални групни рад ученика на часу.
При извештавању група о резултатима ових огледа, подноси извештај и онај ученик који
је испитивао присуство прашине у ваздуху. Питањима типа: шта је прашина и одакле прашина у ваздуху подстичемо дискусију свих ученика о честицама разних чврстих супстанција које се могу наћи у ваздуху, а самим тим и о загађености ваздуха.
Пошто су огледи о саставу земљишта ученицима познати, оглед са земљиштем као смешом има за циљ понављање и самопроверавање знања о саставу земљишта и о начинима како се може испитати састав земљишта.
Дискусија по извођењу овог огледа обавезно треба да садржи закључак да је загађеност
производ људског немара и незнања.
69. Раздвајање састојака смеше
Оперативни циљеви:
 да утврде знање о смешама;
 да утврде знање о томе да састојци смеша могу бити видљиви и невидљиви голим
оком;
 да се, путем вођених и самосталних експеримената, упознају са поступцима: декантовање, цеђење, испаравање;
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да могу, уз задати прибор и циљ, самостално осмислити огледе о декантовању, испаравању и просејавању;
 да могу, вођењем, довести у везу својства састојака (растворљивост, величину честица, испарљивост) са начинима за њихово издвајање из смеше;
 да разумеју разлику у квалитету поступака за раздвајање састојака из смеше;
 да могу, на примерима из свакодневног живота, открити и именовати поступке за раздвајање састојака из смеше.
Активности ученика:
 актуелизација и провера претходног знања о смешама;
 самостално експериментисање за задатим прибором и циљем;
 вођено експериментисање са задатим прибором;
 описивање (вербално и илустрационо) самосталних огледа и запажања током огледа;
 закључивање на бази самосталног експериментисања и провера закључака поређењем
са циљем огледа;
 примењивање знања о смешама и знања о раздвајању састојака смеше на примерима
из свакодневног живота;
 практиковање у раду са прибором и материјалима;
 рад са уџбеником.
Кључни појмови:
течне смеше, чврсте смеше, састојци, одливање, цеђење (филтрирање), испаравање,
просејавање, четка, папирна марамица, оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
Актуелизацију и утврђивање знања о смешама можемо реализовати уз помоћ постојећих илустрација или њиховим реалним анализама.
Битно је, притом, да разговор усмеравамо тако да утврде:
 Већина материјала у природи, а и оних које човек производи, јесу смеше.
 У неким смешама (нпр. кликери) састојци су видљиви голим оком, а у неким смешама (со у води, кисеоник у ваздуху) нису видљиви ни голим оком ни лупом.
Постављање питања типа:
 Како бисте издвојили песак, односно дрвене опиљке, из воде?
 Како бисте издвојили со из воде?
може нам послужити и за најаву основног циља часа и за постављање ученичких хипотеза о
начинима издвајања видљивих чврстих састојака из течне смеше и невидљивих чврстих састојака из течне смеше.
Пожељно је да своје хипотезе ученици самостално тестирају у огледима (о декантовању и испаравању). Пожељно је, такође, да огледе о декантовању и испаравању кратко опишу
и илуструју.
Реализацију огледа са декантовањем и цеђењем (филтрирањем) уз помоћ филтера различите финоће (четка и филтер-папир, односно папирна марамица) можемо да организујемо
кроз групни рад. Инструкције, питања и илустрације уз овај оглед су у уџбенику довољни да,
после самосталног рада група, заједно са ученицима изведемо потребне генерализације.
70. Повратне и неповратне промене материјала
Оперативни циљеви:
 да утврде постојање две основне врсте промена материјала;
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да могу, праћењем својстава материјала, открити и именовати карактер промена у
конкретним илустрованим ситуацијама;
 да могу, вођени и усмеравани питањима, разумети понуђену генерализацију о повратним и неповратним променама материјала;
 да могу, вођеним експериментисањем, демонстрирати за њих нову повратну промену;
 да могу, самосталним експериментисањем, уз задати прибор, демонстрирати за њих
нову неповратну промену;
 да могу, из понуђеног мноштва промена, извршити класификацију промена по задатом критеријуму.
Активности ученика:
 актуелизација старих знања у циљу утврђивања кључних појмова: промена, неповратна и повратна промена;
 посматрање илустрованих ситуација уз запажање и закључивање о карактеру промена на материјалима;
 вођено генерализовање својстава уочених промена и провера сопствене генерализације уз помоћ понуђене;
 описивање тока нове неповратне промене;
 самопроверавање (класификација промена по издвојеном критеријуму);
 рад са уџбеником.
Кључни појмови:
материјали, промене, повратне промене, неповратне промене.
Могући начин коришћења уџбеника
Актуелизацију старих школских и искуствених знања о променама материјала и узроцима тих промена можемо подстаћи уз помоћ илустрација.
Од ученика, притом, тражимо не само да опишу и именују промене на материјалима које
су илустроване већ и да експлицитно именују узроке који су такве промене изазвали. Очекујемо пуни одговор типа:
 Лењир мења свој облик због деловања руку.
 Храна мења облик, густину, масу, боју, тврдоћу, чврстоћу... под дејством топлоте.
Тражимо, затим, да упореде својства материјала пре и после дејства узрока промена и да
сами закључе да је промена облика лењира повратна промена (другачији облик лењира постојао је само док делује узрок), а да је горење дрвета неповратна промена (сва битна својства дрвета су нестала после престанка дејства топлоте).
Систематизацију знања о повратним и неповратним променама реализујемо самосталним
индивидуалним радом ученика на блоку Потруди се и уради.
71. Сагоревање материјала
Оперативни циљеви:
 да утврде знање о сагоревању као неповратниј промени;
 да утврде искуствено знање о томе шта је гориво;
 да утврде искуствено знање о неким врстама чврстих, течних и гасовитих горива;
 да, вођеним експериментисањем, сазнају да су за горење неопходни: гориво, кисеоник
и висока температура;
 да, вођеним експериментисањем, сазнају да су продукти горења: топлота, светлост,
угљендиоксид, водена пара, чађ и пепео;
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 да могу знање о сагоревању применити на ситуације из свакодневног живота.
Активности ученика:
 актуализација претходних школских и искуствених знања о сагоревању као неповратној промени;
 актуализација искуствених знања о горивима и врстама горива;
 вођено експериментисање, усмерено посматрање и запажање у циљу откривања потребних услова за остварење горења;
 вођено експериментисање, усмерено посматрање и запажање у циљу откривања продуката сагоревања;
 практиковање у раду са прибором и материјалима;
 рад са уџбеником.
Кључни појмови:
неповратне промене, сагоревање (горење), гориво, топлота, температура, светлост, кисеоник, угљен-диоксид, водена пара, чађ, пепео, димњак, оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
Актуелизацију и утврђивање школских и искуствених знања о горењу, тј. сагоревању, материјала можемо извршити уз помоћ илустрација из блока Већ знаш. Питањима типа:
 Који материјали сагоревају у обичном шпорету, карбуратору моторбицикла или
плинском шпорету?
 Каква је по свом карактеру промена коју називама сагоревање материјала?
 Коју намену имају уређаји са слика у којима се остварује сагоревање материјала?
усмеравамо ученике ка заједничком називу гориво за све материјале који при сагоревању
дају топлоту.
При именовању горива у уређајима са слике тражимо да изврше и њихову класификацију
по агрегатном стању, а потом тражимо да сами именују и друга чврста, течна и гасовита горива која познају. Питањима типа:
 Зашто се испод горионика обичног шпорета налази решетка?
 Зашто се на решетки прво ставља папир (слама), затим ситна дрва, а изнад њих цепанице и угаљ?
 Чему служи метална цев (сулундар)?
 Чему служи шипка звана цуг?
 Чему служи жарач?...
усмеравамо дискусију ка кључним питањима: Шта је неопходно за горење и Шта настаје
сагоревањем.
Одговори ученика на та питања постају њихове хипотезе које треба да тестирају у огледом из блока Шта је неопходно за горење?
Рад на овом огледу можемо организовати по групама ако проценимо да су нам ученици
већ сазрели у пажљиве и савесне експериментаторе.
У противном, рад поверавамо једној групи која га, уз нашу будну пажњу, обавља на катедри. Остали ученици истовремено прате рад групе и текст који се налази у уџбенику. Дакле,
имају функцију учесника и контролора.
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72. Запаљиви материјали
Оперативни циљеви:
 да утврде претходно знање о неопходним условима потребним за горење;
 да сазнају да се различити гориви материјали разликују по температури паљења;
 да сазнају да је температура паљења дрвеног тела шибице већа од температуре паљења материјала њене главе, односно да је температура паљења компоненти парафина
од којег је направљена свећа већа од температуре паљења памука у њеном фитиљу;
 да упознају, уз помоћ илустрационих и вербалних информација, ознаку за запаљиве
материјале;
 да се упознају са основним начинима гашења пожара и њиховој утемељености на
спречавању остварења услова за горење;
 да упознају врсте пожара који се смеју и који се не смеју гасити водом;
 да, самосталним радом, могу себе и друге ученике упутити у начин коришћења апарата за гашење пожара и позивања ватрогасне службе;
 да могу да одговоре на једноставна питања о пожарима и њиховом гашењу.
Активности ученика:
 актуелизација претходних знања о горењу и горивима;
 вођено закључивање о температурама паљења дрвета и материјала на глави шибице,
парафина и памучног фитиља;
 превођење информација из симболичког (илустрационог) у вербални облик;
 прављење паноа са важним информацијама о употреби апарата за гашење пожара и
позивању ватрогасне службе;
 самопроверавање старог и новог знања о горивима и пожарима;
 практиковањее у раду са прибором и материјалима;
 рад са уџбеником.
Кључни појмови:
горење, гориво, пожар, запаљиви материјали, температура паљења, вода, противпожарни апарат, кисеоник, оглед.
Могући начин коришћења уџбеника
Актуелизацију и утврђивање претходних знања неопходних за реализацију циљева ове јединице вршимо уз помоћ илустрације из блока Већ знаш, или илустрација из истоименог
блока претходне јединице. Битно је да у разговору ученици утврде:
 Да су неопходни услови за горење: постојање горива, присуство кисеоника, тј.
ваздуха и одговарајућа температура, тј. топлота.
као и да претпоставе:
1. Да разна горива (папир, дрво и угаљ) имају различите температуре паљења.
2. Да гориво са нижом температуром паљења (папир) служи за потпалу материјала
(дрво) са вишом температуром паљења.
Дискусију на тему Да ли се сви гориви материјали пале на истој температури усмеравамо како бисмо увели класу материјала које одликује ниска температура паљења (запаљиви
материјали) и како би се ученици, уз помоћ илустрације из блока Важно упознали са графичком ознаком запаљивих материјала.
Уводно питање у део јединице који има за циљ да се ученици упознају са начинима гашења пожара може бити питање:
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Шта ће се догодити ако током горења не буде испуњен неки од услова неопходних за горење.
Осим одговора на ово питање, од ученика тражимо и примере који би га поткрепили. Све
примере који ученици понуде заједнички разврстамо у три групе, онако како је то урађено у
блоку Како се гаси пожар.
Дискусију на тему Да ли се водом сме гасити сваки пожар можемо отворити истоименим питањем, при чему ученике наводимо да своје одговоре и образложе.
Теме из блока Одељењски пројекат и питања из блока Размисли и одговори задајемо ученицима за домаћи рад.
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9. 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.
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Редни
број: 1.

Наставна јединица: Држава – шта је то?

Тип часа:
oбрада

Циљеви и задаци часа: да ученици формирају појам државе; да уоче основне симболе
свих држава.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална,
илустративно-демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, застава и слике застава, политичка карта Европе,
новчанице, слике пасоша, видео-снимци, химна
ТОК ЧАСА
Уводни

Ученици усмено одговарају на питања наставника шта је насеље и шта свако
насеље има, и које врсте насеља постоје. Затим именују нека насеља која су посетили у
току лета.
 Шта је још потребно да знате да бисте неко место/град пронашли на карти Европе?
Наставник усмено истиче:
 Као што се наш дом налази у неком насељу, тако се и насеља налазе, припадају
неким државама.
 У свету постоји много држава. Набројте неке. Како ћете их тражити на карти?

Литература: Оксфордска илустрована дечија енциклопедија, МОNО& MANANA,
Београд, 2003.

Завршни

Истраживачки задаци:
 Како се звала, изгледала и које је симболе имала држава у којој су живели моји бака и
дека.

Главни

Кроз разговор са ученицима закључујемо шта свака држава мора да има.
 Као и свако насеље, и држава мора да има назив, своју територију на којој
живи њено становништво. Та територија је ограничена државном границом. Државе
се разликују по величини територије и броју становника.
 Свака држава има:
Главни град (читамо занимљивости о неким градовима)
Новац (показујемо валуте разних земаља, ученици покушавају да погоде из којих
земаља су приказане валуте или слике валута)
Путну исправу – пасош (показујемо слике различитих пасоша)
Читамо занимљиве текстове о најмањим, највећим, најстаријим државама (из
енциклопедија)
 Свака држава има своје симболе (обележја): химна, застава, грб.
 У којим приликама можете да видите симболе разних земаља?
 Када се симболи једне земље мењају?

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

Редни
број: 2.

