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1. УВОД
Приручник из предмета Српски језик за други разред конципиран је тако да
наставнику пружи могућност јаснијег разумевања концепције постојећег уџбеника, као и да
подстакне идеје за осмишљавање и реализацију наставе овог предмета.
Такође, у приручнику се налазе и сегменти који обухватају подсетнике и конкретне
примере из методике наставе, успешна решења реализације програмских садржаја и примере
добре праксе, најчешће потешкоће у организацији и реализацији наставе, као и предлог
писаних припрема за сваку наставну јединицу. Наставник ће предложене нацрте писаних
припрема схватити само као један од начина осмишљавања и реализације часа, прилагодиће
их условима свог рада и потребама конкретног одељења које води, односно могућностима и
интересовањима својих ученика. На крају сваке припреме дат је и предлог листе за
самоевалуацију рада наставника за реализовани час. Ова листа може послужити наставнику
као смерница за анализу процеса и ефеката сопственог рада на часу, као и планирање и
унапређивање будућих наставних активности.
Надамо се да ће наставник коришћењем овог приручника моћи ефикасније и
квалитетније да планира, реализује и вреднује свој наставни рад и напредовање ученика.
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2. КОНЦЕПЦИЈА ЧИТАНКЕ

Читанка има моћ да децу заинтересује за чаробни свет књижевности и покаже им пут
до њега. Стога су аутори настојали да помоћу дидактичко-методичке апаратуре уз текстове
из ове читанке упознају децу са књижевношћу, али и да их уведу у многе литерарне тајне.
Желело се и нешто друго. Истина је да нека деца, дубоко дирнута књижевношћу,
опчињено ступају у њено царство. Нека постану и писци. Истина је, међутим, да се то деси
реткима. Али, највећи број малишана може научити да запажа и да оно што види, осети,
доживи, оно што им се догоди, исприча и напише, у мери у којој то разуме. Треба уважити и
поштовати њихово право на властите могућности разумевања и сопствени израз.
Зато се у разговорима о текстовима искорачује према дечјем искуству, према
њиховим световима, деца се подстичу да у имагинарном свету књижевности препознају
догађаје и осећања из сопственог живота и окружења. Инсистира се на томе да она развијају
своје мишљење о различитим елементима прочитаног и да овладавају начинима изражавања
мишљења и осећања, негујући властити израз.
У анализама обавезних и додатних текстова истицале су се вредности и лепоте
књижевних текстова, али и живота који се догађа око њих. Нису занемариване ни „тамне
сенке” јер су и оне саставни део живота.
Приликом избора додатних текстова аутори су покушали да се ставе на место детета у
другом разреду. (То се често тражи и од наших малих читалаца – да замисле да су неко
други). Шта је оно што у том узрасту обузима њихове мисли и осећања, чему се диве, шта их
нагони на смех, за чим жуде, које тешкоће не могу лако да реше...
Наравно, аутори су настојали да текстови имају књижевноуметничку вредност и да
подстичу дечју фантазију. Разговарајући о текстовима, деца имају прилику да замишљају и
маштају, да развијају сопствене мисаоне потенцијале и изражајне могућности.
За сваки од текстова у Приручнику образлаже зашто је изабран. Шта деца треба да
сазнају из њега? Како да се то постигне? (Понуђене су различите идеје за остваривање часа.)
У Читанци је посвећена пажња знањима из области језика (граматике и правописа),
књижевности и говорне комуникације. Настојало се да прелази ка тим областима не делују
грубо, да су у вези с текстом, да буду занимљиви и имају призвук игре. Будући да је радни
уџбеник, Читанка нуди простор за самосталан рад ученика. Притом се, где год је то могуће,
инсистира на властитом доживљају и мишљењу сваког детета посебно.
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3. КОНЦЕПЦИЈА ЈЕЗИЧКИХ ПОУКА
У складу са захтевима програмских основа наставе српског језика у другом разреду
основне школе, избор садржаја уџбеника Језичких поука начињен је тако да овај буде у
непосредној улози остваривања планираних циљева и задатака наставе српског језика
(граматике и правописа) на овом узрасту.
Наставни садржаји прожети су мноштвом занимљивих и разноврсних задатака који се
односе на граматику, правопис и културу изражавања. Концепција уџбеника заснована је на
повезивању граматичких и правописних садржаја са подстицајним уметничким текстом и
наставом књижевности, како би се језичка правила сагледала у функцији стварања језичке
лепоте.Тиме се у великој мери избегава сувопарно учење граматичких правила, а сама
граматика чини практичном и значајном за свакодневну говорну и писмену комуникацију.
Битно је истаћи да је ученик стављен у активну позицију да усвојене наставне садржаје
увежба и примени на разноврсним задацима, који у себи носе драж игре и подстичу на
креативност.
Предвиђени садржај и методе уџбеника представљају квалитетан материјал за
остваривање циљева и задатака предвиђених планом и програмом.

4. КОНЦЕПЦИЈА РАДНЕ СВЕСКЕ
Аутори су замислили да Радна свеска буде место где ће деца применити знања
стечена о језику (граматици и правопису), говорној и писаној комуникацији, књижевности.
Желели су да рад у свесци има додира са игром, да деца на занимљив начин уче и
проверавају научено, развијајући логичко мишљење и моћ запажања. Те способности
потребне су им у свим областима стицања знања и, наравно, у свакодневном животу. Један
део Радне свеске посвећен је домаћој лектири. Намера аутора је да децу заинтересују за
читање и да им га омиле тако што ће истицати лепоте и занимљивости појединих књижевних
дела, и пре свега, подстичући децу да вербализују свој непоновљиви доживљај књижевног
дела. Аутори се, такође, надају да је видљив њихов напор да листови на којима се поједина
дела анализирају буду „књижевни путоказ” кроз чаробно царство речи.
Илустрације су, такође, „водич” кроз свет Читанке. Помоћу њих се успоставља ближа
веза са текстовима, они се „оживљавају.” Избор је начињен према томе шта привлачи дечју
пажњу, изазива реакције и подстиче машту.
И на крају, на коме је нови почетак (да парафразирамо речи Душка Радовића, без кога
би Читанка била „тужна”), желели смо да деца утисну у себе сазнање да је лепо што су
рођени и да их чека свет саздан од бескрајних могућности, а на њима је да пронађу радост у
њему.
„Кад се родимо, добијемо на поклон читав један свет.”
Јустејн Гордер
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5. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Циљ и задаци
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима
српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да
упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска
и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.
Задаци наставе српског језика:
– развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
– основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и
ортографских стандарда српског књижевног језика;
– поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
– упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и
стилским могућностима српског језика;
– оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима
његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога
говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
– развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
– развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво
усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
– увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и
читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);
– оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано
тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
– упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из
илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
– поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање
и критичко процењивање прочитаног текста;
– развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као
извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске,
школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
– поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање
сценских остварења (позориште, филм);
– усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске
уметности;
– упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног
идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и
других уметничких остварења;
– развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и
унапређује;
– навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на
радију и телевизији;
– подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
– подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности
(литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);
– васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости,
солидарности и других моралних вредности;
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– развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње
међу људима.