Наставна јединица: Србија је наша држава

Тип часа:
oбрада

Циљеви и задаци часа: да ученици упознају симболе своје државе.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.3.
Наставне методе: дијалошка, решавање проблемске
ситуације

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбенички комплет, слике застава, новчанице, пасоши, химна
(Србије), енциклопедије
ТОК ЧАСА
Уводни

– Усмено са ученицима понављамо оријентацију на карти, ученици показују основне и
споредне стране света. Ученици затим именују приказане картографске знаке.
– Уочавамо на карти да су државе одвојене границама и да су те границе обележене
дебелом црвеном цртом.
Наставник дели ученике у три групе и даје упутства за рад. Ученици уз помоћ
уџбеника раде задатке по групама.
– Питања.
1. група.
Како се зове наша држава?
Шта значи реч република?
2. група:
Како се зове народ наше државе?
Да ли је Србија држава само том народу? Шта то значи, ко све могу бити њени
грађани?
3. група:
Шта значи да је Србија твоја домовина?

Литература:

Завршни

Задатак сваке групе је да у року од десетак минута прикупи што више информација о
својим предметима.
– Шта су симболи наше државе? Шта знаш о њима?
– Београд као центар Србије
– Чији ликови се налазе на нашим новчаницама?
– Слушамо химну Боже правде.
– Домаћи:
Урадити задатке у РВ: радној свесци, стр. 6; ОВ: уџбенику 4а, стр. 8 и из лекција
„извући” тезе, научити лекцију.

Главни

– Групе извештавају. Значења речи могу наћи у енциклопедијама које су увек у
учионици.
Настављају рад у групама. Свака група добија следеће материјале:
– 1. група: заставу и разгледнице Београда;
– 2. група: грб и химну;
– 3. група: пасош, новчанице.

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

Редни
Наставна јединица: Србија на карти Европе и
Тип часа:
број: 3.
oбрада
Балканског полуострва
Циљеви и задаци часа: да ученици упознају географски положај Србије; да се упознају
са појмовима континенти, океани и полуострво.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.3.
Наставне методе: дијалошка, решавање проблемске
Облици рада: фронтални,
ситуације
индивидуални, групни
Наставна средства: уџбеник, карта Европе, глобус, карта Србије
ТОК ЧАСА
Уводни

Наставник води разговор са ученицима:
 Данас ћете бити астронаути. Знате ли шта је то?
 Налазите се у свемирском броду, далеко у васиони. Шта видите око себе?
 Како изгледају те планете? Како ћете међу њима препознати нашу планету?
Наставник показује глобус и објашњава шта он представља. Тражи од ученика да уз помоћ
глобуса опишу Земљу.
Наставник подстиче ученике да уоче однос воде и копна, као и изглед копна и подељеност
на веће целине.
 Да ли неко зна како се зову те велике копнене целине? Колико их има?
Наставник објашњава појам континент и заједно са ученицима наводи имена
континената.
 Да ли неко зна како се зову велике водене површине које видите на глобусу?
Ученици уз помоћ глобуса наводе имена океана.
 Пронађите сада континент на коме се налази наша земља. Која мора га окружују, са којим
другим континентом је повезан?

Завршни

 Замислите да вам у госте долази вршњак из неке друге земље. Дајте му детаљну адресу
(ученици настављају да раде у групама).
Када групе заврше задатак, прави се заједнички пано „Србија – моја домовина”
Планета: Земља
Континент: Европа
Полуострво: Балкан
Држава: Србија
Град: Београд
Школа: адреса
Ученици за домаћи задатак имају да ураде у РВ: радној свесци, стр. 7, 8; ОВ: уџбенику
4а, стр. 10, 11.

Главни

Наставник дели ученике у групе. Свака група има карту Европе.
 Сада на карти Европе пронађите нашу државу. Видимо да се она налази у области која је
обележена као Балканско полуострво.
Наставник заједно са ученицима изводи појам полуострво.
 Какав је рељеф Балканског полуострва?
 Сада пронађите Србију.
Наставник објашњава појам географски положај, а ученици, заједно са наставником
утврђују какав је географски положај Србије.
 Како објашњавате тврдњу да су Срби направили кућу насред друма?
Ученици уочавају границе Србије и називе земаља са којима се Србија граничи.

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

Тип часа:
Редни број:
Наставна јединица: Рељеф Србије
oбрада
4. и 5.
Циљеви и задаци часа: да ученици уоче рељеф Србије.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.1. 1ПД. 1.6.3.
1ПД. 2.4.4.
1ПД. 2.6.2.
Наставне методе: дијалошка, решавање проблемске
Облици рада: фронтални,
ситуације, писани радови ученика, текстуална
индивидуални, групни
Наставна средства: уџбенички комплет, карта Србије, презентација или слике из
уџбеника
Помоћу слика у уџбенику (или презентације коју учитељ сам прави) ученици усмено
наводе облике рељефа и њихове карактеристике.
Проналазе те облике на карти Србије, уочавају којом су бојом означени.

Завршни

Литература:

Главни

Кроз даљи ток презентације или помоћу слика у уџбенику обрађују се:
НИЗИЈЕ:
1. Панонска низија
 слика целе низије, кроз које земље се пружа
 објашњење како је настала
 Војводина као део Панонске низије
 Делиблатска пешчара – како је настала
1.1. Фрушка гора – изглед, настанак, национални парк; Вршачке планине
Сваку слику наставник коментарише. Од ученика тражи да све што виде на сликама
пронађу на карти, одреде у односу на стране света, уоче боје којима су различити
облици рељефа представљени. То важи за целу презентацију.
2. Остале низије:
 Мачва
 Посавина
 Поморавље
 Влашка низија
Важно је да ученици уоче да су остале равнице везане за долине река, да пронађу те
реке и одреде положај равница у односу на стране света.
БРДСКО – ПЛАНИНСКА ОБЛАСТ СРБИЈЕ
1. Западна Србија – слике планина и занимљивости о њима
2. Источна Србија
3. Централна Србија
4. Јужна Србија
Ученици проналазе поменуте планине на карти и одређују им положај.
Заједно са наставником ученици одређују кључне речи у овој лекцији. Затим једни
другима усмено постављају питања како би резимирали научено на овом и претходним
часовима.
Раде задатке у РВ: радној свесци, стр. 9, 10, 11; ОВ: уџбенику 4а, стр. 13, 14, 15.
Домаћи задатак: У свескама написати тезе о ономе што је у овој лекцији најважније.
На часовима слободних активности урадити рекламне паное за планине које су
посећене током протеклих година у оквиру рекреативне наставе. Искористити
фотографије и оно што је до тада научено.

Уводни

ТОК ЧАСА

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

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Тип часа:
Редни број:
Наставна јединица: Воде – природно богатство Србије
oбрада
6. и 7.
Циљеви и задаци часа: да се ученици упознају са воденим богатством Србије; да усвоје
појам слива.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.1. 1ПД. 1.6.3. 1ПД. 2.4.4. 1ПД. 1.2.3. 1ПД. 2.6.2.

Природна језера у Србији; највеће природно језеро  Палићко.
Вештачка језера: Ђердапско, Перућац, Борско. Ученици читају из уџбеника
занимљивости о језерима.
Баре: Обедска и Царска бара. Наставник заједно са ученицима наводи значај бара за живи
свет биљака и животиња, нарочито птица.
Бање у Србији: где настају бање, која је најстарија бања у Србији, како се бање
обележавају на карти. Ученици читају из уџбеника занимљивости о нашим бањама.
Наставник заједно са ученицима наводи како човек треба правилно да се односи према
овим природним богатствима. Ученици извлаче закључак: Зашто кажемо да су воде
природно богаство Србије?
Ученици у групама раде на задатку  Запослени сте у туристичкој агенцији и треба да
направите маршуте за туристе. 1. група – северна Србија; 2. група  источна Србија; 3.
група  западна Србија; 4. група  јужна Србија. Сви гости крећу из Београда. План треба
да садржи списак места, карту са уцртаном маршрутом, облике рељефа, водена богатства,
занимљивости и сл.

Главни

Помоћу слика (или презентације припремљене од стране наставника), ученици усмено
одговарају на питања наставника: шта су реке, какве могу бити, шта свака река има, шта су
притоке; ученици набрајају веће реке у Србији.
Наставник показује где извире Дунав (највећа река која протиче кроз нашу земљу), кроз
које земље пролази, где је плован, ком сливу припада, које су му притоке... Све што се
приказује на сликама ученици проналазе на својим картама.
Ученици слушају валцер На лепом плавом Дунаву и разговарају са наставником о
утисцима.
Док наставник објашњава где извире Сава, ученици проналазе место где Сава улази у
Србију. Ученици на својим картама проналазе место где се Сава улива у Дунав. Исти
поступак је и за Дрину и Велику Мораву. За сваку наведену реку потребно је да ученици
уоче и ком сливу припада та река и да слив повежу са ушћем „главне” реке, да схвате да
све притоке једне веће реке припадају истом сливу као и та река.
Језера се обрађују на сличан начин као и реке. Ученици усмено одговарају на питања
наставника  шта су језера, које врсте језера постоје по начину настанка, како настају
природна, а како вештачка језера. Свако наведено језеро ученици проналазе на својим
картама.

Уводни

Наставне методе: дијалошка, решавање проблемске
Облици рада: фронтални,
ситуације
индивидуални, групни
Наставна средства: уџбеник, карта Србије, зидне слике, слике у уџбенику или
презентација
ТОК ЧАСА
Уз помоћ карте и паноа ученици усмено одговарају на питања наставника  понављају
знања о географском положају Србије и њеном рељефу.

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

Редни
број: 8.

Наставна јединица: Воде и рељеф Србије

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање знања о рељефу и водама Србије.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.3. 1ПД. 2.4.4. 1ПД. 2.6.3. 1ПД. 1.2.3.
Наставне методе: дијалошка, решавање проблемске
ситуације кроз драматизацију, писана

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбенички комплет, карта Србије, припремљени радови ученика
ТОК ЧАСА

Оне нам објашњавају на који начин су урадили своје задатке и како желе да нам
поднесу извештаје.

Уводни

Понављамо које задатке су имале групе.

Сви ученици и учитељ су будући заинтересовани туристи.
Свака група треба да својим излагањем придобије што више туриста, да их
заинтересује за своје дестинације.
Извештавање група.
Главни

Публика има право да поставља додатна питања. На та питања могу сви да одговарају
уколико водичи не знају (како је настала та планина, које су притоке те реке...).

Према броју будућих туриста проглашавамо најбољу туристичку агенцију.

Ученици самостално раде задатке у РВ: радној свесци, стр. 12, 13; ОВ: уџбенику 4а,
стр. 21, 23. Тачност се проверава читањем одговора.

Литература:

Завршни

Домаћи: РВ: радна свеска, стр. 15; ОВ: уџбеник 4а, стр. 28.

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

Редни
број: 9.

Тип часа:
обрада

Наставна јединица: Клима Србије

Циљеви и задаци часа: усвојити појам климе и уочити карактеристике климе Србије.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.3. 1ПД. 2.6.3. 1ПД. 1.2.3.
Наставне методе: дијалошка, решавање проблемске
ситуације, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: дневне новине, уџбенички комплет, карта Србије, припремљени
радови ученика
ТОК ЧАСА

 Шта нам казује временска прогноза? Шта се то подразумева када кажемо какво је
време данас?

Уводни

Читамо временску прогнозу из дневних новина.

Ученици наводе асоцијације на појам клима, а наставник их бележи на табли.
Наставник заједно са ученицима долази до дефиниције  Климу чине временске
прилике које се у једном дужем временском периоду понављају у једном крају.
 Шта мислите, од чега зависи клима једног краја? Показаћемо на примеру Панонске
низије.

Детаљно обрађујемо климу Панонске низије показујући како она зависи од сваког
наведеног чиниоца.

Главни

Клима зависи од рељефа, надморске висине, удаљености од мора, ветрова, биљног
покривача.

Ученике делимо у две групе.
1. група треба да опише климу брдско-планинских предела. У томе ће јој помоћи
табела у РВ: радној свесци; ОВ: уџбенику 4а, стр. 27, 3. задатак.
2. група треба да попуни табелу за панонску област и да објасни како човек мења
климу и шта би ту могло да се учини како би се смањио штетан утицај човека.
Групе усмено извештавају.

Преостале задатке из РВ: радне свеске; ОВ: уџбеника 4а, раде за домаћи.

Литература:

Завршни

Ученици записују у свеске шта је клима и карактеристике климе код нас.

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

Редни
број: 10.

Наставна јединица: Становништво Србије и његова
права и обавезе

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: обновити и проширити знања о становништву и његовим
правима.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 3.5.1. 1ПД. 3.5.2.
Наставне методе: дијалошка, текстуална

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбенички комплет, слике
ТОК ЧАСА

 Шта је Србија? На ком континенту се налази? Који су њени симболи? Са којим
државама се граничи?

Уводни

Ученици усмено одговарају на питања наставника:

 Ко су њени грађани?
 Које је већинско становништво у Србији?
 Шта знамо о Србима?
Читамо занимљиве текстове о Србима (вероисповест, обичаји...).
 Који још народи живе у Србији?
 Шта о њима знате?
Кроз разговор допуњујемо знања ученика.
 Како се увећава и како је распоређено становништво Србије?