ДРУГИ РАЗРЕД
Оперативни задаци:
– уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; препознавање и
разумевање главних реченичних делова;
– упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима програма;
– савладавање нових програмских захтева из правописа;
– овладавање техником читања и писања латиницом;
– мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире;
– увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења
текста;
– уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма;
– симултано усвајање књижевних и функционалних појмова;
– овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и
неговање језичке културе;
– систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличних вежбања у
говору и писању.
ЈЕЗИК
Граматика
Реченица – обавештење, питање и заповест. Уочавање потврдних и одричних
реченица. Обележја реченице у говору (интонација и пауза) и у тексту (велико почетно
слово и знаци интерпункције: тачка, упитник, узвичник).
Препознавање главних делова реченице (предикат, субјекат).
Именице и глаголи (уочавање и препознавање). Разликовање основних глаголских
облика за исказивање садашњег, прошлог и будућег времена; разликовање потврдних и
одричних глаголских облика. Разликовање рода и броја именица.
Глас и слог, самогласници и сугласници; слоготворно р. Подела речи на слогове у
изговору (једноставнији случајеви).
Правопис
Употреба великог слова у писању личних имена и презимена, надимака уз лично
име, имена животиња, вишечланих географских имена и улица (једноставнија решења).
Писање адресе.
Растављање речи на крају реда (основна правила).
Писање речце ли у упитним реченицама и речце не уз глаголе у одричним
реченицама.
Скраћенице за мере (корелација са наставом математике).
Тачка. Упитник. Узвичник. Две тачке и запета у набрајању.
Усвајање латинице – читање и писање у другом полугодишту.
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КЊИЖЕВНОСТ
Лектира
Лирика
Народна песма: Мајка Јова у ружи родила
Народна песма: Смешно чудо
Породичне и шаљиве народне лирске песме – избор
Јован Јовановић Змај: Патак и жабе
Момчило Тешић: Пролећно јутро у шуми
Мира Алечковић: Песма за мамине очи
Бранко Ћопић: Болесник на три спрата
Душан Радовић: Лепо је све што је мало
Стеван Раичковић: Кад почне киша да пада Драган Лукић: Школа
Мирослав Антић: Тајна
Љубивоје Ршумовић: Једнога дана
Владимир Андрић: Дај ми крила један круг
Добрица Ерић: Чуо сам
Избор из поезије Љубивоја Ршумовића и Добрице Ерића
Избор из Антологије српске поезије за децу (приредио Душан Радовић)
Епика
Народна песма: Марко Краљевић и орао
Народне приповетке: Старо лијино лукавство; Седам прутова
Народна прича: Свети Сава, отац и син Српске народне бајке – избор
Народне басне: Коњ и магарац; Лисица и гавран
Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка
Десанка Максимовић: Сликарка зима
Гроздана Олујић: Шаренорепа
Бранко Ћопић: Доживљаји мачка Тоше (одломци)
Ханс Кристијан Андерсен: Бајке (избор)
Јакоб и Вилхелм Грим: Три брата
Александар Сергејевич Пушкин: Бајка о рибару и рибици
Лав Н. Толстој: Врабац и ласте
Феликс Салтен: Бамби (одломак)
Избор из народног усменог стваралаштва (шаљиве приче, пословице)
Драма
Гвидо Тартаља: Зна он унапред
Драган Лукић: Стара слика на зиду
Александар Поповић: Два писма
Популарни и информативни текстови
Избор из енциклопедија и часописа за децу
Читање текста
Увежбавање и усавршавање технике читања наглас и у себи с разумевањем
прочитаног. Усклађивање интонације и темпа читања са природом текста (приповедање,
опис, дијалог). Поступно и доследно увођење ученика у начин вођења дневника о
прочитаним књигама; повремено читање и коментарисање записа на посебним часовима.
Читање дијалошког текста по улогама.
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Читање наглас и у себи са ограниченим временом и унапред постављеним
захтевима (усмерено читање). Читање у себи као припрема за самостално читање и учење.
Тумачење текста
Слободно (самостално) саопштавање утисака о прочитаном тексту.
Разумевање прочитаног текста. Уочавање хронологије и повезаности догађаја у
приповедању. Запажање карактеристичних детаља у описивању лика и амбијента.
Разумевање намера и осећања садржаних у тексту. Заузимање властитих ставова према
поступцима ликова. Откривање и тумачење порука у тексту.
Схватање важнијих целина у тексту (одељак) и одређивање поднаслова. Схватање
одељка у целини и у његовим битним појединостима.
Уочавање различитих значења речи у тексту и тумачење њихове изражајне
функције.
Систематично усвајање књижевних и функционалних појмова.
Књижевни појмови
Лирика
Песма, осећања; стих, строфа – на нивоу препознавања и именовања.
Епика
Фабула – редослед догађаја (препознавање).
Главни и споредни ликови, њихове особине и поступци.
Поруке.
Епска песма, бајка, басна – препознавање.
Драма
Драмски јунак, драмска радња, драмски сукоб, дијалог; позорница, глумац – на нивоу
препознавања.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Основни облици усменог и писменог изражавања
Препричавање садржине краћих текстова, филмова, позоришних представа,
радијских и телевизијских емисија за децу – слободно детаљно препричавање; детаљно
препричавање по заједничком плану; препричавање садржаја у целини и по деловима
(слободно и по заједничком плану).
Причање о догађајима и доживљајима – индивидуално и по заједничком плану;
предметност причања: ближе и даље окружење, стварност и машта, непосредно
доживљавање и сећање/раније стечено искуство; причање према низу слика изложених у
целини, које представљају целовит, занимљив и динамичан догађај.
Описивање предмета са којим се ученик први пут среће; властити избор предмета за
описивање – слободно или по раније утврђеном плану. Описивање биљака и животиња на
основу непосредног посматрања – особине које се најуочљивије намећу у тренутку
посматрања. Усвајање основних елемената приступа описивању – стварање заједничког и
индивидуалног плана описа.
Усмена и писмена вежбања
Ортоепске вежбе: правилан изговор речи, исказа, краћих реченица и пословица.
Ортографске вежбе: преписивање реченица и краћих одломака текстова ради
усавршавања технике и брзине писања; увежбавање читког и уредног рукописа.
Аутодиктат и контролни диктат: провера тачности запамћивања и усвојености
правописних правила.
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Лексичке и семантичке вежбе: основно и пренесено/фигуративно значење речи;
грађење речи – формирање породица речи; синоними и хомоними; некњижевне речи и
њихова замена језичким стандардом и др.
Синтаксичке вежбе: самостално и подстицајно састављање реченица,
проширивање задатих реченица, прилагођавање реда речи комуникативним потребама у
контексту.
Загонетање и одгонетање, решавање и састављање ребуса и укрштених речи.
Казивање напамет научених текстова (лирских, епских и драмских). Сценско
приказивање драмског/драматизованог текста.
Служење речником и енциклопедијом за децу и писање сопственог речника.
Слушање и вредновање/критичко процењивање говора/разговора у емисијама за
децу на радију и телевизији.
Неговање културе слушања саговорника; писање разгледнице и краћег писма.
Израда домаћих писмених задатака (до осам) и њихова анализа на часу.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Основе читања и писања
Припрема за почетно читање и писање – Трајање припрема за почетно читање и
писање зависи од резултата претходних испитивања предзнања ученика, односно од састава
сваког одељења. Полазећи од тих резултата, у сваком одељењу организују се посебне вежбе
за групе ученика и појединце ради уједначавања предзнања и припреме ученика за успешно
прелажење на учење читања и писања. Ученицима који знају да читају и пишу треба давати
диференциране задатке у складу с њиховим могућностима (читање лакших текстова у
сликовницама, писање одговора на постављена питања о прочитаном тексту, препричавање
прочитаног текста, коришћење наставних листића).
У припремном периоду за читање и писање треба организовати следећа вежбања:
– вежбе у посматрању (визуелне вежбе): запажање и одабирање значајних
појединости; развијање аналитичког посматрања; тематски организовано посматрање
предмета, биљака, животиња, лица, слика, цртежа и илустрација; запажање облика, боја,
положаја предмета и бића; уочавање покрета, динамике кретања, мимичких активности и
гестикулације;
– вежбе у слушању (акустичке вежбе): откривање и разликовање звукова, шумова и
тонова, разликовање карактеристика говора наставника, друга, глумца, спикера; неговање
пажљивог слушања говорника и саговорника;
– развијање културе усменог изражавања: препричавање текста, позоришне представе
и филма; причање на основу непосредног посматрања и стваралачке маште; причање на
основу низа слика;
– развијање културе усменог изражавања: препричавање текста, позоришне представе
и филма; причање на основу посматрања и причање на основу низа слика;
– формирање и усавршавање културе практичног комуницирања: навикавање на
учтиву фразеологију и говорне конвенције; говорно сналажење у разним околностима;
– усвајање и развијање појма реченице, речи и гласа; развијање осећања за основне
говорне јединице;
– аналитичка, синтетичка и аналитичко–синтетичка вежбања;
– лексичка и синтаксичка вежбања: богаћење речника, активирање пасивног речника,
анализа гласовне структуре речи;
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– вежбе артикулације: чист, јасан и правилан изговор гласова;
– моторичке вежбе: вежбање покрета руке, шаке и прстију, писање различитих црта и
линија као основних елемената слова; једноставно и спонтано ликовно изражавање;
усмерено и слободно цртање – у корелацији са захтевима из ликовне културе.
Све те вежбе, као и оне које су намењене савладавању основних појмова о језику,
организују се непрекидно, како у припремном периоду тако и у процесу учења гласова и
слова и њиховог повезивања у речи и реченице.
Почетно читање и писање
Читање – На основу резултата претходног испитивања знања и умења деце из
области читања и писања, као и конкретних услова рада, наставник се опредељује за
упоредни, одвојени или комбиновани распоред читања и писања.
Према резултатима претходног испитивања познавања слова и читања и према
индивидуалном напредовању ученика у одељењу, наставу почетног читања и писања треба
изводити на више нивоа, уз примену принципа индивидуализације без обзира на поступак
(монографски, групни, комплексни) за који се определио учитељ. Са ученицима који познају
слова или већ знају да читају, као и са оним који брже напредују, треба остварити садржаје и
облике рада који одговарају њиховим могућностима и потребама, а ученицима који теже
савладавају почетно читање – пружити сталну и систематску помоћ.
Због различитих општих способности ученика, неједнаког образовног нивоа и
социјалних и других услова, наставу почетног читања и писања учитељ мора организовати
тако да уз упознавање сваког детета омогући његов лични најбржи и најефикаснији напредак
и развој.
Приликом извођења вежби у читању и писању обраћа се пажња на развијање
хигијенских навика. Удаљеност текста од очију треба да је око 30 cm; по правилу, светлост
треба да долази с леве стране, а чита се и пише при свежем ваздуху и умереној температури;
потребно је пазити на правилност дисања при читању.
У процесу учења читања, поред уџбеника ученик треба да што више користи животне
ситуације: читање натписа, назива фирми, обавештења, имена улица, наслова и поднаслова у
новинама и књигама, потом читање сликовница и наставних листића, итд.
Текстови за читање треба да су кратки (и по садржају и по структури реченице),
динамични и интересантни.
Читање је појединачно. Свако дете чита својим темпом, према својим способностима.
Вежбама у шчитавању и логичком читању децу треба постепено уводити у савладавање
технике читања.
У хору се могу повремено читати наслови, поднаслови, теже речи, поједине реченице,
изреке, загонетке, понеки стих, питалице, бројалице и слично – пре свега, у интересу
подстицања и охрабривања оних ученика који заостају у савладавању читања.
Писању се деца уче повлачењем линија (све линије слова једнаке дебљине, а слова
једнаке висине и с подједнаком удаљеношћу), добром графитном оловком, односно тупим
пером.
Елементи слова се не пишу одвојено, већ се увежбавају осмишљеним цртежима.
Појединачно писање слова треба ограничити на 1 до 2 реда, а посебну пажњу посветити
вежбама анализе појединих делова слова, редоследу писања елемената и повезивању слова.
Дневна оптерећеност ученика писањем не треба да је дужа од 15 до 25 минута.
Рукопис треба да је индивидуалан, читак, графички правилан и уредан. Леваци се не смеју
присиљавати на писање десном руком.
Писање се учи: преписивањем, диктатом, одговарањем на питања, допуњавањем
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реченица, састављањем прича на основу слика, заједничким препричавањем и првим
облицима самосталног писменог изражавања.
Према томе, настава почетног читања и писања обухвата и рад на књижевном тексту,
артикулационе, говорне и писмене вежбе, те савладавање елементарних појмова из
граматике и правописа.
Усвајање штампаних и писаних слова начелно се остварује до краја првог
полугодишта.
Усавршавање читања и писања
После усвајања основне писмености (оријентационо током првог полугодишта),
читање и писање се увежбава и усавршава током другог полугодишта до степена
аутоматизованих радњи. Функционалним, осмишљеним и примереним повезивањем
стечених знања и вештина, током усвајања почетног читања и писања, са одговарајућим
програмским садржајима из осталих предметних подручја (граматика и правопис, лектира,
језичка култура) омогућује се ученику да на сваком часу говори, чита и пише.
За усавршавање читања и писања користе се систематска вежбања: гласно читање
протумаченог текста из читанке или шире лектире, уз аналитичку и критичку процену таквог
читања: тихо читање текста и непосредно пре разговора о њему; флексибилно читање
ванчитаначког текста; читање ради увида у постигнуту брзину читања и степен разумевања
прочитаног; читање по улогама.
Усавршавање писања постиже се доследним захтевима који се односе на графичку
узорност слова и њихово ваљано повезивање у речима и речи у реченицама, а остварује се
систематским вежбама: преписивањем, диктатом, аутодиктатом, самосталним писањем
реченица и краћих састава.
Неопходно је примерено и подстицајно вредновање рукописа сваког ученика
понаособ, а нарочито приликом прегледања домаћих писмених задатака. Повремено
организовати посебне часове за лепо писање.
И у овом наставном периоду, према потреби, организују се активности и остварују
захтеви најмање на три нивоа по њиховој тежини: за просечне ученике, за оне са
натпросечним способностима, као и за оне ученике који имају потешкоћа у овладавању
знањима, умењима и навикама у читању и писању.
Учење другог писма (латинице)
Учење другог писма, односно латинице, треба остварити у другом полугодишту
другог разреда.
Одвојено учење читања и писања пружа могућности да се друго писмо квалитетније
савлада. Пожељно је, дакле, да се прво усвајају штампана слова, па потом писана, јер такав
методички приступ пружа више могућности за вежбање.
Слова другог писма не обрађују се монографски већ по групама.
На основу савремених психолошко-дидактичких сазнања, слова другог писма,
односно латинице, требало би обрађивати следећим редоследом:
– прво се обрађују слова која су потпуно или приближно иста у ћирилици и латиници
(Аа, Ее, Јј, Оо, Кк; приближно иста Мм и Тт);
– затим се обрађују слова која су потпуно различита у ћирилици и латиници;
– и на крају треба обрадити слова која су истог облика, а различито се изговарају (Сс,
Вв, Рр, Пп, Хх) у ћирилици и латиници.
– Такав редослед треба применити за обраду и штампаних и писаних слова, што је у
складу са дидактичким принципом поступности – од лакшег ка тежем.
– Пошто су ученици овладали извесним операцијама усвајајући прво писмо,
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ћирилицу, лакше ће поимати облике слова другог писма (латинице). Због тога није потребно
понављати цео поступак обраде слова као приликом усвајања ћирилице, већ само неке
неопходне радње: показивање слова, коментарисање њихове графичке структуре, начин
писања, сличност и разлике с другим словима, читање. Посебно треба посветити пажњу
вежбама усвајања облика слова, њиховом читању и писању у речима и реченицама.
– Текстове писане ћирилицом и латиницом треба упоређивати тек кад ученици
потпуно усвоје латиницу. Тада треба организовати вежбе преписивања текстова са ћирилице
на латиницу, и са латинице на ћирилицу. Веома је важно да се у настави не прекида са
праксом наизменичне употребе ћириличког и латиничког писма.
Језик (граматика и правопис)
У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену
комуникацију стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени
само на језичка правила и граматичке норме већ и на њихову функцију. На пример, реченица
се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене структуре), већ и као
комуникативна јединица (са становишта њене функције у комуникацији).
Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик
представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава
изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција. У I и II разреду у оквиру
вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог
именовања, да би се од III до VIII разреда у концентричним круговима и континуираним
низовима граматички садржаји изучавали поступно и селективно у складу са узрастом
ученика.
Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а
конкретизација нивоа обраде, као врста упутства за наставну праксу у појединим разредима,
назначена је описно формулисаним захтевима: запажање, уочавање, усвајање, појам,
препознавање, разликовање, информативно, употреба, обнављање, систематизација и
другима. Указивањем на ниво програмских захтева наставницима се помаже у њиховим
настојањима да ученике не оптерете обимом и дубином обраде језичке грађе.
Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и
информација о њима.
Таквим приступом језичкој грађи у програму наставници се усмеравају да тумачење