 Устав наше државе гарантује поштовање људских права свим грађанима наше
државе.

Главни

На основу карте и графикона у уџбенику уочавамо карактеристике становништва
Србије.

Читамо и коментаришемо права дата у уџбенику.
 Свако право носи са собом и неку обавезу.
Разговарамо о правима и обавезама који су загарантовани уставом.
Разговарамо о правима деце и организацијама која та права штите. Ученици усмено
наводе које су њихове дужности и обавезе.

Литература:

Завршни

Радимо задатке у РВ: радној свесци, стр. 18–20; ОВ: уџбенику 4а, стр. 32–35.

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

Редни
број: 11.

Тип часа:
провера

Наставна јединица: Моја држава – Србија

Циљеви и задаци часа: провера нивоа стечених знања из обрађене области.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.1. 1ПД. 1.6.3. 1ПД. 2.4.4. 1ПД. 1.2.3. 1ПД. 2.6.2.
1ПД. 3.5.1. 1ПД. 3.5.2.
Наставне методе: дијалошка, метода писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: контролни задаци
ТОК ЧАСА
Уводни

Подела контролних задатака.
Давање упутства за израду задатака.

Главни

Ученици раде контролни.

Ученици који раније заврше могу да читају дечију штампу.

Литература:

Завршни

Анализа контролних задатака на следећем часу.

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

Редни
број: 12.

Наставна јединица: Царства, живи свет

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: да ученици прошире знања о живој природи и уоче начин њене
поделе; да усвоје појам царство; да уоче на основу чега се врши подела живе природе
на царства; да се упознају са основним карактеристикама царстава.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.4. 1ПД. 2.1.3.
Наставне методе: дијалошка, демонстративна,
метода практичног рада

Облици рада: фронтални и
групни

Наставна средства: енциклопедије, зидне слике, штампани материјал, хамер са
задацима
 Да поновимо! Шта је природа? Како делимо природу? Шта од онога што видите на
слици припада живој, а шта неживој природи?

Уводни

ТОК ЧАСА

Наставник разговара са ученицима о њиховим искуственим знањима о царствима, као
и о ономе што би волели да сазнају односно ново науче. Затим истиче:
 Да би је лакше проучавали, научници су живу природу поделили на ЦАРСТВА (може
се искористити слика из уџбеника или из енциклопедија, као и презентације)
 То су велике групе живих организама, које имају своју „територију” и своје
„становнике”, који су подељени у класе.
Наставник дели ученике у групе. Свака група добија хамер са великим сликама сваког
царства, без назива. Наставник прича о сваком царству, а ученици записују на хамеру
име царства и његове основне карактеристике. Такође, ученици имају задатак да уоче
на основу чега су поједини организми сврстани у одређена царства, као и да уоче зашто
су царства поређана баш тим редоследом.
Напомена: наставник бира која царства од понуђених ће обрађивати, и у којој мери, а у
зависности од интересовања и могућности ученика.
I царство чине ПРАЖИВОТИЊЕ
Главни

 Оне обухватају најситније организме на целом свету. Њихова тела су микроскопских
димензија и не могу се видети голим оком. Састављени су од само једне ћелије, али
могу да се хране и размножавају. Крећу се помоћу ТРЕПАЉА ИЛИ БИЧЕВА. Највећи број
има прозрачно, пихтијасто тело, док неке групе имају љуштуру. Живе у свим
постојећим водама – реке, мора, мочваре.
Бичари су најпримитивније праживотиње, снабдевени израслином у виду бича,
помоћу кога се крећу. Неки од бичара који се могу наћи широм Африке код човека
изазивају СПАВАЋУ БОЛЕСТ.
Друга врста бичара налази се у желуцу мрава ТЕРМИТА и помаже им да сваре дрво
(показати слику).
Амебе су праживотиње које могу да мењају облик.
Једна врста амеба живи у дебелом цреву човека и изазива дизентерију (показати
слику).
Планктонске праживотиње лебде на површини воде или испод ње. Њихов скелет је
често веома лепих и сложених облика. Представљају омиљену храну китова.

II царству припадају: (друга слика на хамеру)
Бактерије су сложенији организми. То су најраспрострањенија бића на свету. Све што
додирнемо, удахнемо, садржи милионе бактерија. Већина је безопасна, само мали број
је заразан и штетан за човека. Људско тело садржи милионе бактерија. Бактерије су
корисне, јер разграђују материју, те су прави чистачи.
Вируси – најситнији изазивачи болести, тешко се виде и под микроскопом.
III царство чине ГЉИВЕ (трећа слика на хамеру)
То су једноставне и зависне биљке. Не могу саме да стварају храну.



Постоји зелена плесан која се размножава на хлебу и њој веома слична, само
што расте на земљи и од ње се добија ПЕНИЦИЛИН.
Квасац: гљивица која потпомаже врење.

Главни

 Свој облик гљива добија под земљом.
 Гљиве делимо на:
 ЈЕСТИВЕ ГЉИВЕ (слика)
 ОТРОВНЕ ГЉИВЕ (слика)
 ГЉИВИЦЕ (слика).
Плесни: врста гљивице, расте на влажном и топлом месту, тамо где има доста
намирница.

IV царство су БИЉКЕ (четврта слика на хамеру)
То су сложени организми који су способни да сами себи стварају храну.
 Да поновимо: шта смо до сада научили о биљкама?
V царство  ЖИВОТИЊЕ (пета слика на хамеру)
Ово је царство најсложенијих организама. Њему припадају све животиње и ЧОВЕК
који се постепено развијао кроз рад.
 О овом царству ћемо много тога занимљивог научити ове године.
 Да видимо сада, о којим смо то царствима говорили (слика са хамера са свим оним
што су записали).
 Да ли сте успели да уочите на основу чега је направљен овакав редослед? Значи:
Свако следеће царство се састоји из сложенијих организама.

„Сложи слагалицу”

Литература:

Завршни

5 група: свака група добија коверат са слагалицом коју треба да сложи и каже које
царство је на слици.
Домаћи рад: (5 мин.)
Свака група треба да пронађе нешто о царству (слике, занимљиве податке) које је
добијено слагањем слагалице. Од прикупљеног материјала, на следећем часу, правиће
се зидне новине.

Редни број: Наставна јединица: Разноврсност биљног и
Тип часа:
13. и 14.
обрада
животињског света Србије
Циљеви и задаци часа: обновити знања о биљкама и животињама; повезати и
продубити знања ученика о карактеристичним биљкама и животињама Србије, као и
знања о царствима.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.4. 1ПД. 1.1.5. 1ПД. 1.1.6. 1ПД. 2.1.3. 1ПД. 2.1.5.
1ПД. 2.1.6. 1ПД. 3.1.1.
Наставне методе: посматрање, дијалог, амбијентално
учење
Наставна средства: свеске, лупа, лопатице, тегле...

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

ТОК ЧАСА
Уводни

Час је одржан у великом парку у подножју Авале (или било где у природи а да је у
близини школе).
– Која смо царства живих бића спомињали? О којим царствима смо у току ове четири
године нешто више научили?
– Како смо поделили биљке? На основу чега је извршена та подела?
– Које дрвенасте биљке овде препознајете? По чему их разликујете?
– Прикупљамо различите листове и гранчице. Фотографишемо различите дрвенасте
биљке.
На основу проучавања околине и посматрања, ученици закључују о условима који су
потребни за живот ових биљака.
– Како се зову заједнице дрвенастих биљака?
– Каква је шума на Авали, која врста дрвенастих биљака се ту налази?
Наставник истиче:
Врсте шума:
Мање надморске висине – храстове шуме
Веће надморске висине – букове и четинарске шуме.
Границе између шума нису оштре. Више је мешовитих шума.
Веза између дрвенастих биљака и животиња.
Дрво као станиште, храна – наћи што више примера (инсекти испод коре, узети неке
за проучавање, пазити да се дрво не оштети).
Зељасте биљке – шта о њима знамо?
Узимамо узорке за хербаријум.
Тражимо везу између зељастих биљака и животиња.
Узимамо кишну глисту и мрава.
Ученици подељени у две групе испитују их, записују шта су открили и уочавају везу
целог живог и неживог света.
Све то бележе и цртају у своје свеске.
Животиње враћамо у њихово станиште.

Главни

Објашњавамо ученицима како да упресују биљке које су прикупили.
Повратак у школу.

Завршни

Литература:

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

Редни
број: 15.

Наставна јединица: Разноврсност биљног и
животињског света Србије

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: обновити стечена знања о биљкама и животињама и царствима
живих бића; разумети повезаност и међусобну условљеност живе и неживе природе.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.4. 1ПД. 1.1.5. 1ПД. 1.1.6. 1ПД. 2.1.3. 1ПД. 2.1.5.
1ПД. 2.1.6. 1ПД. 3.1.1. 1ПД. 1.2.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална, практична

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: биљке које смо прикупили, фотографије, уџбенички комплет,
текстови
ТОК ЧАСА

– Зашто кажемо да су биљке и животиње богаство једне земље?

Уводни

Ученици одговарају на питања наставника:
– Од чега зависи разноврсност биљних и животињских врста?
Читамо текст о шумама (РВ: уџбеник, стр. 30, 31; ОВ: уџбенику 4а, стр. 43, 44).

На основу прочитаног текста и претходних знања, ученици смишљају питања,
постављају их једни другима и усмено одговарају.
Посматрамо слике у уџбенику и износимо своја знања о овим биљкама.
Читамо занимљиве текстове о храсту, липи, букви...
Коментаришемо стихове Змаја.
Помоћу питања у РВ: радној свесци, стр. 23, 24, 25, 25, 26, 27; ОВ: уџбенику 4а, стр.
51, 52, 53, ученици проверавају своје знање о биљкама и животињама.

Главни

Када говоримо о зељастим биљкама, истичемо лековите биљке.

Разноврсност животињског света радимо према уџбенику.
Ученици треба да уоче повезаност између рељефа, богатства воде, биљака и животиња
и да схвате њену важност: ако се поремети и уништи било који делић природе, све ће
се пореметити.

Литература:

Завршни

Правимо разредни хербаријум.

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

Редни
број: 16.

Наставна јединица: Угрожене врсте биљака и
животиња у Србији

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности уочавања фактора који угрожавају
биљни и животињски свет; препознавање угрожених врста и брига о њима.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.5. 1ПД. 1.1.6. 1ПД. 2.1.5. 1ПД. 2.1.6. 1ПД. 3.1.1.
1ПД. 1.2.2. 1ПД. 1.2.3. 1ПД. 2.2.3. 1ПД. 2.2.4.
Наставне методе: дијалошка, текстуална,
демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у паровима

Наставна средства: кратке презентације и филмови, фотографије, уџбенички комплет,
текстови
ТОК ЧАСА

– Да ли се биљни и животињски свет увећава или смањује у наше време?
– Шта томе доприноси? (Ученици могу у паровима да раде ово питање и да на стикере
испишу све што по њиховом мишљењу угрожава живи свет. Стикере лепимо на таблу и
даље, кроз разговор, коментаришемо поједине угрожене врсте.)

Уводни

Ученици усмено одговарају на питања наставника:

Кроз презентацију угрожених врста биљака и животиња или помоћу слика у уџбенику,
ученике упознајемо са њиховим значајем и начином очувања.
Упознајемо их са појмовима:
Ендеми – врсте које заузимају мали ареал

Реликти – веома старе врсте ограничене на мали ареал.
Радимо задатке у РВ: радној свесци, стр. 29; ОВ: уџбенику 4а, стр. 58.

Главни

Ареал – простор на коме је распрострањена нека врста

Приказујемо кратак филм о Засавици и дабровима, који су најпре били истребљени, а
потом поново насељени у ову реку.
Разговарамо о томе које су још врсте животиња угрожене.
На припремљеном наставном листићу ученици у паровима раде задатке, а тачност
урађеног се проверава усмено.

Радимо задатке у РВ: радној свесци, стр. 28; ОВ: уџбенику 4а, стр. 55.

Литература:

Завршни

– Како ви можете допринети заштити биљака и животиња? – рад у паровима.

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

Редни
број: 17.

Наставна јединица: Заштита живог света Србије

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: упознати ученике како држава Србија штити живи свет на
својој територији; научити правила понашања у заштићеним подручјима.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.6. 1ПД. 2.1.5. 1ПД. 2.1.6. 1ПД. 3.1.1. 1ПД. 1.2.2.
1ПД. 1.2.3. 1ПД. 2.2.3. 1ПД. 2.2.4.
Наставне методе: дијалошка, текстуална, писана

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: кратке презентације и филмови, фотографије, уџбеник, текстови,
стикери
ТОК ЧАСА

– Које угрожене врсте биљака и животиња знате?

Уводни

Ученици усмено одговарају на питања наставника:
– Знате ли на које начине људи покушавају да заштите те врсте?

Наставник усмено истиче:
Држава Србија, као и већина земаља света, законом штити угрожене врсте.
Заштита природе представља систем издвајања, вредновања и заштите предеоних
целина и природних реткости.

– Које бисте ви биљке и животиње уписали у црвену књигу?

Главни

Црвене књиге и црвене листе су документи о врстама које ће нестати уколико се не
приступи њиховој заштити. Прва црвена књига у свету појавила се у Швајцарској пре
око 50 година.
Категорије заштићених природних добара
Тражимо од ученика да читајући текст у уџбенику издвоје категорије заштићених
природних добара и да их опишу.
На карти треба да пронађу све те објекте. Могу да раде у пару.