граматичких категорија заснивају на њиховој функцији коју су ученици у претходним
разредима уочили и њоме, у мањој или већој мери, овладали у језичкој пракси. Поступност и
селективност у програму граматике најбоље се уочавају на садржајима из синтаксе и
морфологије од I до VIII разреда. Исти принципи су, међутим, доследно спроведени и у
осталим областима језика. На пример, алтернацију сугласник к, г, х, ученици ће прво
запажати у грађењу речи и деклинацији у V разреду, а вежбама и језичким играма у том и
претходним разредима навикавати се на правилну употребу тих консонаната у говору и
писању; елементарне информације о палатализацији добиће у VI разреду, а усвојена знања о
битним гласовним особинама српског језика обновити и систематизовати у VIII разреду. Тим
начином ће ученици стећи основне информације о гласовним променама и алтернацијама,
оспособиће се за језичку праксу, а неће бити оптерећени учењем описа и историје тих
језичких појава.
Елементарне информације из морфологије почињу се ученицима давати од II разреда
и поступно се из разреда у разред проширују и продубљују. Од самог почетка ученике треба
навикавати да уочавају основне морфолошке категорије, на пример: у II разреду поред
уочавања речи које именују предмете и бића, уводи се и разликовање рода и броја код тих
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речи а у III разреду разликовање лица код глагола. Тим путем ће се ученици поступно и
логички уводити не само у морфолошке већ и у синтаксичне законитости (разликовање лица
код глагола – лични глаголски облици – предикат – реченица). Речи увек треба уочавати и
обрађивати у оквиру реченице, у којој се запажају њихове функције, значења и облици.
Програмске садржаје из акцентологије не треба обрађивати као посебне наставне
јединице. Не само у настави језика, већ и у настави читања и језичке културе, ученике треба
у сваком разреду уводити у програмом предвиђене стандардне акценатске норме а сталним
вежбањем, по могућству уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да чују
правилно акцентовану реч а у крајевима где се одступа од акценатске норме да разликују
стандардни акценат од свога акцента.
Правопис се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених које се
организују често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред тога, ученике
врло рано треба упућивати на служење правописом и правописним речником (школско
издање).
Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне
примене у новим говорним ситуацијама проистичу из програмских захтева, али су у великој
мери условљене конкретном ситуацијом у одељењу – говорним одступањима од књижевног
језика, колебањима, грешкама које се јављају у писменом изражавању ученика. Стога се
садржај вежбања у настави језика мора одређивати на основу систематског праћења говора и
писања ученика. Тако ће настава језика бити у функцији оспособљавања ученика за
правилно комуницирање савременим књижевним српским језиком.
У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси
потврдили својом функционалношћу:
– подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика;
– сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности;
– заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним
својствима и стилским функцијама језичких појава;
– уважавање ситуационе условљености језичких појава;
– повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста;
– откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава;
– коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика;
– систематска и осмишљена вежбања у говору и писању;
– што ефикасније превазилажење нивоа препознавање језичких појава;
– неговање примењеног знања и умења;
– континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом;
– остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања;
– побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама;
– указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава;
– коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава.
У настави граматике изразито су функционални они поступци који успешно сузбијају
ученикову мисаону инертност, а развијају радозналост и самосталност ученика, што појачава
њихов истраживачки и стваралачки однос према језику. Наведена усмерења наставног рада
подразумевају његову чврсту везаност за животну, језичку и уметничку праксу, односно за
одговарајуће текстове и говорне ситуације. Због тога је указивање на одређену језичку појаву
на изолованим реченицама, истргнутим из контекста, означено као изразито непожељан и
нефункционалан поступак у настави граматике. Усамљене реченице, лишене контекста,
постају мртви модели, подобни да се формално копирају, уче напамет и репродукују, а све то
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спречава свесну активност ученика и ствара погодну основу за њихову мисаону инертност.
Савремена методика наставе граматике залаже се да тежиште обраде одређених
језичких појава буде засновано на суштинским особеностима, а то значи на њиховим битним
својствима и стилским функцијама, што подразумева занемаривање формалних и споредних
обележја проучаваних језичких појава.
У настави језика нужно је посматрати језичке појаве у животним и језичким
околностима које су условиле њихово значење. Ученике ваља упутити на погодне текстове и
говорне ситуације у којима се одређена језичка појава природно јавља и испољава. Текстови
би требало да буду познати ученицима, а ако пак нису, треба их прочитати и о њима
разговарати са ученицима.
Наставник ваља да има на уму и то да упознавање суштине језичке појаве често води
преко доживљавања и схватања уметничког текста, што ће бити довољно јак подстицај за
наставника да што чешће упућује ученике да откривају стилску функцију (изражајност)
језичких појава. То ће допринети развијању ученикове радозналости за језик, јер уметничка
доживљавања чине граматичко градиво конкретнијим, лакшим и применљивијим. Кад
ученицима постане приступачна стилска (изражајна, експресивна) функција језичке појаве,
прихватају је као стваралачки поступак, што је врло погодан и подстицајан пут да знања о
језику брже прелазе у умења, да се на тај начин доприноси бољем писменом и усменом
изражавању, али и успешнијој анализи књижевних текстова.
Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и систематских
вежбања, односно да наставно градиво није усвојено док се добро не увежба. То значи да
вежбања морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, примене, обнављања и
утврђивања знања.
Методика наставе језика, теоријски и практично, упућује да у настави матерњег језика
треба што пре превазићи нивое препознавања и репродукције, а стрпљиво и упорно неговати
више облике знања и умења – применљивост и стваралаштво. У настојањима да се у
наставној пракси удовољи таквим захтевима, функционално је у свакој погодној прилици
знања из граматике ставити у функцију тумачења текста (уметничког и популарног), чиме се
оно уздиже од препознавања и репродукције на нивое умења и практичне примене.
Практичност и применљивост знања о језику и његово прелажење у умење и навике
посебно се постиже неговањем правописних и стилских вежби.
Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са
комуникативним говором. Један од изразито функционалних поступака у настави граматике
јесу вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу
граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује као
свестрано мотивисана људска активност. Настава на тај начин постаје практичнија и
занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне могућности за његова стваралачка
испољавања.
Ситуације у којима се испољавају одређене језичке појаве може и сам наставник да
поставља ученицима, да их спретно подсећа на њихова искуства, а они ће казивати или
писати како у изазовним приликама говорно реагују.
Целовити сазнајни кругови у настави граматике, који започињу мотивацијом, а
завршавају сазнавањем, резимирањем и применом одређеног градива, у савременом
методичком приступу, поготову у проблемски усмереној настави, отварају се и затварају
више пута током наставног часа. Такав сазнајни процес подразумева учестало спајање
индукције и дедукције, анализе и синтезе, конкретизације и апстракције, теоријских
обавештења и практичне обуке.
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Савремена методика наставе истиче низ саодносних методичких радњи које ваља
применити у наставној обради програмских јединица из језика и које омогућују да сваки
целовит сазнајни пут, почев од оног који је уоквирен школским часом, добије своју посебну
структуру.
Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих
методичких радњи:
– Коришћење погодног полазног текста (језичког предлошка) на коме се увиђа и
објашњава одговарајућа језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, научно–
популарни и публицистички текстови, а и примери из писмених радова ученика.
– Коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) говорних
ситуација.
– Подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и појединостима.
– Утврђивање и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима који
непосредно доприносе бољем и лакшем схватању новог градива. (Обично се користе примери
из познатог текста.)
– Упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне праксе,
уочавају примере језичке појаве која је предмет сазнавања.
– Најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да
запажену језичку појаву истраживачки сагледају.
– Сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, промене,
изражајних могућности...).
– Сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово
упоређивање, описивање и класификовање.
– Илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових односа.
– Дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених законитости
и правилности.
– Препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима и у
примерима које наводе сами ученици (непосредна дедукција и прво вежбање).
– Утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља вежбања, у
школи и код куће).
– Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у
сукцесивној и синхроној поставци. Неке од њих могу бити остварене пре наставног часа на
коме се разматра одређена језичка појава, а неке и после часа. Тако, на пример, добро је да
текст на коме се усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да поједине језичке
вежбе буду предмет ученичких домаћих задатака. Илустровање, на пример, не мора бити
обавезна етапа наставног рада, већ се примењује кад му је функционалност неоспорна.
Паралелно и здружено у наведеном сазнајном путу теку све важне логичке операције:
запажање, упоређивање, закључивање, доказивање, дефинисање и навођење нових примера.
То значи да часови на којима се изучава граматичко градиво немају одељене етапе, односно
јасно уочљиве прелазе између њих. Нешто је видљивији прелаз између индуктивног и
дедуктивног начина рада, као и између сазнавања језичке појаве и увежбавања.
Књижевност
Увођење најмлађих ученика у свет књижевности али и осталих, тзв. некњижевних
текстова (популарних, информативних) представља изузетно одговоран наставни задатак.
Управо, на овом ступњу школовања стичу се основна и не мало значајна знања, умења и
навике од којих ће у доброј мери зависити не само ученичка књижевна култура већ и његова
општа култура на којој се темељи укупно образовање сваког школованог човека.
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Лектира
Текстови из лектире представљају програмску окосницу. Учитељ има начелну
могућност да понуђене текстове прилагођава конкретним наставним потребама, али је
обавезан и на слободан избор из наше народне усмене књижевности и тзв. некњижевних
текстова – према програмским захтевима.
Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности појединих текстова утичу
на одговарајућа методичка решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег тумачења
текста у зависности од сложености његове унутрашње структуре, повезивање и груписање са
одговарајућим садржајима из других предметних подручја – граматике, правописа и језичке
културе и сл.).
Читање и тумачење текста
Особеност и деликатност овог предметног сегмента нису толико у програмираним
садржајима колико су у узрасним могућностима најмлађих ученика да дате садржаје ваљано
усвоје, те да се стеченим знањима и умењима функционално служе и у свим осталим
наставним околностима. Сходно томе, читање и тумачење текста у млађим разредима
превасходно је у функцији даљег усавршавања гласног читања, уз постепено, систематско и
доследно увођење у технику читања у себи, као и усвајање основних појмова, односа и
релација које садржи у себи прочитани текст.
Читање текста, према томе, на млађем узрасном нивоу има сва обележја првог и
темељног овладавања овом вештином као знањем, нарочито у првом разреду. Посебно је
важно да ученици поступно и функционално усвоје ваљано читање наглас које у себи
садржи неке од важнијих чинилаца логичког читања (изговор, јачина гласа, паузирање,
интонационо прилагођавање и др.) и које ће природно тежити све већој изражајности током
другог разреда (наглашавање, емоционално подешавање, темпо и сл.) чиме се у доброј мери
олакшава усвајање технике изражајног читања (трећи разред). Притом, од особите је
важности да се свако читање наглас и сваког ученика понаособ (а нарочито у првом разреду)
– осмишљено, критички и добронамерно вреднује. Сваки ученик, наиме, након што је
прочитао неки текст наглас, треба од својих другова у разреду и учитеља да сазна шта је у
том читању било добро, а шта евентуално треба мењати да би оно постало још боље.
Поступност, систематичност и доследност посебно долазе до изражаја у
оспособљавању ученика за читање у себи. Овај вид читања у млађим разредима представља
сложенији наставни захтев, иако са становишта искусног, формираног читача то не изгледа
тако. Читање у себи, наиме, садржи низ сложених мисаоних радњи које ученик треба
симултано да савлада, а посебан проблем представља тзв. унутрашњи говор. Зато се код
већине ученика првог разреда ово читање најпре испољава у виду тихог читања (тихи жагор,
мрмљање), да би касније, али упорним вежбањем, добило своја потребна обележја. Међу
њима свакако ваља истаћи различите видове мотивисања, подстицања и усмерења, чиме се
олакшава доживљавање и разумевање текста који се чита, те тако читање у себи, са
становишта методике савремене наставе књижевности, постаје незаобилазни услов за ваљано
тумачење текста.
Тумачење текста у млађим разредима представља изузетно сложен и деликатан
програмски захтев. Текст је темељни програмски садржај који има водећу и интеграциону
наставну улогу јер око себе окупља и групише одговарајуће садржаје и из осталих
предметних подручја. Али, због узрасних ограничења у рецепцији, тумачењу и усвајању
основних структурних а нарочито уметничких чинилаца текста, потребно је испољити много
инвентивности, систематичности и упорности у оспособљавању ученика за постепено
уочавање, препознавање, а затим образлагање и спонтано усвајање његове основне
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предметности.
У првом разреду тумачење текста има изразита обележја спонтаног и слободног
разговора са ученицима о релевантним појединостима – просторним, временским, акционим
- у циљу провере разумевања прочитаног, односно у функцији активног увежбавања и
ваљаног усвајања читања наглас и у себи. Инвентивним мотивисањима, подстицањима и
усмерењима (ко, где, када, зашто, како, чиме, због чега, шта је радосно, тужно, смешно,
занимљиво, необично и сл.) – ученицима се омогућава да уочавају, запажају, откривају,
упоређују, објашњавају, образлажу дате појавности које чине предметност прочитаног
текста.
У другом разреду приступ тумачењу текста скоро је у свему исти као и у претходном
разреду, само што су захтеви, по природи ствари, нешто увећани а програмски садржаји
адекватно допуњени (самостално саопштавање утисака о прочитаном тексту, заузимање
властитих ставова о важнијим појавностима из текста и речито образлагање и одбрана таквих
схватања, откривање и схватање порука у тексту, препознавање одељка, уочавање
карактеристичних језичких и стилских појмова и сл.).
Ученике треба систематски и на ваљан начин подстицати на укључивање у
библиотеку (школску, месну), формирање одељењске библиотеке, приређивање тематских
изложби књига, слушање/гледање звучних/видео записа са уметничким казивањима текста,
организовање сусрета и разговора са писцима, литерарних игара и такмичења, вођење
дневника о прочитаним књигама (наслов, писац, утисци, главни ликови, одабране реченице,
необичне и занимљиве речи и сл.), формирање личне библиотеке, цедетеке, видеотеке и др.
Таквим и њему сличним методичким приступом читању и тумачењу текста, при чему
посебну пажњу ваља посветити улози ученика као значајног наставног чиниоца (његовом
што већем осамостаљивању, слободном истраживању и испољавању, пружању могућности за
властито мишљење), остварују се нека од темељних начела методике савремене наставе и
књижевности, међу којима су свакако поступно и осмишљено увођење ученика у сложени
свет књижевноуметничког дела и симултано али и планско богаћење, усавршавање и
неговање његове језичке културе.
Језичка култура
Оперативни задаци за реализацију наставних садржаја овог подручја јасно указују да
је континуитет у свакодневном раду на богаћењу ученичке језичке културе једна од
примарних методичких обавеза, почев од уочавања способности сваког детета за говорно
комуницирање у тзв. претходним испитивањима деце приликом уписа у први разред, па
преко различитих вежби у говору и писању до ученичког самосталног излагања мисли и
осећања у току наставе, али и у свим осталим животним околностима у школи и ван ње, где
је ваљано језичко комуницирање услов за потпуно споразумевање. Правилна артикулација
свих гласова и графички узорна употреба писма, напуштање локалног говора и навикавање
на стандардни књижевни језик у говору, читању и писању, оспособљавање за слободно
препричавање, причање и описивање, и уз функционалну примену усвојених и правописних
правила, разноврсна усмена и писмена вежбања која имају за циљ богаћење ученичког