– Како треба да се понашамо у заштићеним подручјима?

На припремљеном наставном листићу ученици раде задатке, а тачност се проверава
усменим путем.

Литература:

Завршни

И ово могу да раде у пару записујући на стикере своје мишљење. Стикере лепимо на
таблу, упоређујемо их и проналазимо која су то понашања за која сматрамо да највише
угрожавају природу.

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

Редни
број: 18.

Наставна јединица: Домаће животиње и гајене биљаке

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са пореклом култивисаних биљака и
домаћих животиња.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.4. 1ПД. 1.1.5. 1ПД. 1.1.6. 1ПД. 2.1.3. 1ПД. 2.1.5.
1ПД. 2.1.6. 1ПД. 3.1.1. 1ПД. 1.2.2. 1ПД. 1.2.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална, писана

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник и припремљени текстови
ТОК ЧАСА
Уводни

 Како су живели и чиме су се бавили пећински људи?
Причамо им причу о лову и сакупљању плодова и случајном откривању могућности за
узгајање биљака и животиња.

Важно је да ученици схвате да је узгајање биљака и животиња једна од првих људских
делатности, да је настала из човекове најјаче потребе – потребе за храном.
Такође, морају да разумеју како је дошло до мењања изгледа биљака и животиња.

Гајене животиње подразумевају оне које човек гаји ради користи (домаће животиње)
и оне које гаји ради разоноде (кућни љубимци).

Главни

Одабирањем и укрштањем, човек је добио нове врсте које се много разликују од својих
предака.

Биљке које човек гаји су култивисане биљке.
Треба нагласити и потребу да се сачувају и старе сорте биљака јер су оне често много
отпорније на разне болести и здравије.
Радимо задатке у уџбенику.

Текстови се могу пронаћи на интернету и у енциклопедијама о животињама.

Литература:

Завршни

Читамо занимљиве текстове о домаћим животињама и биљкама.

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

Редни
број: 19.

Наставна јединица: Природне појаве и прилагођавање

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: код ученика развити способност уочавања и разумевања
повезаности услова живота и прилагођености живих бића.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.4. 1ПД. 1.1.5. 1ПД. 1.1.6. 1ПД. 2.1.3. 1ПД. 2.1.5.
1ПД. 2.1.6. 1ПД. 3.1.1. 1ПД. 3.1.2. 1ПД. 1.2.2. 1ПД. 1.2.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална, писана

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбенички комплет и припремљени текстови
ТОК ЧАСА

– Од чега зависи све оно што чини живу природу?

Уводни

Ученици усмено одговарају на питања наставника:

– Шта то нежива природа пружа живој природи?

Радимо почетни текст у уџбенику. Ученици допуњују реченице одговарајућим речима.
Кроз разговор наводимо ученике да закључе шта то утиче на промену понашања и
изгледа биљака и животиња.
Тако долазе до појма адаптације.
Важно је да дођу до закључка да се живи свет прилагођава условима и променама у
којима живи.

Главни

Кроз разне примере из окружења ученици објашњавају овај појам.

Биљке се прилагођавају изгледом, а животиње и изгледом и понашањем.
И за ову тврдњу тражимо примере.
Радимо задатке у РВ: радној свесци, стр. 30, 31, 32; ОВ: уџбенику 4а, стр. 66–71.
Коментаришемо слике и оно што на њима видимо.

Литература:

Завршни

Ученици индивидуално читају текст о веверици и подвлаче на које је све начине
веверица прилагођена условима станишта, а затим читају урађено и коментаришу
заједно са наставником.

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

Редни
број: 20.

Наставна јединица: Живи свет Србије

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: самостална провера, утврђивање усвојених знања.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.4. 1ПД. 1.1.5. 1ПД. 1.1.6. 1ПД. 2.1.3. 1ПД. 2.1.5.
1ПД. 2.1.6. 1ПД. 3.1.1. 1ПД. 3.1.2. 1ПД. 1.2.2. 1ПД. 1.2.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална, писана

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: уџбенички комплет, радни листови
ТОК ЧАСА
Уводни

Ученици самостално раде проверу у РВ: радној свесци, стр. 33, 34; ОВ: уџбенику 4а,
стр. 72, 73.

Читањем проверавамо тачност одговора.

Тражимо од ученика да повезују сва до сада стечена знања о живом свету Србије.
Проверити да ли су ученици добро разумели везе у природи. Уколико је потребно, дати
додатна објашњења.

На исто слово записују и имена биљака и животиња.

Литература:

Завршни

Земљопис: ученици на задато слово, уз помоћ карте, записују планине, реке, места.

Главни

Усмено понављамо све што смо до сада научили – ученици у паровима смишљају по
три питања, постављају их другима и усмено одговарају.

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

Редни
број: 21.

Тип часа:
провера

Наставна јединица: Живи свет Србије

Циљеви и задаци часа: провера нивоа стечених знања из обрађене области.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.5. 1ПД. 1.1.6. 1ПД. 2.1.5. 1ПД. 2.1.6. 1ПД. 3.1.1.
1ПД. 1.2.2. 1ПД. 1.2.3. 1ПД. 2.2.3. 1ПД. 2.2.4.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, писана

Наставна средства: наставни листић – контролни задатак
ТОК ЧАСА
Уводни

Подела контролних задатака.

Давање упутства за израду задатака.

Анализа контролних задатака на следећем часу.

Литература:

Завршни

Ученици који раније заврше могу да читају дечију штампу.

Главни

Ученици раде контролни.

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

Редни број: Наставна јединица: Човек – део природе, мисаоно и
Тип часа:
22. и 23.
обрада
друштвено биће
Циљеви и задаци часа: схватити да је човек део живе природе; уочити основне
сличности и разлике са врстама животињског царства.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.3. 1ПД. 2.1.2. 1ПД.2.1.3. 1ПД.2.1.4. 1ПД.3.1.2.
Облици рада: фронтални,
Наставне методе: дијалошка, писана
индивидуални, групни
Наставна средства: припремљени текстови, слике
ТОК ЧАСА

Литература:

Главни

 Ком делу природе човек припада?
 Како то знате?
 Ком царству припада, којој групи?
 Значи:
 Човек је живо биће и припада животињском царству, групи кичмењака.
 Којим животињама је човек најсличнији?
 По чему се од њих разликује?
 Човек је мисаоно биће. Он може да мисли, памти, говори, планира своје
активности.
Многе животиње граде веома сложена склоништа. По чему се њихов рад разликује од
човековог?
 Човек је и друштвено биће. Људе је током историје повезао рад.
 Наброј заједнице којима ти, као друштвено биће, припадаш.
 Током целог живота човек спознаје свет и то помоћу чула, памћења и маште.
Човек располаже са пет чула:
Вид (орган – очи)
Слух (уши)
Помоћу њих примамо
Мирис (нос)
информације из
Укус (језик)
спољашњег света.
Додир (кожа)
 Шта је то што нам помаже да добијене информације искористимо?
 Да бисмо сачували добијену информацију, помаже нам памћење. Захваљујући
њему стичемо знања о окружењу.
 Шта радимо са тим знањем, чему нам оно служи?
 Стечено знање човеку служи да о разним појавама размишља, упоређује их,
класификује, успоставља везе између предмета, појава, прави закључке. Све то
назива се мишљење.
 Са мишљењем је повезано још једно својство човека – машта. Без маште је
немогуће стваралаштво или уметност, тј. стварање нечег новог.
Играјмо се и понављајмо:
 У шеширу су три плода: паприка, јабука, лимун.
Три групе:
I задатак: изабери плод, искористи сва чула.
II задатак: запамти добијене информације.
III задатак: повежи претходно знање и тренутно чулно искуство, искористи мишљење и
реци све што знаш о том плоду.
IV задатак: укључи машту и испричај кратку причу о свом плоду.

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

Редни број:
Наставна јединица: Моје тело
24. и 25.
Циљеви и задаци часа: упознати основне делове тела.

Тип часа:
обрада

Стандарди постигнућа: 1ПД. 3.1.2.
Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни
Наставна средства: слике, свеске, припремљени текстови
ТОК ЧАСА
Наставне методе: дијалошка, демонстративна

Литература: Стив Паркер, Људско тело, Змај, Нови Сад, 2009.

Завршни

 Наброј разлике и сличности између дечака и девојчица.
I група: од рођења до 8. год.
II група: од рођења до 20. год.
III група: од рођења до краја живота
 Када су разлике међу половима најизражајније?
 Да ли се оне у току живота повећавају или смањују?
 Чему служе те разлике?

Главни

Рад у групама:
I група: Именуј што више делова главе
II група: Именуј што више делова трупа
III група: Именуј што више делова удова
 Унутар тела се налазе унутрашњи органи.
Уз помоћ слике именуј унутрашње органе у:
I група: глави
II и III група: трупу
Покушајте да одредите њихове функције. Прочитајте понешто о сваком органу.
 Унутрашњи органи су:
мозак – у њему се одвија процес мишљења, памћења и заборављања, он нам помаже да
одржавамо равнотежу и ходамо усправно. Човеков мозак се развија кроз историју и то највише
захваљујући раду.
Органи вида  очи, слуха  уши, укуса  језик
Срце и крвни судови
Велика пумпа која пречишћава нашу крв, пуни је кисеоником и уз помоћ крвних судова
разноси по нашем организму.
 Плућа – помоћу њих дишемо, она нас снабдевају кисеоником, а ослобађају угљен-диоксид.
 Желудац – у њему варимо храну.
 Јетра – скупља отрове, регулише ниво шећера, брани наш организам од вируса и инфекција.
 Црева – разносе храну из желуца и избацују непотребне материје.
 Полни органи: служе за репродукцију.
 Из чега се састоји наше тело: Како успевамо да стојимо усправно?
Основу нашег тела чине кости. Све заједно оне чине скелет. Њега обавијају мишићи, а њих
прекрива кожа.

Уводни

На основу слика уочавамо главне делове људског тела.
Главни делови људског тела су: глава, труп и удови.

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

Главни

Редни број: 26. и 27.
Наставна јединица: Основе здравог живота
Тип часа: обрада
Циљеви и задаци часа: упознати ученике са начином здравог живота.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.5.4. 1ПД. 1.5.5. 1ПД. 1.3.3.
Наставне методе: дијалошка, писана
Облици рада: фронтални, индивидуални, групни
Наставна средства: слике, уџбенички комплет
ТОК ЧАСА
Ученици усмено наводе шта је све потребно човеку да би растао и развијао се, наставник
допуњује.
 Фактори који утичу на здравље:
 правилна, разноврсна и редовна исхрана,
 физичка активност,
 дневни ритам (сан, одмор, учење, спорт, рекреација, правилно упражњавање слободног
времена),
 лична и општа хигијена,
 природа, дружење, смех, љубав, добре оцене.
 Храна се састоји од храњивих материја: протеини, масти, угљени хидрати.
Осим ових хранљивих материја, организму требају витамини. При њиховом недостатку,
организам слаби, човек се брзо замара и лоше изгледа.
 Вода је такође потребна човеку. Без хране може 10 дана, а без воде, свега неколико.
Радимо задатке у РВ: радној свесци, стр. 37; ОВ: уџбенику 4а, стр. 83, 84, 85.
РАД У ГРУПАМА (3 групе)
I група:
1) Шта подразумева правилна, редовна и разноврсна исхрана?
Напиши које врсте хране треба да садржи јеловник за твоје вршњаке. Шта се то у организам
уноси сваком од наведених намирница?
2) Које физичке активности добро утичу на вас? Зашто?
II група:
1) Који дневни ритам погодује вашем развоју?
2) Направи распоред активности у току дана.
3) Које спортове деца треба да упражњавају? Образложи одговор.
III група:
1) Одржавање опште и личне хигијене.
2) Правилно упражњавање слободног веремена.
 Колико слободног времена имаш?
 Како га користиш?
 Како би волео/-ла да га користиш?
За све групе:
 Како природа, дружење, смех и љубав могу да учине да будемо здравији?
 Како емоције утичу на наше тело?
 Да ли имамо одговорност и обавезу да помогнемо болесним и старим људима и деци?
Објасни.
 На основу свега овога покушај да одговориш на питања у РВ: радној свесци, стр. 39, 40; ОВ:
уџбенику 4а, стр. 92, 93.
Пано:
Да би мање боловао/-ла, придржавај се правила здравог живота!
 Правилно се храни!
 Одржавај личну хигијену!
 Спавај најмање девет сати!
 Сваки дан шетај по свежем ваздуху!
 Ради, учи и не буди лењ!
 Бави се спортским активностима!
 Дружи се са вршњацима и помози им уколико им је помоћ потребна!
 Проводи време и са старима, много тога ћеш научити и добро се забавити!

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

Тип часа:
Редни
Наставна јединица: Жива бића
провера
број: 28.
Циљеви и задаци часа: провера степена усвојености обрађеног градива.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.4. 1ПД. 1.1.5. 1ПД. 1.1.6. 1ПД. 2.1.3. 1ПД. 2.1.5.
1ПД. 2.1.6. 1ПД. 3.1.1. 1ПД. 3.1.2. 1ПД. 1.5.4. 1ПД. 1.5.5.
Облици рада: фронтални,
Наставне методе: дијалошка, писана
индивидуални
Наставна средства: наставни листић  контролни задатак
ТОК ЧАСА
1. Допуни реченицу одговарајућим речима.
Човек припада царству ___________________, и групи ____________________.
2. Разврстај особине човека као природног и друштвеног бића. Повежи линијама.