речника, сигурно овладавање реченицом као основном говорном категоријом и указивање на
стилске вредности употребе језика у говору и писању и др. - основни су наставни задаци у
остварењу програмских садржаја из језичке културе.
Ово предметно подручје нешто је другачије конципирано у односу на претходне
програме. Најпре, установљен је другачији, примеренији назив који је истовремено и
једноставнији и свеобухватнији од раније коришћених термина. Исто тако, преуређена је
структура програмских садржаја који у новој поставци делују прегледно, систематично и
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препознатљиво, без непотребних понављања и конфузије. Јер, на основу укупне разредне
наставе, постоје језички појмови које ученик овог узраста треба поступно, систематично и
ваљано (а то значи – трајно) да усвоји, па су и замишљени као програмски садржаји
(захтеви). А до њиховог трајног и функционалног усвајања, скоро без изузетака, пут води
преко бројних и разноврсних облика усмених и писмених језичких испољавања ученика, а то
су најчешће: језичке игре, вежбе, задаци, тестови и сл. На пример, најмлађег ученика ваља,
између осталог, оспособити да самостално, убедљиво и допадљиво описује оне животне
појаве које језичким описом (дескрипцијом) постају најпрепознатљивије (предмети, биљке,
животиње, људи, пејзаж, ентеријер и др.). Зато се описивање као програмски захтев (садржај)
јавља у сва четири разреда. А остварује се, усваја као знање и умење применом оних облика
који ће ефикасним, економичним и функционалним поступањима у наставним околностима
ученичку и језичку културу учинити поузданом и трајном. А то су: говорне вежбе, писмене
вежбе (или осмишљено комбиновање говора и писања), писмени радови, изражајно казивање
уметничких описних текстова, аутодиктат и сл. А то важи, у мањој или већој мери и за све
остале врсте ученичког језичког изражавања.
Основни облици усменог и писменог изражавања у млађим разредима представљају
темељне програмске садржаје за стицање, усавршавање и неговање ваљане и поуздане
језичке културе најмлађег ученика. Неки од тих облика (препричавање, причање) присутни
су и у претходним испитивањима деце за упис у школу што значи да на њих ваља гледати
као на језичко искуство које полазници у извесној мери већ поседују. Отуда и потреба да се
са усавршавањем и неговањем тих основних облика говорног комуницирања отпочне и пре
формалног описмењавања ученика.
Препричавање разноврсних садржаја представља најједноставнији начин ученичког
језичког испољавања у наставним околностима. И док се у поменутим претходним
испитивањима као и у припремама за усвајање почетног читања репродуковању одређених
садржаја приступа слободно, већ од краја тзв. букварске наставе па надаље ваља му
приступити плански, осмишљено и континуирано. То значи, најпре, да се унапред зна (а то
се дефинише у оперативним плановима рада учитеља) које ће садржаје ученик препричавати
у наставним околностима. Њихов избор треба да обухвати не само текстове, и не само оне из
читанки, већ и из других медијских области (штампа, позориште, филм, радио, телевизија и
сл.). Потом, ученике ваља благовремено мотивисати, подстицати и усмеравати на овај вид
језичког изражавања, а то значи – омогућити им да се самостално припреме за препричавање
али у које ће истовремено бити интегрисани и одговарајући програмски захтеви. Ваља,
затим, водити рачуна о томе да се начелно препричавају само они садржаји који су
претходно протумачени/анализирани или о којима се са ученицима водио макар приступни
разговор. Коначно, и препричавање, као и све остале видове ученичког изражавања, треба на
одговарајући начин вредновати (најбоље у разреду и уз свестрано учествовање ученика и
подршку учитеља).
Причање у односу на препричавање јесте сложенији облик језичког изражавања
ученика, јер док је препричавање углавном репродуковање прочитаног, одслушаног или
виђеног садржаја, причање представља особен вид стваралаштва које се ослања на оно што је
ученик доживео или произвео у својој стваралачкој машти. Зато причање тражи посебан
интелектуални напор и језичку изграђеност, те ученика свестрано ангажује: у избору
тематске грађе и њених значајних појединости, у компоновању одабраних детаља и у начину
језичког уобличавања свих структурних елемената приче. Методички приступ овом
значајном облику усавршавања и неговања ученике језичке културе у основи је исти као и
код препричавања (ваљано функционално локализовање у плановима рада, осмишљено
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повезивање са сродним садржајима из осталих предметних подручја, а нарочито са читањем
и тумачењем текста, осмишљено и инвентивно мотивисање, усмеравање и подстицање
ученика да у причању остваре што свестранију мисаону и језичку перспективу, умешно
вредновање ученичких домашаја у причању и др. Посебно треба водити рачуна о томе да
причање у функцији читања и тумачења текста (у тзв. уводном делу часа) не прерасте у
схематизовано и површно набрајање/именовање одређених појавности, а да се притом
занемари индивидуални приступ ученика датој предметности, те да изостане стварање приче
као целовите менталне представе, довољно препознатљиве и ваљано мисаоно и језички
уобличене. Тако, на пример, уводни разговори о домаћим и дивљим животињама поводом
басне која се чита и тумачи неће дати жељене резултате на нивоу уводних говорних
активности ако се такве животиње само класификују по познатој припадности, именују или
само набрајају, као што ће слободно причање о неким необичним, занимљивим, али стварним
и појединачним сусретањима ученика са датим животињама, у којима су доживљени радост,
изненађење, одушевљење, радозналост, упитаност, страх и сл. – створити праву
истраживачку атмосферу на часу. Причање, пак, коликогод било изазовно у свим својим
сегментима за језичко испољавање најмлађих ученика - начелно ваља реализовати као део
ширег наставног контекста у коме ће се саодносно и функционално наћи и други облици
језичког изражавања, а нарочито описивање.
Описивање јесте најсложенији облик језичког изражавања на нивоу најмлађих
разреда. Оно је мање или више заступљено у свакодневном говору, јер је неопходно за јасно
представљање суштинских односа између предмета, ствари, бића и других појмова и појава у
свакој животној ситуацији. Јер, док је за препричавање основа одређени садржај, за причање
подстицај неко догађање, доживљај, дотле за описивање нису неопходне неке посебне
околности, већ се оно користи кад год се дође у додир са појавностима које у свакодневном
језичком комуницирању могу скренути пажњу на себе. Но, због бројних узрасних
ограничења у раду са најмлађим ученицима, овој врсти језичкога комуницирања ваља
приступити посебно одговорно и уз нарочито поштовање принципа наставне условности и
поступности у захтевима: оспособљавање ученика да пажљиво посматрају, уочавају,
откривају, запажају, упоређују, па тек онда дату предметност да мисаоно заокруже и језички
уобличе. Исто тако, ученике овог узрасног нивоа ваља подстицати и усмеравати да из
сложеног процеса описивања најпре усвоје неколика општа места којима се могу служити
све дотле док се не оспособе за самостални и индивидуални приступ овом захтевном
језичком облику. У том смислу ваља их навикавати да локализују оно што описују
(временски, просторно, узрочно), да уоче, издвоје и заокруже битна својства/особине
(спољашње и условно унутрашње) и да се одреде према посматраној предметности (први
покушаји формирања личног става/односа према датој појави). Исто тако, неопходна је
поуздана процена планирања вежби у описивању са усмерењима/подстицањима у односу на
она вежбања у којима може доћи до изражаја ученичка самосталност и индивидуалност.
Како се, пак, описивање врло често доводи у блиску везу са читањем и тумачењем текста
(нарочито књижевноуметничког) то је потребно стално усмеравати ученичку пажњу на она
места у таквим текстовима која обилују описним елементима, а посебно када се описују
предмети, ентеријер, биљке и животиње, књижевни ликови, пејзаж и сл., јер су то и најбољи
обрасци за спонтано усвајање описивања као трајне вештине у језичком комуницирању.
Пошто је за описивање потребан већи мисаони напор и дуже време за остварење дуже
замисли – ваља предност дати писменој форми описивања над усменом. Остали општи
методички приступи овом значајном облику језичког изражавања исти су или слични као и
код препричавања и причања (од планирања, преко реализације планираних активности, до
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вредновања постигнутог и функционалног повезивања са сродним садржајима какви су и
усмена и писмена вежбања за стицање, усавршавање и неговање језичке културе ученика).
Усмена и писмена вежбања, како им и сам назив каже, замишљена су као допуна
основних облика језичког изражавања, почев од најједноставнијих (изговор гласова и
преписивање речи), преко сложенијих (лексичке, семантичке, синтаксичке вежбе, остале
вежбе за савладавање узорног говора и писања), до најсложенијих (домаћи писмени задаци и
њихово читање и свестрано вредновање на часу). Свака од програмираних вежби планира се
и остварује у оном наставном контексту у коме се јавља потреба за функционалним
усвајањем дате језичке појаве или утврђивања, обнављања или систематизовања знања и
примене тих знања у конкретној језичкој ситуацији. То значи да се, начелно, све те или њима
сличне вежбе не реализују на посебним наставним часовима већ се планирају у склопу
основних облика језичког изражавања (препричавање, причање, описивање) или
одговарајућих програмских садржаја осталих предметних подручја (читање и тумачење
текста, граматика и правопис, основе читања и писања). Управо у осмишљеним са односним
поставкама та вежбања вишеструко утичу на подизање нивоа ученичке језичке културе.
*
Природно је да се планским остварењем програмских садржаја из језичке културе
отпочне тек у другом полугодишту првог разреда (пошто се савлада елементарна техника
читања и писања). Међутим, јасно је да се многи од њих симултано остварују већ у периоду
припрема за читање и писање, као и у периоду учења, усвајања основне писмености. Јер, без
потребне језичке развијености (слободан разговор, препричавање краћих садржаја,
аналитичко-синтетичке гласовне вежбе и сл.) не може се успоставити неопходна говорна
комуникација, преко потребна за усвајање појмова гласа и слова. Касније, она постаје основа
за остварење наставних садржаја и из свих осталих подручја овог предмета (као и укупне
разредне наставе), али се истовремено и сама шири и продубљује до нивоа јасног, правилног,
садржајно и стилски примереног језичког општења у усменој и писменој форми. Тиме
језичка култура у највећој мери доприноси јединству целовитости наставе српског језика и
чини да се она реализује у функционалном повезивању наизглед различитих програмских
садржаја али који се најбоље остварују управо у таквој методичкој спрези.
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6. OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ
ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК
Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног
образовања за Српски језик садрже стандарде постигнућа за области: Говорна култура,
Вештина читања и разумевање прочитаног, Писано изражавање, Граматика и
лексикологија и Књижевност. У оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа,
осим у области Говорна култура.
1. ГОВОРНА КУЛТУРА
У области ГОВОРНА КУЛТУРА ученик/ученица:
1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у
њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв.
„певушења” или „скандирања”
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на
основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или
занимљивих детаља
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се
теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део
казивања), добро распоређујући основну информацију и додатне
информације
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу.
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи
информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у
једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.)
1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на
различите начине (синонимија, парафраза), садржана у тексту
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име
аутора; садржај, речник)
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста
1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста
1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада,
да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из
текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим
интерпункцијским знаком
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места
(једночланих), назива школе
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1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме
1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи)
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.)
1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску
прославу, забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије)
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких
именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур)
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне,
узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној
комуникацији (у кући, школи и сл.)
5. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и
драме
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у
књижевноуметничком тексту
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на
ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба
прочитати брже, а који спорије
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући
информације исказане у различитим деловима текста (у различитим
реченицама, пасусима, пољима табеле)
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту
1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном
тексту (нпр. проналази део/детаљ који је приказан на илустрацији, у табели, или
на дијаграму)
1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену
1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње,
објашњава расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на основу поступака
јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.)
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада,
због чега мује занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима
ликова
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор
одређене илустрације
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3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових
становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише
присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч , ђ,
џ; правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу
ли и речцу не; употребљава запету при набрајању
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у
реченици, типове реченица, дужину реченице...)
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује
одговарајућим детаљима
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној )
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да
избегне понављање)
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља
грешке)
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име,
презиме, име родитеља, година рођења, адреса, телефон, школа, разред,
одељење)
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне,
присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве)
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци
глаголе из једног глаголског времена у друго
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне,
узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)
1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1СЈ.2.4. 8. препознаје синонимију
1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављај у у школским текстовима
(у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их употребљава
5. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине – пословице, загонетке,
брзалице)
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и
односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у
књижевноуметничком тексту)
1СЈ.2.5.б. разликује приповедање од описивања и дијалога
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из
различитих делова дужег текста
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким
системима (нпр. текст, табела, графички приказ)
1СЈ.3.2.3. разликује различита гледишта заступљена у информативном тексту (нпр.
мишљење аутора текста vs. мишљења учесника у догађају)
1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који
их поткрепљују; резимира наративни текст
1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из
текста у дату табелу или дијаграм)
1СЈ.3.2.б. процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену
(нпр. који од два текста боље описује дату слику, да ли је упутство за
(познату) игру потпуно и сл.)
1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава
зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу
на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о
догађајима из текста)
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи
разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро
распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста
и пасуса
1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста
1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне,
присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве;
глаголе)
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму:
заједничких именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и
броју
1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и
начин
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и
текста/контекста у кој ем су употребљени
1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу
5. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на
текст
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7. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА У РАДУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА
У НАПРЕДОВАЊУ У РЕДОВНОЈ ШКОЛИ1

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

1

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

ИЗБOР OБРAЗOВНИХ СTAНДAРДA ЗA ДEЦУ СA ПOРEMEЋAJИMA
AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
Учeник сa aутизмoм кojи имa oчувaну интeлигeнциjу и рeлaтивнo дoбрe
кoмуникaциoнe спoсoбнoсти, мoћи ћe дa усвaja нaстaвнe сaдржaje кao и дeцa из oпштe
пoпулaциje пoд услoвoм дa сe oбeзбeди висoк стeпeн индивидуaлизaциje нaстaвe. Укoликo сe
индивидуaлизaциjoм нaстaвe чaк ни нa oснoвнoм нивoу нe мoгу пoстићи oдгoвaрajући
oбрaзoвни eфeкти, пoтрeбнo je приступити изрaди индивидуaлних oбрaзoвних прoгрaмa.
Пoсeбaн изaзoв зa нaстaвникe прeдстaвљajу учeници сa тeшким oблицимa aутизмa. Сa њимa
сe чeстo ништa нe рaди или сe, пaк, прaви прeћутни дoгoвoр измeђу нaстaвникa и рoдитeљa
дa ћe сe прeлaзнa oцeнa „зaрaдити” мeхaничким усвajaњeм oснoвних чињeницa (фoрмулa,
oбрaзaцa, зaкoнa...). Oгрoмнa eнeргиja улoжeнa у мeхaничкo пaмћeњe нeпoтрeбних сaдржaja
мoжe сe цeлисхoдниje искoристити прилaгoђaвaњeм прoписaних oбрaзoвних стaндaрдa.
Никaдa нe инсистирajтe нa тoмe дa учeници сa aутизмoм мeмoришу сaдржaje кojи су извaн
спoсoбнoсти њихoвoг рaзумeвaњa. Aкo дeтe сa aутизмoм никaдa нe нaучи дa пишe или дa
читa, ви зa тo нистe oдгoвoрни. Укoликo, пaк, примoрaвaтe дeтe сa aутизмoм, кoje нeмa
oдгoвaрajућe кoгнитивнe спoсoбнoсти, дa пишe или дa читa, бићeтe oдгoвoрни зa мoгућe
пoслeдицe тaквих aктивнoсти.
Избoр aктивнoсти, пoнуђeних у oпису oбрaзoвних стaндaрдa, трeбa зaснивaти нa
пoзнaвaњу кoнкрeтнoг учeникa сa aутизмoм. Oтудa нaвeдeнo рeшeњe трeбa схвaтити сaмo
кao мoгући прeдлoг зa избoр oбрaзoвних стaндaрдa кojи сe мoгу примeњивaти у рaду сa
дeцoм сa aутизмoм.

OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ ПРВOГ ЦИКЛУСA OБAВEЗНOГ
OБРAЗOВАЊA
Српски jeзик
Oбрaзoвни стaндaрди зa крaj првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa зa српски jeзик
сaдржe стaндaрдe пoстигнућa зa oблaсти: Гoвoрнa културa, Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa
прoчитaнoг, Писaнo изрaжaвaњe, Грaмaтикa и лeксикoлoгиja и Књижeвнoст.
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Гoвoрнa културa