ПРИРОДНО
БИЋЕ

има кичму и унутрашњи скелет
уме да мисли и говори
храни се биљкама и животињама
користи оруђе у раду
брине својој деци

ДРУШТВЕНО
БИЋЕ

3. Које су карактеристике сисара?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Опиши најмање три начина на које се животиње прилагођавају условима
средине.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Наброј факторе који утичу на здравље човека.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Зашто је здраво јести:
а) воће: ___________________________________________________________________;
б) рибу: __________________________________________________________________?
Литература:

Главни

4. Напиши шта знаш о царству биљака.

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

Редни
број: 29.

Наставна јединица: Рад је свесна активност човека

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: уочити разлику између рада животиња и човека; схватити
свесност као основну карактеристику људског рада.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.1.3. 1ПД. 2.1.2. 1ПД. 1.5.3. 1ПД. 2.5.3. 1ПД. 2.6.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална, писана

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: уџбеник
ТОК ЧАСА
Уводни

Понављамо шта је човек, све што смо о њему научили.

Користећи технику мозгалице, ученици наводе асоцијације на појам рада, а наставник
бележи на табли. Затим заједно резимирају шта је рад и зашто је он значајан за човека.
У сваком послу човек прво почиње од проблема, неке потребе коју треба да задовољи.
Потом креће да тражи средства којима би решио тај проблем. Успоставља везу, односе
између онога што има и онога што жели да добије. Тако долази до различитих
комбинација и решења.
На сваком послу који обавља човек стиче искуство и може да га користи у другим
ситуацијама.

Ученици у паровима раде задатке:

Главни

Тако се развија човеково мишљење, његова интелигенција, тако се развија цела људска
врста.
 Погледајте слику и пронађите активности које људи ту обављају.
 Откријте потребе које они тим активностима задовољавају.
 Откријте средства која користе. Шта мислите: како су до њих дошли?
Ученици усмено наводе разлику између рада животиња и човека.
Дајемо им пример мрава, пчеле, дабра. Треба да открију по чему се њихов рад, који је
изузетно организован и компликован, разликује од људског.
 Од чега све зависи коју ће делатност човек обављати? Подстичемо ученике да уоче
везу природно-географских фактора и делатности човека.
Читамо о гуми и точку.

 Издвoj и напиши у виду теза оно што је битно из лекције.

Литература:

Завршни

 Како ви можете даље развијати своју памет и интелигенцију?

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

Редни
број: 30.

Наставна јединица: Живот и рад човека зависи од
природних и друштвених услова

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: уочити и разумети да живот и рад човека зависи од природних и
друштвених фактора.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.2.1. 1ПД. 1.2.2. 1ПД. 1.2.3. 1ПД. 1.5.3. 1ПД. 2.5.3.
1ПД. 2.6.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална, писана

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: уџбенички комплет
ТОК ЧАСА

– Где човек живи? Где прави своја насеља? Зашто баш на тим местима?

Уводни

Ученици усмено одговарају на питања наставника:

Човеков живот и рад зависи од природних и друштвених услова.
 Набројте природне услове за живот. (Наставник бележи на табли.)
 На географској карти пронађите равнице и опишите природне услове за живот у тим
крајевима  рад у паровима.
 Исто то урадите и за брдско-планински предео.

 Који су друштвени услови?

Главни

 Урадите 1. задатак у РВ: радној свесци, стр. 43; ОВ: уџбенику 4б, стр. 10.

 У којим областима су развијенији друштвени услови? Зашто?
 Урадите 2. задатак у РВ: радној свесци, стр. 43; ОВ: уџбенику 4б, стр. 10.
Закључујемо: живот и рад човека зависи од природних и друштвених услова. Као и сва
жива бића, и човек се прилагођава условима живота. Својим радом мења услове
живота, али и самог себе.
Тражимо од ученика да то објасне.

Литература:

Завршни

 Замисли да си на пустом острву где нема друштвених услова за живот. Како би се
прилагодио/-ла и како би утицао/-ла на природне услове? Рад у пару.

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

Редни
број: 31.

Тип часа:
обрада

Наставна јединица: Природна богатства

Циљеви и задаци часа: ученици треба да схвате шта су природна богатства, како се
сврставају и како их људи користе.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.2.1. 1ПД. 1.2.2. 1ПД. 1.2.3. 1ПД. 1.5.3. 1ПД. 2.2.3.
1ПД. 2.5.3. 1ПД. 2.6.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална, писана

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбенички комплет, наставни листић
ТОК ЧАСА
Уводни

Наставник наводи да све што се налази у природи чини природно богатство, а затим
тражи од ученика да наброје природна богатства која знају и бележи одговоре на табли.

Природна богатства чини биљни и животињски свет једне земље.
 Шта се дешава са тим светом? Како човек утиче на њега? Зашто је то богатство?
Воде једне земље су непроцењиво богатство.

Велико богатство је и земљиште.
 Које врсте земљишта имамо? Где код нас има највише обрадивог земљишта?

Главни

 Да ли је наша земља богата водом? Објасните. Зашто је вода важна?

Из земље човек вади руде, угаљ, нафту, со, мермер...
Помоћу слика објашњавамо начин вађења руде.
 Како се треба односити према природним богатствима?
 На које све начине човек штити природна богатства?

Литература:

Завршни

Ученици самостално раде задатак у РВ: радној свесци, стр. 44; ОВ: уџбенику 4б, стр.
15, а затим и задатке из наставног листића. Тачност урађеног се проверава читањем
одговора.

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

Редни
број: 32.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Природна богатства

Циљеви и задаци часа: утврђивање знања о природним богатствима (шта све спада у
природна богатства, на које начине се користе и њихов значај за човека).
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.2.1. 1ПД. 1.2.2. 1ПД. 1.2.3. 1ПД. 1.5.3. 1ПД. 2.2.3.
1ПД. 2.5.3. 1ПД. 2.6.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална, писана

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбенички комплет
ТОК ЧАСА
Уводни

Ученици усмено наводе шта све спада у природна богатства.

Усменим путем, користећи географску карту, понављамо све што смо до сада научили
из природе и друштва.
Навести ученике да кроз једно питање повежу све што знају из овог предмета.
Пожељно је да користе и знања из претходних разреда.
На пример:
 Шта су језера? Како се деле? Како настају? Да ли спадају у природна богатства?
Зашто? Да ли она користе и човеку и природи? Да ли је човек изменио природу
стварањем неких језера? Ако јесте, на који начин? Покажи језера на карти. Наведи
живи свет у тим језерима. Наведи делатности људи везане за ова језера...

Главни

Вештачка језера

Ученици могу да допуњују једни друге, да постављају питања, испричају неку
занимљивост.

Литература:

Завршни

На крају часа, наставник заједно са ученицима дели оцене.

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

Редни
број: 33.
34. и 35.

Тип часа:
Наставна јединица: Извори енергије

обрада (2 часа)
утврђивање (1 час)

Циљеви и задаци часа: да ученици упознају изворе енергије и њихову класификацију;
да уоче обновљиве и необновљиве изворе енергије.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.2.1. 1ПД. 1.2.2. 1ПД. 1.2.3. 1ПД. 1.5.3. 1ПД. 2.2.1.
1ПД. 2.2.2. 1ПД. 2.2.3. 1ПД. 2.5.3. 1ПД. 2.6.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална, писана

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: eнциклопедије, слике
ТОК ЧАСА

Активност

 Усмено понављамо:
 Шта су природна богатства?
 Како разврставамо природна богатства?
 Каква она могу бити?
 Учимо ново!
 За шта све употребљавамо енергију?
 Можемо ли да направимо енергију?
Енергију можемо да користимо из различитих извора (наведи те изворе).
Неки од тих извора су обновљиви, неки су необновљиви.
Неки загађују човекову средину, а други не.
Нафта је фосилно гориво, попут угља и природног гаса. Геолошки назив за нафту је
ПЕТРОЛЕЈ.
Нафта се испод морског дна вади бушењем, а бушилице и радници су смештени на
ПЛАТФОРМЕ.
Сирова нафта је сировина чијом прерадом се добијају следећи производи:
Талог – асфалт
Уље за ложење – гориво за електране
Тешка уља – за подмазивање, восак, лакови
Дизел-гориво – за камионе, грејање
Керозин – гориво за млазне авионе
Бензин – гориво за аутомобиле, сировина за пластике, хемикалије
Гас – гас у боцама, хемикалије.
Нафта се транспортује нафтоводима или цистернама. Енциклопедија Оксфорд стр.
397.
Земни гас – настао је у току труљења организама од којих је настала нафта. Користи се
за загревање. Транспортује се гасоводима.
Угаљ – настао је фосилизовањем биљних остатака. Ове биљке су расле пре више
милиона година.

Настанак угља:
У мочварама осушено дрвеће и папрат споро труле. Њиховим труљењем стварају се
сунђерсте наслаге које се зову тресет. Он може да се ископава, суши и служи као
гориво. При сагоревању производи много дима.
Море, ветар, земљотреси наносе песак, глину, шљунак преко тресета, он бива
пригњечен и под тим притиском настаје лигнит. Он има дрвенасту структуру.
Повећањем притиска, лигнит очврсне и тако настаје камени угаљ – тврд, црн, који
споро сагорева уз мало дима.
Угаљ се користи и као сировина за прављење кокса. То је скупо гориво које не
испушта дим и користи се у процесу добијања гвожђа из гвоздене руде.
Енциклопедија, слике, стр. 122.
Од руде УРАНА, прерадом се добија метал УРАНИЈУМ, од кога се добија огромна
количина енергије. Тај метал је жућкасте боје и радиоактиван је. Енергија коју он
ослобађа зове се нуклеарна енергија.
Сви до сада наведени извори енергије су необновљиви. (Зашто?)
Сви ови извори енергије су у исто време и велики загађивачи.
Рад у пару:

Извори енергије који се обнављају и који не загађују животну средину су:
Сунце – соларна енергија
Вода – електрична енергија
Ветар
О овим изворима читамо из уџбеника и енциклопедија.
 Како можемо да штедимо енергију?
Ми бирамо да рециклирамо! Објашњавамо појам.
 Зашто је у свету несташица воде?
Правимо зидне новине (слике, занимљивости)
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Обновљиви

Литература:

Необновљиви

Активност

 Шта највише загађује сваки од ових извора? Зашто? Који је највећи загађивач?
Енциклопедија: 188–189. стр.

Редни број:
36. и 37.

Наставна јединица: Од сировине до производа

Тип часа:
обрада (1 час)
утврђивање (1 час)

Циљеви и задаци часа: усвојити појам сировина и начин на који се долази до
материјала.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.2.1. 1ПД. 1.2.2. 1ПД. 1.2.3. 1ПД. 1.5.3. 1ПД. 2.2.1.
1ПД. 2.2.2. 1ПД. 2.2.3. 1ПД. 2.5.3. 1ПД. 2.6.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: материјали, енциклопедија
ТОК ЧАСА



Поновити!

Шта су природна богатства?
Природна богатства су извор сировина и извор енергије.
Шта знамо о изворима енергије?
Све оно што људи користе из природе да би добили материјал за производњу
предмета или прехрамбених производа, назива се природна сировина.
Сировине можемо добити из живе и неживе природе.

Стене

Начин прераде

Материјал

ломљењем
(каменолом),

креч
мермер

глачањем,

гранит

дробљењем
Руде

копањем,
топљењем на високој
температури

Земљиште

копањем, мешењем,
чишћењем

гвожђе, бакар, злато,
сребро, олово, цинк

глина

Активност

Сировине из неживе
природе

 Како се добијени материјали даље могу обрађивати? Које производе од њих можемо
добити?

Сировине добијене од
биљака (индустријске
биљке)

Прерада

Материјал

Шећер

Сунцокрет

Семенке

Лан

Ланена влакна

Памук

Памучна влакна

Соја

Сојино зрно

Лековите биљке

Супстанце за лекове и
козметику

Дрво

Целулозна влакнa

 Наведите производе који се могу добити од ових материјала

Сировине добијене од
животиња

Материјал

Руно

Вуна

Кожа

Штављена кожа

Млеко

Сир

Месо

Месо

 Покушајте да наведете од ког материјала, односно сировина су направљене ствари
које сада имате код себе.
Енциклопедија, 334. стр.

Литература:

Активност

Шећерна репа

Редни
број: 38.

Наставна јединица: Извори енергије

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврдити знања о изворима енергије и упознати се са
недовољно искоришћеним изворима енергије.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.2.1. 1ПД. 1.2.2. 1ПД. 1.2.3. 1ПД. 1.5.3. 1ПД. 2.2.1.
1ПД. 2.2.2. 1ПД. 2.2.3. 1ПД. 2.5.3. 1ПД. 2.6.3.
Наставне методе: дијалошка, текстуална, писана

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбенички комплет
ТОК ЧАСА
Уводни

Понављамо усмено све што је везано за изворе енергије.

Упознајемо нове начине долажења до енергије.
 Како се отпадни материјали могу користити као извор енергије?

 Који производи могу да се рециклирају?

Главни

Обнаваљамо научено о рециклажи.
 Како ми можемо допринети рециклирању?
Радимо задатке у уџбеничком комплету.

Литература:

Завршни

Читањем проверавамо урађено.

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

Редни
број: 39.

Наставна јединица: Природна богатства и извори
енергије

Тип часа:
провера

Циљеви и задаци часа: провера нивоа стечених знања из обрађене области.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.2.1. 1ПД. 1.2.2. 1ПД. 1.2.3. 1ПД. 1.5.3. 1ПД. 2.2.1.
1ПД. 2.2.2. 1ПД. 2.2.3. 1ПД. 2.5.3. 1ПД. 2.6.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, писана
Наставна средства: контролни задаци
ТОК ЧАСА

Давање упутства за израду задатака.

Уводни

Подела контролних задатака.

Ученици раде контролни.

Главни

Ученици који раније заврше могу да читају дечију штампу.

Завршни

Анализа контролних задатака на следећем часу.

Литература:

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

Редни
број: 40.

Наставна јединица: Како се треба односити према
природи

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: разумевање важности заштите природних богатстава.
Стандарди постигнућа: 1ПД.2.1.1. 1ПД. 2.2.2. 1ПД. 2.2.3.
Наставне методе: дијалошка, писана

Облици рада: групни (4 групе)

Наставна средства: слике, хамер
ТОК ЧАСА

Литература:

Активност

Ученици по групама раде следеће задатке.
I „Горски хајдуци”
1. Пронађи блага скривена у шуми.
2. Чему служе?
3. Како их човек експлоатише?
4. Могу ли се обновити? Објасни.
5. Како их човек уништава, шта се тиме ремети?
6. Како их сачувати?
ЗАКОНИ чији је циљ сачувати шуме
II „Чувари земље и планине”
1. Зашто је земљиште значајно за човека?
2. Чему те сировине служе?
3. Како их човек користи?
4. Могу ли се обновити?
5. Како човек штети земљишту?
6. Како то спречити?
ЗАКОНИ чији је циљ сачувати земљу
III „Небески орлови”
1. Чему „служи” ваздух, шта нам даје, од чега нас чува?
2. Како га човек искоришћава?
3. Како га човек уништава?
4. Како га сачувати?
ЗАКОНИ који чувају небо
IV „Речни даброви”
1. Можемо ли рећи да је река извор живота? Објасни.
2. Могу ли се обновити?
3. Шта смо им учинили?
4. Како их сачувати?
ЗАКОНИ „у име река”
Да бисмо сачували планету, морамо престати са себичлуком и похлепом, морамо
пазити на сваки њен део, па ће и наши потомци уживати у овим лепотама.
Састављамо песму: Молитва земље

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

Уводни

Редни
Наставна јединица: Делатности људи у различитим
Тип часа:
број: 41.
обрада
крајевима Србије
Циљеви и задаци часа: уочити везу између услова живота и делатности људи.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 2.5.3. 1ПД. 2.6.3.
Облици рада: фронтални,
Наставне методе: дијалошка, писана, истраживачка
индивидуални, групни
Наставна средства: уџбенички комплет
ТОК ЧАСА
Ученици усмено одговарају на питања наставника:
 Шта су делатности? Од чега зависи којим делатностима ће се људи бавити?
Подела делатности:
ДЕЛАТНОСТИ
производне

услужне

пољопривреда

трговина
здравство

туризам
индустрија

саобраћај

Литература:

Завршни

Делимо им упитнике које треба да ураде за следећи час.
Група: ________________
Датум истраживања: _______________
Истраживали смо делатности људи у __________________________________________
Сазнали: _________________________________________________________________
Становници се баве овим делатностима: _______________________________________
Највеће фабрике у нашем месту су: ___________________________________________
У фабрикама се производи: _________________________________________________
У нашем месту се налазе и школе: ____________________________________________
Домови здравља: _________________________________________________________
Велике трговине: _________________________________________________________
Туристичке организације: __________________________________________________
Још неке организације: ______________________________________________________

Главни

Групни рад: Делатности људи у равничарским крајевима Србије
Задаци:
Навести равничарске области и њихова природна богатства (задатак за све ученике).
1. група:
 пољопривредна делатност – навести гране пољопривредних делатности (ратарство,
сточарство, ...)
 навести насеља у којима је развијена ова делатност
2. група:
 индустрија у равничарским крајевима; уочити везу између природног богатства и индустрије
3. група:
 услужне делатности у овим крајевима.
Извештавање група.
Делатности у брдско-планинским крајевима радимо на исти начин.

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

Редни
број: 42.

Наставна јединица: Делатности људи у различитим
крајевима Србије

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврдити разумевање везе између услова живота и делатности
људи.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 2.5.3. 1ПД. 2.6.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставне методе: дијалошка, писана
Наставна средства: уџбеник, упитници
ТОК ЧАСА

Уводни

Понављамо све што смо прошлог часа научили.

Извештавање група.
Групе се међусобно допуњују.
Уочавамо везу између природног богатства нашег краја и делатности.
 Да ли су природна богатства нашег краја у потпуности искоришћена? Објасните.

Главни

Групе затим одговарају на додатна питања:
 Да ли ви имате идеју како бисмо још могли да их искористимо?
 Да ли је човек својим радом пореметио природну равнотежу у нашем крају? Дајте
пример.
 Шта би требало учинити да се природна богатства нашег краја сачувају?

Литература:

Завршни

Правимо туристичке плакате: Дођите у....

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

Редни
број: 43.

Наставна јединица: Како упознајемо прошлост

Тип часа:
oбрада

Циљеви и задаци часа: усвајање знања о историјским изворима односно начинима на
које можемо упознати прошлост.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5. 1ПД. 1.6.6.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, писана
Наставна средства: уџбеник, слике
ТОК ЧАСА

Уводни

Ученици наводе асоцијације на појам прошлост (реч писати курзивом), које записујемо
на табли. У току часа допуњујемо запис појмовима које обрађујемо.

Сви ми желимо да сазнамо ко су били наши преци. Прошле године смо истраживали
наше породично порекло и правили породично стабло.
 Шта смо том приликом све истраживали?
Прошлост се мери годинама, деценијама и вековима.

 Како сазнајемо прошлост?
Ученици самостално читају текст из уџбеника.

Главни

 Колико година има деценија, а колико век?

Трагови прошлости:
Разни предмети – чувају се у музејима.
Документа – чувају се у архивама.
Грађевине – куће, цркве, манастири, тврђаве.

Литература:

Завршни

Посматрамо слике које смо прикупљали са разних излета и рекреативних и кроз њих
сазнајемо прошлост наше земље.

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

Редни
број: 44.

Наставна јединица: Векови су за нама

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање знања о историјским изворима (начинима
сазнавања и проучавања прошлости).
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5. 1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4. 1ПД. 2.6.5.
1ПД. 2.6.6. 1ПД. 2.6.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставне методе: дијалошка, писана
Наставна средства: уџбеник, слике
ТОК ЧАСА

Уводни

Понављамо све оно што смо на прошлом часу радили.

Правимо разредну линију времена. На њој ћемо заједно уписивати значајне догађаје
из прошлости. Линију качимо на видно место у учионици.
Ко су наши савременици?

Главни

Ученици најпре откривају ко су њихови савременици и тако схватају овај појам. Затим
на линији времена уписујемо време када су живели наши познати научници и
откривамо да су и они били савременици (људи који су живели и радили у приближно
исто време).
Објашњавамо ученицима како да спроведу истраживање Прошлост мог краја.
Радиће у групама, према упутствима у уџбенику. Добијене податке заједно ћемо
обрадити, а од прикупљених предмета и фотографија направити изложбу и допунити
нашу школску поставку старих предмета.

Скамија – __________

Огњиште – __________

Шамица – ____________

Авлија – ____________

Литература:

Завршни

Шта значи?

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

Редни
број: 45.

Наставна јединица: Прошлост српског народа

Тип часа:
oбрада

Циљеви и задаци часа: да ученици разумеју ток настанка и развоја српске државе; да се
оријентишу на линији времена.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5. 1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4. 1ПД. 2.6.5.
1ПД. 2.6.6. 1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставне методе: дијалошка, писана
Наставна средства: уџбеник, слике, текстови
ТОК ЧАСА

Ученици усмено одговарају на питања наставника:
 Реч племе сте чули, шта она значи?

Уводни

 Да ли неко зна ком племену припада српски народ?
Народи који припадају истом племену имају заједничку далеку прошлост. Њихов језик
је сличан, као и обичаји, вера и др.
Некада су живели на истим просторима, али су се с временом расељавали тражећи
боље услове за живот.

Срби припадају групи словенских народа. Племе Словена се пре много векова
доселило у ове крајеве. То досељавање трајало је много година.

Почетком 9. века Срби су створили своју прву државу – Рашку.

Главни

Читамо занимљиве текстове о Старим Словенима. Помоћу фотографија покушавамо да
замислимо како су изгледали, чиме су се бавили...
Овај податак записујемо на нашој линији времена. Године слободне државе
обележаваћемо плавом, а ропства зеленом, ратове – црвеном.
На карти проналазимо територију тадашње Србије. Помоћу слика замишљамо град
Рас.

Литература:

Завршни

Србијом је око двеста година владала краљевска породица Немањића. О овој породици
учићемо на следећим часовима.

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

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
46. и 47.

Наставна јединица: Развој државе Србије

Тип часа:
oбрада

Циљеви и задаци часа: да ученици разумеју ток настанка и развоја српске државе; да се
оријентишу на линији времена.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5. 1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4. 1ПД. 2.6.5.
1ПД. 2.6.6. 1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, писана

Наставна средства: уџбеник, слике, текстови, презентација, песме
ТОК ЧАСА

 Када настаје Српска држава? Ко је њен оснивач?

Уводни

Ученици усмено одговарају на питања наставника:

Помоћу презентације упознајемо династију Немањића.
На линији времена уписујемо све значајне датуме из овог периода српске државе.
Напомињемо да се о овој породици највише сазнаје из записа који су пронађени по
манастирима и са фресака.
Повезујемо са часовима српског језика и причама које смо обрађивали.

Главни

Сваку слику пратимо причом о занимљивим догађајима из живота те личности.
Пошто је српска држава свој процват доживела у време владавине цара Душана, дајемо
им о том раздобљу више информација.
За то може добро да послужи роман С. Станишића Принц сунца.

Прикупити слике и занимљиве приче о Немањићима за израду паноа.

Литература:

Завршни

Слушамо песме Љубе Манасијевића о Немањићима.

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

Главни

Усвајамо појмове:
Властелини – најмоћнији људи у Србији, имали су велике поседе и приходе са њих.
Владар – најмоћнији међу властелинима. Управљао државом, командовао војском.
Владари су били из породица Немањић, Лазаревић и Бранковић.
Ученици раде подељени у четири групе. Свака група ради на основу текстова из
уџбеника, часописа, Станишићевих историјских романа, књиге Књига за Марка,
слика...
Задатак група је да добро проуче добијене материјале; да на основу њих речима и
цртежима представе живот за време Немањића и то на следећи начин:
1. група:
ЖИВОТ НА ДВОРУ
изглед двора – града; одећа; живот – ко је шта радио; храна; забава
2. група:
ЖИВОТ У МАНАСТИРИМА
изглед манастира; чему су све служили; ко је у њима живео; како су се облачили; шта
су радили; како су се хранили
3. група:
ЖИВОТ НА СЕЛУ
где су подизана села; чиме су се бавили сељаци; каква су оруђа користили; како су се
облачили; како хранили
4. група:
ВОЈСКА И ОРУЖЈЕ У ДОБА НЕМАЊИЋА
ко је чинио војску; како су били обучени; како су се кретали; како су били наоружани

Уводни

Тип часа:
Редни број:
Наставна јединица: Развој државе Србије
oбрада
48. и 49.
Циљеви и задаци часа: понављање и проширивање знања о династији Немањића;
усвајање појмова властелин, владар и упознавање са изгледом друштвеног живота у
време Немањића.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5. 1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4. 1ПД. 2.6.5.
1ПД. 2.6.6. 1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.
Облици рада: фронтални,
Наставне методе: дијалошка, писана
индивидуални, групни
Наставна средства: уџбеник, слике, текстови
ТОК ЧАСА
На основу презентације или паноа са сликама, понављамо све што смо научили о
династији Немањића.

Ученици један час раде, а други извештавају.
Од онога што су написали, нацртали, прикупили, правимо пано о Србији у доба
Немањића.

Литература:

Завршни

Читамо најлепше одломке из прича о Немањићима.
Станишић – Принц сунца; Гроздана Олујић –Књига за Марка.

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

Редни
број: 50.

Наставна јединица: Турци освајају српске земље

Тип часа:
oбрада

Циљеви и задаци часа: да ученици разумеју и повежу даље догађаје у српској држави;
да се оријентишу на линији времена.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5. 1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4. 1ПД. 2.6.5.
1ПД. 2.6.6. 1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, писана

Наставна средства: уџбеник, слике, текстови, презентација
ТОК ЧАСА
 Ко је био последњи владар династије Немањића?