Пoзнaje oснoвнa нaчeлa вoђeњa рaзгoвoрa: умe дa зaпoчнe рaзгoвoр. Дeцa сa
aутизмoм нa oвoм узрaсту нajчeшћe нe знajу кaкo дa зaпoчну кoнвeрзaциjу, кaдa трeбa
дa гoвoрe a кaдa дa ћутe. Дa бисмo их тoмe нaучили, мoжeмo кoристити визуeлну
пoдршку и нaизмeничнe игрe. Нпр. нaстaвник узмe кaртицу нa кojoj je нaцртaнa oсoбa
кoja кaжe: „Здрaвo”. Рeч здрaвo je нaписaнa нa дну кaртицe. Пoкaжeмo дeтeту кaртицу
и кaжeмo: „Здрaвo”. Дeтe у свojoj руци имa идeнтичну кaртицу кoja гa пoдсeћa на то
кaкo дa oдгoвoри нa нaш пoздрaв. Aкo дeтe нe умe дa гoвoри, нa слици сe мoжe
нaцртaти oсoбa кoja мaшe или климa глaвoм, кao пoдсeтник нa тo штa би трeбaлo дa
урaди кaдa му нeкo кaжe здрaвo. Пoтрeбнo je дa рoдитeљи кoд кућe и нaстaвник у
шкoли свaкoгa дaнa упoрнo кoристe oвe кaртицe дa би дeтe схвaтилo кaдa и кaкo трeбa
дa пoздрaви другу oсoбу. Aдeквaтнo пoнaшaњe трeбa пoткрeпити нaгрaдoм. Нa сличaн
нaчин кaртицe сe мoгу кoристити дa би учeник схвaтиo кaкo дa пoдигнe двa прстa и дa
сaчeкa дa му сe нaстaвник oбрaти.
Кoристи фoрмe учтивoг oбрaћaњa. Учтивo oбрaћaњe сe у српскoм jeзику углaвнoм
тeмeљи нa упoтрeби личнe зaмeницe Ви. Дeцa сa aутизмoм имajу изрaзитe пoтeшкoћe
у рaзумeвaњу личних зaмeницa. Стoгa би учтивo oбрaћaњe пeрсирaњeм трeбaлo
oбрaђивaти сaмo кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм (Aспeргeрoвим
синдрoмoм). Oстaлу дeцу сa aутизмoм трeбa нaучити oснoвним прaвилимa учтивoсти
кoje дeцa из oпштe пoпулaциje усвajajу спoнтaнo: кoликa трeбa дa будe рaздaљинa
измeђу сaгoвoрникa, кojи су oблици тeлeснoг кoнтaктa сoциjaлнo прихвaтљиви и сл.
Кaзуje тeкст прирoднo, пoштуjући интoнaциjу рeчeницe/стихa, бeз тзв.
„пeвушeњa” или „скaндирaњa”. Нa мoдулaциjу глaсa и нaчин изгoвoрa дeцe сa
aутизмoм вeoмa je тeшкo утицaти, пa сe, oсим у рeтким случajeвимa, прeпoручуje
oдустajaњe oд oвoг стaндaрдa.
Умe сaмoстaлнo дa oписуje и дa причa нa зaдaту тeму. Tрeбa сe oгрaничити нa
рeђaњe сликa кoje илуструjу нeку причу, дoгaђaj или ситуaциjу (сaмoстaлнo или уз
пoмoћ нaстaвникa) и нa крaтaк oпис свaкe oд сликa изгoвaрaњeм нeкoликo aдeквaтних
рeчи. Moдификoвaти нaвeдeни стaндaрд у oднoсу нa спoсoбнoсти кoнкрeтнoг учeникa.

Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa прoчитaнoг




Влaдa oснoвнoм тeхникoм читaњa ћириличкoг и лaтиничкoг тeкстa. Сaмo дeцa сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу дa oвлaдajу тeхникoм читaњa. Нaстaвници би
трeбaлo дa имajу нa уму дa учeник сa aутизмoм мoжe дa имa хипeрлeксиjу. Дeцa сa
хипeрлeксиjoм имajу изузeтнo рaзвиjeну тeхнику читaњa, aли je њихoвa спoсoбнoст
рaзумeвaњa прoчитaнoг тeкстa врлo oгрaничeнa. Вeлику пoмoћ у oвлaдaвaњу
тeхникoм читaњa мoгли би дa пружe тeлeвизиjски прoгрaми нa мaтeрњeм jeзику кojи
су титлoвaни (кao eмисиje зa oсoбe oштeћeнoг слухa). Aкo дeтe нe мoжe дa нaучи дa
читa, трeбaлo би кoристити тaктилнe, звучнe или ручнo прaвљeнe књигe сa
фoтoгрaфиjaмa oмиљeних прeдмeтa дa бисмo пoдстaкли зaинтeрeсoвaнoст oвe дeцe зa
књигу.
Oдгoвaрa нa jeднoстaвнa питaњa у вeзи сa тeкстoм, прoнaлaзeћи инфoрмaциje
eксплицитнo искaзaнe у jeднoj рeчeници, пaсусу или у jeднoстaвнoj тaбeли. Иaкo
je jaснo дa сaмo дeцa сa високофункциoнaлним aутизмoм мoгу дa oвлaдajу нaвeдeним
вeштинaмa, и oд дeцe сa врлo oгрaничeним спoсoбнoстимa кoмуникaциje трeбa
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зaхтeвaти дa oдгoвaрajу нa jeднoстaвнa питaњa. Нa примeр, држимo у руци слику сa
дeвojчицoм кoja имa лoпту и кaжeмo: „Види, сeкa имa лoпту. Кo имa лoпту?”
Oчeкуjeмo oдгoвoр. Aкo oдгoвoр нe дoбиjeмo, кaжeмo: „Сeкa имa лoпту”, a зaтим
пoнoвимo питaњe. Aкo учeник oдгoвoри, пoткрeпимo oдгoвoр нaгрaдoм. Зaтим
пoстaвимo питaњe: „Штa имa сeкa?”
Пoзнaje и кoристи oснoвнe дeлoвe тeкстa и књигe. Oвaj стaндaрд примeњуjeмo нa
дeцу сa вишим спoсoбнoстимa, oгрaничaвajући гa нa прeпoзнaвaњe нaслoвa и имeнa
aутoрa.
Рaзумe дoслoвнo знaчeњe тeкстa. Teкстoвe трeбa бирaти у склaду сa спoсoбнoстимa
и мoтивaциjoм учeникa сa aутизмoм.

Писaнo изрaжaвaњe








Пишe писaним слoвимa ћирилицe. Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм, чиje
кoгнитивнe спoсoбнoсти oмoгућaвajу oвлaдaвaњe слoжeнoм вeштинoм писaњa, ипaк
мoгу имaти знaчajнe пoтeшкoћe у писaњу, прe свeгa збoг изрaзитe мoтoричкe
нeспрeтнoсти. Aкo дeтe нeмa издифeрeнцирaну фину мoтoрику, мнoгo je кoрисниje дa
пишe прeскриптуaлнe фoрмe, кoje сe увeжбaвajу у прeдшкoлским устaнoвaмa, нeгo
сaмa слoвa. У случajу изрaзитe дисгрaфичнoсти, дeтe трeбa дa пишe кoристeћи
тaстaтуру. Дeцa кoja пишу пoмoћу тaстaтурe, трeбa дa кoристe oбe рукe. Имajтe у виду
тo дa су дeцa сa aутизмoм ригиднa и дa ћe jeднoм нaучeну тeхнику писaњa тeшкo
прoмeнити. Зaтo je вaжнo дa oдлучитe дa ли je у срeдини у кojoj дeтe живи вaжниje дa
пишe штaмпaнa или писaнa слoвa и дa, у склaду сa дoнeсeнoм oдлукoм, oдмaх пoчнe
сa учeњeм oдрeђeнoг типa слoвa. Пoстojи мoгућнoст дa дeтe кoje je, нa примeр,
нaучилo дa пишe сaмo штaмпaнa слoвa, нeћe мoћи дa нaучи и писaнa. Дeтeту кoje
пишe трeбa нa видљивoм мeсту прeзeнтoвaти свa слoвa aзбукe.
Умe дa сe пoтпишe. Вeштину пoтписивaњa трeбaлo би, aкo je тo мoгућe, дa увeжбajу
и oнa дeцa кoja инaчe нe знajу дa пишу. Jeднoм усвojeну вeштину пoтписивaњe
трeбaлo би кoристити у рaзличитим oкoлнoстимa.
Пoчињe рeчeницу вeликим слoвoм, зaвршaвa je aдeквaтним интeрпункциjским
знaкoм. Упoтрeбљaвa вeликo слoвo приликoм писaњa личних имeнa, нaзивa
мeстa, нaзивa шкoлe. Oснoвнa прaвoписнa прaвилa мoгу усвojити сaмo дeцa сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм.
Пишe крaтким, пoтпуним рeчeницaмa jeднoстaвнe структурe. Издвaja нaслoв,
углaвнoм сe држи тeмe. Прeпричaвa крaтaк, jeднoстaвaн тeкст. Кoристи скрoмaн
фoнд рeчи у oднoсу нa узрaст и прaвилнo их упoтрeбљaвa. Нaвeдeни стaндaрди су
примeнљиви сaмo кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм. Oвдe сe, мeђутим,
суoчaвaмo сa извeсним прoблeмимa кoje мoгу имaти и дeцa висoкoрaзвиjeних
кoгнитивних спoсoбнoсти. Дeцa сa aутизмoм склoнa су дa бeскрajнo eлaбoрирajу jeдну
исту тeму. Зaтo би приликoм oцeњивaњa сaстaвa дeцe сa висoкoфункциoнaлним
aутизмoм трeбaлo усмeрити пaжњу нa пoштoвaњe прaвoписних прaвилa a нe нa
сaдржинскe eлeмeнтe тeкстa. Taкoђe би трeбaлo имaти у виду тo дa дeцa сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм нeкaдa кoристe рeчи и синтaгмe кoje, иaкo
грaмaтички кoрeктнe, упућуjу нa прaгмaтскe дeфицитe (нпр. дeтe кaжe дa њeгoвa
вaспитaчицa имa дoбру рeпутaциjу). У тoм случajу, учeнику би трeбaлo скрeнути
пaжњу нa мoгућнoст упoтрeбe нeкoг другoг, приклaдниjeг тeрминa.
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Пишe крaтку пoруку. Пишe чeститку, рaзглeдницу. Зaштo пишeмo пoрукe? Дa
бисмo другoj oсoби сaoпштили нeку инфoрмaциjу кojу тa oсoбa нe знa. Дeтe сa
aутизмoм нe рaзумe туђa мeнтaлнa стaњa и стoгa нe умe дa oдрeди штa нeкa oсoбa знa.
Oсим тoгa, дeтe сa aутизмoм нe мoжe дa зaмисли дa ћe у блискoj будућнoсти нeкa
oсoбa дoбити нaшу чeститку или рaзглeдницу. Збoг тoгa je пoтрeбнo дa сe oргaнизуje
рaзмeнa пoрукa (рaзглeдницa, чeститки и сл.) нa истoм чaсу нa кoмe су пoрукe писaнe
и дa сe цeлa ситуaциja искoристи зa учeњe сoциjaлних вeштинa.

Грaмaтикa и лeксикoлoгиja
Свe стaндaрдe из oвe oблaсти (пoзнaвaњe врстa рeчи, грaмaтичких кaтeгoриja,
глaгoлских врeмeнa, врстa рeчeницa, aнтoнимa и фрaзeoлoгизaмa) примeњуjeмo сaмo нa дeцу
сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм. Избeгнитe вeрбaлизaм у тумaчeњу прaвилa. Дoзвoлитe
им дa oвлaдajу прaвилимa нa oснoву примeрa. Кoриститe визуeлну пoдршку кaд гoд je тo
мoгућe. Увeк би трeбaлo прoвeрити дa ли учeник рaзумe знaчeњe идиoмa и фрaзa, с oбзирoм
нa склoнoст кa буквaлнoм тумaчeњу искaзa.
Књижeвнoст



Oдрeђуje глaвни дoгaђaj и ликoвe у књижeвнoумeтничкoм тeксту. Дужину и
слoжeнoст тeкстa прилaгoдити спoсoбнoстимa учeникa сa aутизмoм.
Oдрeђуje врeмe и мeстo дeшaвaњa рaдњe у књижeвнoумeтничкoм тeксту.
Oлaкшajтe усвajaњe нaвeдeнoг стaндaрдa избoрoм тeкстa у кoмe су врeмeнскe и
прoстoрнe oдрeдницe eксплицитнo нaвeдeнe (дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм
лaкшe рaзумejу дa сe нeштo дoгoдилo 5. jулa 1988. гoдинe у Бeoгрaду, нeгo пoчeткoм
лeтa у глaвнoм грaду Србиje).