Уводни

Ученици усмено одговарају на питања наставника:
 Опишите га.
Помоћу слика приказујемо даљи ток српске историје.
Користимо приче и епске народне песме како бисмо ученицима приближили ово време.
Њихов задатак је да на линији времена уписују значајне догађаје.
ТОК ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ИЛИ РЕДОСЛЕД СЛИКА
(Презентацију могу правити ученици сами на часовима предмета од играчке до
рачунара. Наставник им помаже око избора текста, стихова и других историјских
података.)

Литература:

Завршни

Помоћу линије времена понављамо значајне догађаје у српској историји.

Главни

 Распад Немањићке државе
 Продор Турака на Балканско полуострво (турски војници, како су изгледали, ко их је
предводио, које су вере)
 Вукашин Мрњавчевић – Маричка битка 1371. године
 Лазар Хребељановић и његова породица
 Косовска битка – Видовдан 1389. године
 Читамо песму и разговарамо о ликовима који се ту појављују.
 Деспот Стефан Лазаревић
 Београд као престоница
 Деспот Ђурађ Бранковић – гради Смедерево
 Пад Смедерева и целе Србије под Турску власт 1459. године.

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

Редни
број: 51.

Тип часа:
oбрада

Наставна јединица: Живот под Турцима

Циљеви и задаци часа: да ученици разумеју и повежу даље догађаје у српској држави;
да се упознају са условима живота српског народа под турском влашћу; да се
оријентишу на линији времена.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5. 1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4. 1ПД. 2.6.5.
1ПД. 2.6.6. 1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, писана

Наставна средства: уџбеник, слике, текстови, презентација
ТОК ЧАСА
Уводни

Уз помоћ линије времена и слика са презентације понављамо све што смо претходног
часа радили.

Помоћу слика, текстова и народних песама описујемо живот српског народа под
Турцима.
Наставник прича о следећим садржајима:
 Срби су под Турцима били раја, која није имала никаква права, а имали су много
обавеза.
 Велики порези и рад за господаре
 Срби су пружали отпор

Главни

 „Данак у крви” – јаничари
 Хајдуци и њихови јатаци
Читамо песме о хајдуцима и тако сазнајемо више о начину њихове борбе.
 Сеобе Срба.
Ученици самостално читају лекцију из уџбеника са циљем уочавања информација које
нису поменуте на часу, а значајне су за разумевање начина живота Срба у овом
периоду. Усмено наводе информације (уколико их има), наводе аргументе и образлажу
зашто их сматрају значајним.

Литература:

Завршни

На линији времена бележимо векове које смо провели под Турцима.

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

Редни
број: 52.

Наставна јединица: Средњовековна Србија

Тип часа:
провера

Циљеви и задаци часа: провера нивоа стечених знања из обрађене области.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5. 1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4. 1ПД. 2.6.5.
1ПД. 2.6.6. 1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, писана
Наставна средства: контролни задаци
ТОК ЧАСА

Давање упутстава за израду задатака.

Анализа контролних задатака на следећем часу.

Литература:

Завршни

Ученици који раније заврше могу да читају дечију штампу.

Главни

Ученици раде контролни.

Уводни

Подела контролних задатака.

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

Редни
број: 53.

Наставна јединица: Модерна српска држава

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: да ученици стекну знања о Првом српском устанку; да разумеју
и повежу даље догађаје у српској држави; да се оријентишу на линији времена.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5. 1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4. 1ПД. 2.6.5.
1ПД. 2.6.6. 1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, писана

Наставна средства: уџбеник, слике, текстови, презентација
ТОК ЧАСА

 Како је живео српски народ под турском влашћу?

Уводни

Ученици усмено одговарају на питања наставника:
 Који су облици отпора постојали?

Помоћу слика ученицима приказујемо даљи ток српске историје.
Њихов задатак је да на линији времена уписују значајне догађаје.
ТОК ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ИЛИ РЕДОСЛЕД СЛИКА
 Збор у Орашцу – Сретење 15. фебруар 1804. године

Главни

 Сеча кнезова
 Ђорђе Петровић – Карађорђе
 Битке: Иванковац, Мишар, Делиград
Читамо песму Бој на Мишару и разговарамо о утисцима.
 Пораз устаника 1813. год.

Ученици разговарају са наставником о условима живота после пораза.

Заједно са наставником ученици наводе кључне речи лекције, које наставник бележи на
табли, и образлажу свој избор.

Литература:

Завршни

 Шта мислите: какав је живот Срба био после пораза?

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

Редни
број: 54.

Тип часа:
обрада

Наставна јединица: Други српски устанак

Циљеви и задаци часа: да ученици стекну знања о Другом српском устанку; да
разумеју и повежу даље догађаје у српској држави; да се оријентишу на линији
времена.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5. 1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4. 1ПД. 2.6.5.
1ПД. 2.6.6. 1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, писана

Наставна средства: уџбеник, слике, текстови, презентација
ТОК ЧАСА
Уводни

Понављамо знања о Првом српском устанку  ученици једни другима усмено
постављају питања о Првом српском устанку, условима живота после пораза устаника
и одговарају на њих.

Помоћу слика ученицима приказујемо даљи ток српске историје.
Њихов задатак је да на линији времена уписују значајне догађаје.
ТОК ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ИЛИ РЕДОСЛЕД СЛИКА
 Таково на Цвети 23. априла 1815. год. – Други устанак
 Битке на Љубићу и Дубљу

Главни

 Милош Обреновић – „Ево мене, ето вас – рат Турцима!”
 Србија кнежевина – 1830. унутрашња самоуправа
 кнез Милош оснива династију Обреновић.
 Који су наши велики писци били савременици кнеза Милоша?
 Отварање школа у Србији

Литература:

Завршни

Ученици самостално читају текст из уџбеника и проналазе појмове о којима су учили
на часу.
Заједно са наставником одређују кључне речи у лекцији и образлажу свој избор.

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

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 55.

Наставна јединица: Србија постаје независна

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: да ученици разумеју и повежу даље догађаје у српској држави;
да стекну знања о значајним догађајима после Другог српског устанка; да се
оријентишу на линији времена.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5. 1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4. 1ПД. 2.6.5.
1ПД. 2.6.6. 1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.
Наставне методе: дијалошка, монолошка, писана

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, слике, текстови, папирићи
ТОК ЧАСА

Ученици усмено одговарају на питања наставника о Првом и Другом српском устанку:
Шта је био повод за подизање Првог српског устанка?
Где и када је устанак подигнут? Ко је био вођа устанка?
Наброј значајније битке Првог српског устанка.
Када и како је завршен Први српски устанак?
Где и када је почео Други српски устанак? Ко је био вођа овог устанка?
Које битке знаш у Другом српском устанку?
Како се овај устанак завршава?
По чему је значајна 1830. година? Објасни.

Главни

Ученици самостално читају текст из уџбеника и коментаришу га заједно са
наставником. Уочавају значај независности Србије. Такође, уочавају да династију
Обреновић смењује династија Карађорђевић и да Србија учествује у балканским
ратовима. Заједно са наставником формулишу тезе и записују их у свеске.

Уводни

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Значајне године означавају на линији времена.

Литература:

Завршни

Ученици у паровима смишљају питања за квиз. Записују их на папириће. Сви
папирићи се прикупе и измешају. Затим сваки пар извлачи по папирић са питањем и
усмено одговара на њега.

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

Редни
број: 56.

Тип часа:
обрада

Наставна јединица: Први светски рат

Циљеви и задаци часа: да усвоје знања о догађајима у Првом светском рату; да усвоје
знања о значајним догађајима између два светска рата; да разумеју и повежу даље
догађаје у српској држави; да се оријентишу на линији времена.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5. 1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4. 1ПД. 2.6.5.
1ПД. 2.6.6. 1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставне методе: дијалошка, писана

Наставна средства: уџбенички комплет, наставни листић, слике, текстови
ТОК ЧАСА
Уводни

Усмено понављамо градиво са претходних часова.

Помоћу слика и текста у уџбенику дајемо ученицима основне податке о Првом
светском рату. Обрађујемо следеће садржаје:
 Појам светског рата
 Атентат у Сарајеву и почетак Првог светског рата
 Церска и Колубарска битка – август 1924.
 Страдање српског народа у том рату
 Значајне личности тог доба

Главни

 Солунски фронт

 Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца – 1918. год.
 Краљевина Југославија – 1928.
Све значајне датуме уписујемо на линију времена. Понављамо научено.
Ученици самостално раде задатке у РВ: радној свесци; ОВ: уџбенику 4б, стр. 62.
Ученици раде у паровима задатке са наставног листића.

Слушамо песму Тамо далеко и објашњавамо када и како је она настала.

Литература:

Завршни

Проверавамо урађено читањем одговора.

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

Редни
број: 57.

Тип часа:
обрада

Наставна јединица: Други светски рат

Циљеви и задаци часа: да ученици усвоје знања о догађајима у Другом светском рату;
да усвоје знања о најзначајнијим догађајима у послератној историји; да ученици
разумеју и повежу даље догађаје у српској држави; да се оријентишу на линији
времена.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5. 1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4. 1ПД. 2.6.5.
1ПД. 2.6.6. 1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, писана
Наставна средства: уџбенички комплет, слике, текстови
ТОК ЧАСА

Уводни

Усмено понављамо градиво са претходних часова.

Кроз разговор са ученицима, као и радом на тексту из уџбеника, обрађујемо следеће
садржаје:
 Узроци почетка Другог светског рата
 Учесници у овом рату
 Бомбардовање Београда
 Дража Михаиловић и четници
 Страдање српског народа у овом рату

Главни

 Тито и партизани

 Читамо Крваву бајку Д. Максимовић
 Крај рата и настанак СФРЈ
 Период мира
 Слушамо химну Хеј Словени.
 Ратови деведесетих
 Самосталност Србије.

Читамо урађено.
Уколико остане времена, ученици раде задатке у РВ: радној свесци; ОВ: уџбенику 4б,
стр. 64 (или их завршавају за домаћи задатак).

Литература:

Завршни

Ученици пишу кратак састав или песму на тему Прошлост моје земље.

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

Редни
број: 58.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Србија

Циљеви и задаци часа: утврђивање стечених знања о Републици Србији и њеном
историјату; да ученици разумеју и повежу даље догађаје у српској држави.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.6.3. 1ПД. 2.4.4. 1ПД. 2.6.3. 1ПД. 1.6.4. 1ПД. 1.6.5.
1ПД. 1.6.6. 1ПД. 2.6.4. 1ПД. 2.6.5. 1ПД. 2.6.6. 1ПД. 2.6.7. 1ПД. 3.6.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставне методе: дијалошка, писана

Наставна средства: уџбеник, слике, текстови, папирићи са питањима
ТОК ЧАСА
Уводни

Сваки пар извлачи папирић на коме су три питања. У паровима се пишу одговори.
Наставник подстиче ученике да повезују до сада научено градиво.
Питања на папирићима за парове се понављају.

Предлози од којих се праве комбинације питања:
 Географски положај наше државе и његов значај
 Симболи наше државе
 Природна богатства Србије
 Настанак прве српске државе

Главни

 Становништво Србије
 Први српски устанак
 Други српски устанак
 Први светски рат
 Други светски рат.

Уколико остане времена, завршавамо наш пано о Србији.

Литература:

Завршни

Парови читају урађено. Парови који су добили иста питања усмено допуњују одговоре.

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

Редни
број: 59.

Наставна јединица: Кретање – шта покреће и
зауставља предмете

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: уочавање како настаје кретање, откривање узрока и последица
кретања; оспособљавање ученика за самопроцену рада у групи.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.1. 1ПД. 2.4.1.
Наставне методе: дијалошка, писана, експеримент

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбенички комплет, слике, текстови
ТОК ЧАСА

– Шта је кретање?

Уводни

– Понављамо градиво из трећег разреда:
– Како долази до кретања?

– Ученици распоређени у пет група одговарају на питања из РВ: уџбеника, стр. 118 и
119; ОВ: уџбеника 2б, стр. 66, 67 и изводе тражене огледе.
Затим читамо урађено и анализирамо, при чему можемо постављати и следећа питања:
– Када долази до кретања тела?
– Шта је узрок кретања? Може ли много мање тело да покрене веће?
– Кликер ће се зауставити и ако не удари у нешто. Зашто? Која сила делује на њега?

Главни

– Када ће се зауставити или променити брзину?
– Закључујемо:
*Тело ће се покренути само ако на њега делује неко друго тело, односно нека сила.
Тело ће се зауставити или променити брзину само ако на њега делује сила другог
тела.

Литература:

Завршни

– Ученици процењују свој рад у оквиру групе наводећи степен слагања са наведеним
тврдњама:
Пажљиво сам слушао/ ла друге чланове групе.
Уколико је било потребно, подстицао/ ла сам друге чланове групе да се усресреде на
задатак.
Учествовао/ ла сам у анализи задатка.
Учествовао/ ла сам у извођењу закључка и образлагању одговора.

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

Редни
број: 60.

Наставна јединица: Како и шта утиче на пређено
растојање предмета

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: открити шта утиче на пређено растојање.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.1. 1ПД. 2.4.1.
Наставне методе: дијалошка, писана,
експериментална

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбенички комплет, слике, текстови, материјал потребан за
експерименте
ТОК ЧАСА
Уводни

– Понављамо градиво са претходног часа: ученици једни другима постављају питања о
кретању и усмено на њих одговарају.

– Ученици раде у групама по троје. Двоје изводе експеримент, трећи записује
закључке.
– Први део часа изводимо експерименте у школском дворишту.
– Експерименте изводимо према упутствима у уџбенику.

– Наставник их подстиче и даје додатне информације.

Главни

– Ученици имају задатак да пажљиво прочитају упутство у уџбенику, да изаберу оно
што им треба, да сами изведу огледе и изведу закључке.
– Враћамо се у учионицу и заједно закључујемо:
*На пређено растојање и брзину кретања утиче више чинилаца: јачина деловања,
трење, маса тела, Земљина тежа, висина, облик предмета.

Литература:

Завршни

– Читамо занимљиве текстове о кретању и научницима који су се њиме бавили.

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

Редни
број: 61.

Наставна јединица: Клизање и котрљање тела, клатно

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: уочити шта утиче на клизање тела; направити клатно и открити
шта утиче на његову брзину.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.1. 1ПД. 2.4.1.
Наставне методе: дијалошка, писана,
експериментална

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбенички комплет, слике, текстови, материјал потребан за
експерименте
ТОК ЧАСА

Главни

– Ученици раде у групама по троје. Двоје изводе експеримент, трећи записује
закључке.
– Први део часа изводимо експерименте у школском дворишту.
– Експерименте изводимо према упутствима у уџбеничком комплету.
– Ученици имају задатак да пажљиво прочитају упутство у уџбенику, да изаберу оно
што им треба, да сами изведу огледе и изведу закључке и запишу их у радне свеске.
– Наставник их подстиче и даје додатне информације.
– Враћамо се у учионицу и заједно закључујемо:

Уводни

– Понављамо градиво са претходног часа: ученици једни другима постављају питања о
факторима који утичу на кретање и пређено растојање и усмено на њих одговарају.

*Клизање и котрљање тела наниже су врсте падања тела.
Брзина клизања зависи од нагиба, масе тела које пада, материјала од кога је
направљено...
*Кретање клатна зависи од масе кугле на његовом крају и дужине канапа.

Литература:

Завршни

– Причамо о експериментима и читамо занимљивости на ову тему.

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

Редни
број: 62.

Наставна јединица: Од чега зависи величина сенке.
Како висина ваздушног стуба утиче на висину звука

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа: уочити шта утиче на величину сенке и висину звука.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.1. 1ПД. 2.4.1. 1ПД. 2.4.2.
Наставне методе: дијалошка, писана,
експериментална

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: уџбенички комплет, слике, текстови, материјал потребан за
експерименте
ТОК ЧАСА

Уводни

– Понављамо градиво са претходног часа.

– Ученици раде у групама по троје. Двоје изводе експеримент, трећи записује
закључке.
– Експерименте изводимо према упутствима у уџбеничком комплету.

– Одговарају на питања у РВ: радној свесци; ОВ: уџбенику 4б, стр. 74, 75.

Главни

– Ученици имају задатак да пажљиво прочитају текст у уџбенику, да изаберу оно што
им треба, да сами изведу огледе и извуку закључке.
– Наставник их подстиче и даје додатне информације.
– Правимо позориште сенки. Пратећу музику правимо сами уз помоћ флаша.

Литература:

Завршни

– Шта смо све научили о кретању – усмено понављање.

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

Редни
број: 63.

Тип часа:
провера

Наставна јединица: Кретање

Циљеви и задаци часа: провера нивоа стечених знања из обрађене области.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.4.1. 1ПД. 2.4.1. 1ПД. 2.4.2.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, писана
Наставна средства: контролни задаци
ТОК ЧАСА

Уводни

– Подела контролних задатака.

– Давање упутства за израду задатака.
Главни

– Ученици раде контролни.
– Ученици који раније заврше могу да читају дечију штампу.

Литература:

Завршни

– Анализа контролних задатака на следећем часу.

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

Редни број:
64. 65. и 66.

Наставна јединица: Материјали и њихова
својства

Тип часа: обрада (1)
утврђивање (2)

Циљеви и задаци часа: упознати начин добијања материјала и њихова основна својства.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.4. 1ПД. 1.3.5. 1ПД. 1.3.6. 1ПД. 2.3.5. 1ПД. 2.3.3.
1ПД. 2.3.4. 1ПД. 2.3.6. 1ПД. 3.3.2.
Наставне методе: дијалошка, експериментална

Облици рада: фронтални,
групни, индивидуални

Наставна средства: различите врсте материјала, уџбенички комплет
ТОК ЧАСА

Активност

Понављамо!
– Шта су материјали?
– Како их и из чега добијамо?
– Какви материјали постоје?
– О којим својствима материјала смо говорили прошле године?
 Материјали су различите материје од којих се праве разне ствари.
Материјали се могу узимати директно из природе, то су СИРОВИНЕ и од њих се
прерадом добијају други материјали.
Природни материјали су: дрво, камен, метал,...
Прерађени материјали су: текстил, дрво.
 Особине материјала
– тврдоћа – колико може огребати или улубити други
– еластичност
– топљење
– топлотна проводљивост
– електрицитет и електрична проводљивост
– магнетизам
– светлосна пропустљивост
– сагоревање
– растворљивост
– повратне (еластичност, топљење) и неповратне (ковање, рђање, труљење...)
промене.
 Радимо заједно! Експериментишемо!
 Рад у групама
– О сваком наведеном материјалу пронађи што више слика, текста, све то
организовати у целину.
Задаци:
1. Какав је материјал, природни или вештачки?
2. Ако је сировина, како се прерађује?
3. Шта се од њега добија и на који начин?
4. Које особине има тај материјал, а које особине имају материјали који се од њега
добијају?
5. Који производи се праве од тих материјала?
Називи група – свака група треба да уочи и опише што више карактеристика датог
материјала.
I ДРВО
II МЕТАЛИ
III СТАКЛО
IV ПЛАСТИКА
Представљање резултата рада група и анализа урађеног.

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

Тип часа:
обрада,
утврђивање

Редни
број: 67. и Наставна јединица: Електрицитет
68.
Циљеви и задаци часа: уочити електрицитет као особину материјала.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 2.3.3. 1ПД. 2.3.4.
Наставне методе: дијалошка, писана,
експериментална

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: материјали потребни за експеримент, наставни листић
ТОК ЧАСА
Наставник са ученицима разговара о електрицитету, подстиче их да уоче како настаје
електрицитет и заједно са њима изводи закључке.


Експериментишемо и учимо!

а)
1. Трљамо свилу о ћилибар
2. Чешаљ о косу
3. Лењир о вунени џемпер
– подижемо комадиће папира.
б)
Тражимо примере електрицитета у природи.
– Како га видимо, а како осетимо?


Да запамтимо!

– Електрицитет чини мноштво сићушних честица које се зову ЕЛЕКТРОНИ.
– Електрицитет је својство материјала.
– Он постоји свуда и у свему и трљањем се може покренути.
– Помоћу електрицитета се ствара ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА.
– Значај Николе Тесле.
– Неки материјали добро проводе електричну струју и они су ПРОВОДНИЦИ
(метали: бакар, алуминијум).
– Они који не проводе струју зову се ИЗОЛАТОРИ (пластика, гума).
Ученици уз помоћ наставника одређују кључне речи и образлажу свој избор.
У паровима раде задатке из наставног листића и читају урађено.
Домаћи: Написати реферате о Николи Тесли.
На часу утврђивања читамо реферате и понављамо научено.

Литература:

Активност

– Како се манифестује електрицитет?

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

Редни
број: 69. и Наставна јединица: Смеше
70.

Тип часа:
oбрада,
утврђивање

Циљеви и задаци часа: усвојити појам смеше и упознати се са поступцима раздвајања
састојака смеше.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.1. 1ПД. 1.3.2. 1ПД. 1.3.3
Наставне методе: дијалошка, писана, монолошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: дидактички материјали: етикете са различитих врста минералне
воде и газираних пића, сито, чаша са водом, земља, песак, цедиљка, филтер-хартија,
левак
ТОК ЧАСА
Уводни

– Понављамо претходно стечена знања о неживој природи, својствима воде, ваздуха и
земљишта, значају за живи свет и сл.

– Наставник упознаје ученике са појмом смеше.
– Вода, ваздух и земљиште садрже више помешаних састојака и зато их називамо
СМЕШЕ.
– Вода – је у природи најчешћи РАСТВАРАЧ. Пролазећи кроз Земљину кору, она
раствара различите састојке. Растворени састојци дају посебно својство: боју, мирис,
укус. (Упоређујемо састав различитих киселих вода.)
Вода коју пијемо се прво пречишћава.
* Ваздух је смеша гасова: АЗОТА, КИСЕОНИКА,УГЉЕН-ДИОКСИДА, А САДРЖИ И
ЧЕСТИЦЕ ЧАЂИ. (Шта још садржи ваздух?)

0.94
20.95

0.03
Азот
Кисеоник
Остало
Угљен-диоксид
78.08

Главни

* Кисеоник – гас без боје, мириса и укуса. Неопходан је за дисање, подржава горење.
Налази се у ваздуху, води, Земљиној кори, живим бићима.

Азот је гас без боје, укуса и мириса.
Угљен-диоксид је гас без боје, мириса и укуса. Гори плавим пламеном. Налази се у
природним минералним водама и у вулканским гасовима. У процесу дисања га
избацујемо из организма.
Користи се за гашење пожара и за прављење газираних пића. Ученици гледају етикете
на газираним пићима и анализирају их заједно са наставником.
Главни

Земљиште се састоји од чврстих честица глине, остатака биљака и животиња,
минералних материја – соли. Које врсте земљишта смо досад помињали? По којим
својствима се земљишта разликују? (Просејаћемо земљу и песак.)
Храна је смеша која нас снабдева енергијом и даје хранљиве састојке за раст и развој.

Експерименти
Одливање
Цеђење

Поступци раздвајања
састојака смеше.

Филтрирање воде

Литература:

Коментар наставника:

Завршни

– Са кесица од разних намирница (може и оно што су понели за ужину) читамо састав
и утврђујемо из чега се све састоји.

Редни
број: 71.

Наставна јединица: Mатеријали и њихова својства

Тип часа:
провера

Циљеви и задаци часа: проверити ниво стечених знања из обрађене области.
Стандарди постигнућа: 1ПД. 1.3.4. 1ПД. 1.3.5. 1ПД. 1.3.6. 1ПД. 2.3.5. 1ПД. 2.3.3.
1ПД. 2.3.4. 1ПД. 2.3.6. 1ПД. 3.3.2. 1ПД. 1.3.1. 1ПД. 1.3.2. 1ПД. 1.3.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, писана
Наставна средства: контролни задатак
ТОК ЧАСА

1. Шта су материјали?

2

2. Материјали које добијамо директно из природе зову се __________________ 1

3. Наброј особине материјала.
_______________

___________

______________

_______________

___________

______________

_______________

___________

5

4. Напиши све што знаш о:
а) металу

б) пластици

6

5. Заокружи материјале који су проводници.
дрво

алуминијум

гума

бакар

пластика

вода

3

6. Напиши све што знаш о Николи Тесли.

3

7. Зашто су вода, ваздух и земљиште смеше?

2

Литература:

Активност

______________

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

Наставна јединица: Час у природи

Тип часа:

Циљеви и задаци часа: применити стечена знања из природе и друштва у непосредном
окружењу.
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: дијалошка, вербална,
демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства:
ТОК ЧАСА

Предлажемо да се овај час одржи негде у природи или на излету.

Као пример може послужити припрема за тимску наставу која је изведена на излету у
Смедереву. Припрема се налази у прилогу.

Литература:

Активност

Ученицима треба пружити прилику да обједине сва стечена знања у току првог
образовног циклуса и да покажу шта знају.

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

Испод сваке слике напиши одговарајуће називе заштићених биљних и
животињских врста у Србији.

____________________
2.

_____________________

_____________________

а) Ова биљка је заштићена. Расте на ливадама. Зељаста је
биљка чије стабло израста до око 1 метра висине. Има
лековит корен. Напиши назив те биљке.
_______________________________________

б) Ова животиња настањује чисте воде. Спада у угрожене
животињске врсте у Србији. Има витко тело и кратке ноге.
Међу ножним прстима има пловне кожице. Добар је пливач. Која је то животиња?
___________________________
3.

а) Наброј најмање три начина на које човек штити биљне врсте.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
б) Напиши најмање три начина на које човек штити животињске врсте.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4.

а) Овај национални парк налази се у централној Србији. Познати је зимски
туристички центар. У подножју ове планине налази се Јошаничка бања. Напиши
назив тог националног парка. _______________________________________
б) Белоглави суп је наша највећа птица. Највећа колонија ових птица налази се у
југозападној Србији, у специјалном резервату природе. Од испремештаних слова
састави и напиши назив тог резервата.

цуав

___________________________

КРЕТАЊЕ
1.

Подсети се наученог из претходних разреда.Oбој рамове слика на којима је приказано
кретање напред − назад. Неке слике ће остати необојене.

2. Наведи по један пример за кретање:
�

горе − доле:________________________________________________________;

�

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 _______________________.

4. Напиши шта покреће:
а) воденички точак;

б) ветрењачу.

н
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