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.
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КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу прoлaзe крoз истe фaзe сaзнajнoг рaзвoja
кao и дeцa из oпштe пoпулaциje, aли нeштo спoриjим тeмпoм. Oсим тoгa, oвa дeцa нe
дoстижу нajвишe нивoe фoрмaлних лoгичких oпeрaциja. Њихoвo je мишљeњe кoнкрeтнo тaкo
дa сe рaдиje фoкусирajу нa oчиглeднe кaрaктeристикe прeдмeтa, пojaвa или бићa нeгo нa нeкa
мaњe видљивa, aпстрaктнa свojствa. Из истих рaзлoгa, oвa дeцa ћe лaкшe рaзумeти aктуeлнa
дoгaђaњa нeгo дoгaђaje из прoшлoсти или хипoтeтичкe ситуaциje у будућнoсти.
ПAЖЊA
Учeници снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти, пo прaвилу, имajу крaткoтрajну
пaжњу. Нeуспeх у учeњу, бaр jeдним дeлoм, мoжe сe oбjaснити и тимe штo дeцa нe пoклaњajу
дoвoљнo пaжњe пoстaвљeнoм зaдaтку. Oсим тoгa, oвa дeцa имajу и мaњи oбим пaжњe, тj. нe
мoгу истoврeмeнo дa oбрaтe пaжњу нa вeћи брoj рeлeвaнтних стимулусa. Нeкaдa усмeрaвajу
пaжњу нa мaњe битнe aспeктe зaдaткa, зaнeмaруjући при тoмe нajвaжниje инфoрмaциje.
ПAMЋEЊE
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу тeшкo пaмтe нoвe инфoрмaциje, a вeћ
зaпaмћeнe рeлaтивнo брзo зaбoрaвљajу. Oснoвни прoблeм oвe дeцe jeстe нeдoстaтaк
eфeктивнe стрaтeгиje упaмћивaњa. Пoсeбнo тeшки зa упaмћивaњe jeсу мeнтaлнo и jeзички
зaхтeвни зaдaци.
ГOВOР И JEЗИК
Дeцa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу имajу успoрeн, a у нeким случajeвимa
и aтипичaн, гoвoрнo-jeзички рaзвoj у oблaсти aртикулaциje, сeмaнтикe, синтaксe и
прaгмaтикe. Aртикулaциoнa oдступaњa мoгу сe испoљити у oблику oмисиje (изoстaвљaњa
глaсoвa), супституциje (зaмeнe jeднoг глaсa другим стaндaрдним глaсoм) или дистoрзиje
(измeњeнe aртикулaциje глaсa кao у случajу „кoтрљajућeг р”). Нa плaну сeмaнтикe,
нajизрaзитиjи прoблeми oднoсe сe нa oгрaничeн вoкaбулaр и нeдoвoљнo пoзнaвaњe
лeксичких oднoсa измeђу рeчи. Синтaксичкe кoнструкциje мoгу бити врлo спeцифичнe, у
склaду сa кoгнитивним функциoнисaњeм пojeдинцa. Нajвeћe прoблeмe oвa дeцa имajу у
дoмeну прaгмaтикe, тj. прaвилнoг рaзумeвaњa и упoтрeбe гoвoрa у сoциjaлнoм кoнтeксту.
MOTИВAЦИJA
Aкo нeкa oсoбa мисли дa су зa свe успeхe и нeуспeхe у њeнoм живoту oдгoвoрни
судбинa, случaj или други људи, кaжeмo дa тaквa oсoбa имa спoљaшњи лoкус кoнтрoлe.
Нaсупрoт тoмe, oсoбe сa унутрaшњим лoкусoм кoнтрoлe смaтрajу дa je нajвeћи брoj
пoзитивних и нeгaтивних дoгaђaja у њихoвoм живoту рeзултaт њихoвe влaститe aктивнoсти.
Maлa дeцa, бeз изузeткa, имajу спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. Сaзрeвaњeм, oнa пoстajу свeснa
пoслeдицa свojих aктивнoсти. Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу зaдржaвajу
спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. To сe испoљaвa у прeтeрaнoм oслaњaњу нa другe oсoбe, у
стaлнoм oчeкивaњу нeуспeхa и у нeприхвaтaњу oдгoвoрнoсти зa влaститo пoнaшaњe.
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ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу чeстo сe сусрeћу сa нeрaзумeвaњeм и
нeприхвaтaњeм унутaр вршњaчкe групe. Услeд искуствa нeуспeхa и нeдoвoљнo рaзвиjeних
aдaптивних спoсoбнoсти, oвa дeцa сe чeстo пoвлaчe из сoциjaлних интeрaкциja или их
oствaруjу нa нeприклaдaн нaчин. Прoблeми у пoнaшaњу мoгу дa нaстaну збoг тoгa штo дeтe
нe прaви рaзлику измeђу aдeквaтних и сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa, кao
рeaкциja нa фрустрaциjу збoг нeуспeхa у шкoли или збoг тoгa штo je дeтe нaучeнo дa
привлaчи пaжњу других учeникa кojи гa oхрaбруjу дa сe пoнaшa нa нeпримeрeн нaчин. Oсим
тoгa, нeкa дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу тзв. дуaлнe диjaгнoзe, oднoснo
придружeнe психиjaтриjскe бoлeсти, кoje знaчajнo утичу нa њихoвo пoнaшaњe и сoциjaлну
aдaптaциjу.
ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Кaрaктeристикe учeникa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу изискуjу
прилaгoђaвaњe приступa у нaстaвнoм рaду. Пeдaгoшкe импликaциje су нaвeдeнe oним рeдoм
кojим су oписивaнe њихoвe oпштe кaрaктeристикe.
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Кoгнитивни рaзвoj нe зaвиси сaмo oд личнoсти и aктивнoсти пojeдинцa, вeћ и oд
њeгoвoг oкружeњa. Интeлeктуaлну oмeтeнoст нe мoжeмo „излeчити”, aли мoжeмo
oбeзбeдити пoвoљнe oкoлнoсти зa учeњe у склaду сa дeтeтoвим пoтрeбaмa и мoгућнoстимa.
Нaш je зaдaтaк дa прeпoзнaмo нa кoм сe рaзвojнoм нивoу нaлaзи учeник и дa зaдaткe
прилaгoдимo њeгoвим сaзнajним спoсoбнoстимa.
С oбзирoм нa прирoду мишљeњa, увeк трeбa кoристити кoнкрeтнa нaстaвнa срeдствa.
Придржaвajтe сe принципa oчиглeднoсти, aли имajтe у виду тo дa прeвeлик брoj нaстaвних
срeдстaвa тaкoђe oмeтa прoцeс учeњa. Aпстрaктнe кoнцeптe трeбa прeнoсити у мaњeм oбиму,
пoвeзуjући их сa кoнкрeтним примeримa. Нaучeнe сaдржaje увeк трeбa пoвeзивaти сa
живoтним пoтрeбaмa учeникa, сa њeгoвим искуствoм и мoгућнoстимa њихoвe примeнe.
Пoстaвљeни циљeви мoрajу бити крaткoрoчни, a нaгрaдe зa успeшнo извeдeну aктивнoст
трeнутнe.
ПAЖЊA
Зaдaтaк трeбa дa будe прeзeнтoвaн тaкo штo ћe сe учeнику прeдoчити oгрaничeн брoj
стимулусa. Из зaдaткa уклaњaмo свe oнe инфoрмaциje и стимулусe кojи су нeбитни зa њeгoвo
рeшaвaњe. Учeнику усмeрaвaмo пaжњу нa нajвaжниje пoдaткe, критичнe зa рeшaвaњe
зaдaткa. Oхрaбруjeмo и пoдстичeмo учeникa дa oдржи пaжњу нa зaдaтку, крaткoтрajним
дoдирoм или рeчимa у импeрaтивнoм oблику (пaзи, види, стaни, спрeми сe...). Teжину
зaдaтaкa пoстeпeнo пoвeћaвaмo.
ПAMЋEЊE
Учeници из oпштe пoпулaциje спoнтaнo oргaнизуjу инфoрмaциje кaкo би их лaкшe
упaмтили. Дeци сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу мoжeмo пoмoћи тaкo штo ћeмo
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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
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
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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
Српски jeзик
Гoвoрнa културa






Пoзнaje oснoвнa нaчeлa вoђeњa рaзгoвoрa. Нaвeдeни oбрaзoвни стaндaрд припaдa
oблaсти прaгмaтскoг функциoнисaњa, тj. кoришћeњa гoвoрa у сoциjaлнoм кoнтeксту.
Вaжнo je дa сe дeтe нaучи oснoвним прaвилимa кoмуникaциje: кaкo сe зaпoчињe, вoди
и зaвршaвa рaзгoвoр. Пoсeбну пaжњу трeбa пoсвeтити врeмeнски aдeквaтнoj
eлaбoрaциjи тeмe. Дeцa из oпштe пoпулaциje спoнтaнo oпaжajу кoликo би дугo
трeбaлo гoвoрити o oдрeђeнoj тeми, дoк сe дeцa сa интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу тoмe
мoрajу нaучити. Toкoм првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa, пoсeбнo трeбa рaдити нa
усвajaњу тзв. кoнвeрзaциjских мaксимa. Дeтe трeбa дa гoвoри истину (мaксимa
квaлитeтa); дa тoкoм рaзгoвoрa нaвoди битнe пoдaткe и дa нe гoвoри o нeбитним
ствaримa (мaксимa квaнтитeтa); дa вoди рaчунa o тeми рaзгoвoрa (мaксимa
рeлeвaнтнoсти) и дa избeгaвa нejaснe и двoсмислeнe изрaзe (мaксимa нaчинa).
Кoристи фoрмe учтивoг oбрaћaњa. Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу сa
тeшкoћaмa усвajajу сoциjaлнe кoнвeнциje. Нeкa oд њих пoтичу из супкултурних
срeдинa, штo дoдaтнo утичe нa њихoв нaчин кoмуницирaњa. Дирeктaн стил
кoмуникaциje чeстo сe пoгрeшнo тумaчи кao нaмeрнo прoвoкaтивнo пoнaшaњe. Нa
крajу првoг циклусa oбрaзoвaњa учeник би трeбaлo дa знa учтивe фoрмe изрaжaвaњa;
дa рaзумe рaзликe у стилу кoмуникaциje у oднoсу нa стaтус, узрaст и пoл сaгoвoрникa
и дa рaзумe пoслeдицe учтивoг и нeучтивoг oбрaћaњa.
Кaзуje тeкст прирoднo, пoштуjући интoнaциjу рeчeницe/стихa, бeз тзв.
„пeвушeњa” или „скaндирaњa”. Приликoм избoрa oвoг oбрaзoвнoг стaндaрдa трeбa
узeти у oбзир индивидуaлнe вaриjaциje у стeпeну гoвoрнo-jeзичкe рaзвиjeнoсти кoje ћe
битнo утицaти нa мoгућнoст њeгoвoг усвajaњa.
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Умe сaмoстaлнo дa oписуje и дa причa нa зaдaту тeму. Oд учeникa сe oчeкуje дa
прeпричaвa дoгaђaje из влaститoг живoтa (штa сe дoгoдилo и кojим хрoнoлoшким
рeдoслeдoм). Кaдa прeпричaвa нaрaтивни или крaћи инфoрмaтивни тeкст, трeбaлo би
дa кoристи сликe, кључнe рeчи или другa пoмoћнa срeдствa зa oргaнизoвaњe излaгaњa.
Умe дa oдбрaни свojу тврдњу и стaв. У циљу рaзвoja сoциjaлнo прихвaтљивих
oбликa пoнaшaњa, трeбaлo би нaучити дeтe сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу дa
изнoси свoje тврдњe и стaвoвe и дa приклaднo рeaгуje нa сaгoвoрникe кojи имajу
другaчиje мишљeњe.

Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa прoчитaнoг












Влaдa oснoвнoм тeхникoм читaњa ћириличкoг тeкстa. Нa крajу првoг циклусa
oбaвeзнoг oбрaзoвaњa, учeник трeбa дa oвлaдa тeхникoм читaњa крaћих и
jeднoстaвниjих ћириличких тeкстoвa.
Oдгoвaрa нa jeднoстaвнa питaњa у вeзи сa тeкстoм, прoнaлaзeћи инфoрмaциje
eксплицитнo искaзaнe у jeднoj рeчeници, пaсусу или у jeднoстaвнoj тaбeли. Oвaj
стaндaрд je мoгућe пoстићи aкo je тeкст jeднoстaвaн и прилaгoђeн кoгнитивним
спoсoбнoстимa учeникa.
Пoзнaje и кoристи oснoвнe дeлoвe тeкстa и књигe. Oвaj стaндaрд трeбa oгрaничити
нa идeнтификaциjу нaслoвa и aутoрa тeкстa. Нeкa дeцa мoгу дa прeпoзнajу и пaсусe у
тeксту.
Рaзумe дoслoвнo знaчeњe тeкстa. Нaвeдeни стaндaрд je oствaрљив пoд услoвoм дa
кoристимo крaткe, jeднoстaвнe и зaнимљивe тeкстoвe. У кojoj ћe мeри oдрeђeни тeкст
бити jeднoстaвaн и зaнимљив, мoжeмo знaти сaмo aкo пoзнajeмo кoнкрeтнoг учeникa.
Meђутим, сaсвим je сигурнo дa ћe дeцa лaкшe рaзумeти тeкстoвe у кojимa нeмa
aрхaичних или нискoфрeквeнтних рeчи и стручних тeрминa, кojи нису дужи oд jeднe
стрaнe (1800 слoвних мeстa) и кojи oбрaђуjу тeмe вeзaнe зa музику, спoрт, oмиљeнe
сeриje и пoзнaтe личнoсти.
Рaзликуje књижeвнoумeтнички oд инфoрмaтивнoг тeкстa. Нa jeднoстaвним
примeримa учeник трeбa дa прaви рaзлику измeђу пeсмe, бaснe, причe
(књижeвнoумeтничкoг тeкстa) и пoрукe, oбaвeштeњa, инфoрмaциje (инфoрмaтивнoг
тeкстa).
Прoцeњуje сaдржaj тeкстa нa oснoву зaдaтoг критeриjумa. Aкo учeник мoжe дa
читa крaткe и jeднoстaвнe тeкстoвe, увeк гa трeбa питaти дa ли му сe тeкст дoпaдa, штa
му je у тeксту зaнимљивo и дa ли je имao нeкo сличнo искуствo. Изузeтнo je вaжнo дa
сe сaдржaj тeкстa пoвeжe сa личним искуствoм и oдрeђeнoм eмoциjoм. Teкстoви
пoнуђeни у буквaримa и читaнкaмa oбичнo нису прилaгoђeни oвoj пoпулaциjи
учeникa, пa сe нaстaвницимa сaвeтуje дa изaбeру или сaми нaпишу тeкст прилaгoђeн
мoгућнoстимa учeникa.

Писaнo изрaжaвaњe


Пишe писaним слoвимa ћирилицe. У нajвeћeм брojу случajeвa дeцa сa блaжим
смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу нa крajу првoг циклусa oснoвнoг oбрaзoвaњa мoгу дa
oвлaдajу писaњeм штaмпaних ћириличних слoвa. Aкo дeтe учи писaнa слoвa, нeмojтe
инсистирaти нa кaлигрaфски идeaлним фoрмaмa и прaвилнoм пoвeзивaњу.
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Умe дa сe пoтпишe. Кaдa дeтe нaучи дa сe пoтписуje, трeбaлo би трaжити дa тo рaди
штo чeшћe (нпр. дa сe пoтпишe испoд свaкoг дoмaћeг зaдaткa, цртeжa и сл.).
Пoчињe рeчeницу вeликим слoвoм, зaвршaвa je aдeквaтним интeрпункциjским
знaкoм. Упoтрeбљaвa вeликo пoчeтнo слoвo приликoм писaњa личних имeнa,
нaзивa мeстa, нaзивa шкoлe. Учeници сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу мoгу дa
усвoje eлeмeнтaрнa прaвoписнa прaвилa, aли oбичнo нису дoслeдни у њихoвoj
примeни. Дeтe би трeбaлo дa нaучи дa пишe личнa имeнa и нaзивe мeстa вeликим
пoчeтним слoвoм, дa пoчињe рeчeницу вeликим слoвoм и дa нa крajу рeчeницe стaвљa
тaчку.
Пишe крaтким, пoтпуним рeчeницaмa jeднoстaвнe структурe. Издвaja нaслoв,
углaвнoм сe држи тeмe. Прeпричaвa крaтaк, jeднoстaвaн тeкст. Дeцa сa лaкoм
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу нe мoгу дa oсмислe и дa нaпишу сaстaв нa зaдaту тeму.
Moгу дa прeпричajу крaтaк, jeднoстaвaн тeкст у нeкoликo рeчeницa.
Кoристи скрoмaн фoнд рeчи у oднoсу нa узрaст и прaвилнo их упoтрeбљaвa.
Учeници сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу скрoмниjи вoкaбулaр у oднoсу
нa свoje вршњaкe. Нaстaвник трeбa дa рaди нa пoстeпeнoм пoвeћaвaњу фoндa рeчи и
дa стaлнo прoвeрaвa дa ли учeник рaзумe знaчeњe рeчи кoje кoристи.
Пишe крaтку пoруку. Пишe чeститку, пoзивницу, рaзглeдницу. Нajвaжниje je дa
учeник умe дa нaпишe пoруку сa инфoрмaтивним сaдржajeм (гдe сe нaлaзи, кaдa сe
врaћa, зaштo je oтишao итд.). Рaзумљивoст пoрукe мнoгo je вaжниja oд грaмaтичкe
испрaвнoсти тeкстa.

Грaмaтикa и лeксикoлoгиja
Oд учeникa сe oчeкуje дa прaвилнo кoристи oдрeђeнe врстe рeчи, грaмaтичкe
кaтeгoриje и глaгoлскa врeмeнa, бeз уoпштaвaњa усвojeних знaњa у виду дeфинициje или
прaвилa. Ниje пoтрeбнo ни дa учeник пoзнaje тeрминoлoгиjу из oвe oблaсти. Taкo, нa примeр,
нeћeмo питaти кoг je рoдa имeницa „цвeт”, вeћ ћeмo пoстaвити питaњe: „Дa ли сe кaжe тa
цвeт или тaj цвeт?” Mнoгo je вaжниje дa учeник у гoвoру прaви рaзлику измeђу oнoгa штo сe
jучe дoгoдилo и oнoгa штo ћe сe тeк дoгoдити, нeгo дa кoристи тeрминe „пeрфeкaт” и
„футур”. Пoзнaвaњe aнтoнимиje (бeз увoђeњa сaмoг пojмa) oгрaничaвaмo нa прoнaлaжeњe
рeчи супрoтнoг знaчeњa кoje су блискe искуству дeтeтa. Учeник трeбa дa усвojи
фрaзeoлoгизмe кojи сe кoристe у свaкoднeвнoм живoту.
Књижeвнoст
Учeник мoжe дa прeпoзнa нeкe књижeвнe врстe, кao штo су бajкa и бaснa.
Mнoги учeници ћe мoћи дa прeпoзнajу књижeвнe рoдoвe и врстe у другoм циклусу oбaвeзнoг
oбрaзoвaњa. Aкo je тeкст дoвoљнo зaнимљив и лaк, учeник ћe мoћи дa oдрeди глaвнe ликoвe,
глaвни дoгaђaj, врeмe и мeстo рaдњe.
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ХИПЕРКИНЕТИЧКИ СИНДРОМ (ХИПЕРАКТИВНОСТ)
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Хиперкинетички или хиперактивни синдром са поремећајем пажње (АДХД) најчешћи
је ментални поремећај код деце. Јавља се као последица неравнотеже између одређених
хемијских супстанци у мозгу. Неравнотежа између ових супстанци може значајно да утиче
на понашање детета, расположење, размишљање и пажњу. Поред детета, последице осећа и
породица, у којој се јавља значајно повећан ниво стреса, као и учестала депресија.
Хиперкинетички поремећај са поремећајем пажње присутан је код три до десет одсто
школске деце, а три пута је чешћи код дечака него код девојчица. Јавља се у првим годинама
живота, а дијагностикује се најчешће при поласку детета у школу.
Дете са овим проблемом у сталном је покрету, узнемирено је, са изразито
краткотрајном пажњом. Не може да истраје у започетим активностима. Прекида још
незавршену активност како би отпочело нову, па и њу напустило недовршену. Хиперактивно
дете би све да види, да додирне, привуче. Све што чује – оно би да види, без икакве селекције
или скале вредности која би неким садржајима дала предност а неке занемарила. И најмањи
шум или догађај привлачи дететову пажњу и одвлачи га од задате активности. Дете са
хиперактивним проблемом не успева да прати упутства и не сналази се у групи и групним
правилима. Није свесно свог проблема и не може да објасни своје понашање.
Хиперкинетички или хиперактивни поремећај карактеришу три основна симптома.
1) Хиперактивност. Дете је у сталном покрету, врпољи се, устаје и шета по одељењу, не
може да седи када ситуација то од њега захтева, претерано трчи, пење се у ситуацијама у
којима је то неодговарајуће, често има проблем да се тихо игра, претерано прича.
2) Импулсивност. Даје одговоре исхитрено и непромишљено и пре него што се доврши
питање, има проблем да сачека да дође на ред, често прекида друге (упада у разговор или
игру).
3) Поремећај пажње. Тешко одржава пажњу на задацима или у игри, не обраћа пажњу на
детаље и често прави грешке у изради задатака (које нису производ незнања), често не може
да следи ни директне инструкције и не успева да доврши задатке или своје обавезе, има
тешкоће у самосталном организовању задатака и активности, често избегава да започне рад
на задацима који изискују трајнији напор, губи ствари и школски прибор, заборавно је у
дневним активностима, лако га ометају спољашњи стимулуси.
Уколико се симптоми не лече правовремено и на одговарајући начин, могу имати
велики утицај на смањење квалитета живота детета и његове околине. Код детета са АДХД-ом најчешће се јавља лош успех у школи, који је често знатно испод нивоа његових
интелектуалних могућности, осећање усамљености и недостатак самопоуздања, неуспех у
дружењу са осталом децом, неуспех у покушајима да се укључи у додатне школске и
ваннаставне активности. Преко 50 одсто деце са овим проблемом не може да прати редован
наставни план и програм, па се укључују у додатне часове за савладавање школског градива.
Такође, испитивања показују да 35 одсто деце напусти школу, а само пет одсто стекне
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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
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
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такмичарске активности, као и активности у већим групама које се одвијају по сложенијим
правилима.
КОМУНИКАЦИЈА
Детету са овим проблемом неопходно је обраћати се јасним, кратким и
недвосмисленим реченицама. Из упутстава и налога треба избацити све непотребне изразе.
Веома је корисно тражити од детета да понови захтев како би се проверило разумевање. Дете
може да запише упутства, али је при томе потребно проверити исправност записаног. Такође,
захтеви треба да буду прилагођени могућностима детета – не тражити од њега нешто за шта
је унапред јасно да не може да реализује. На пример, тражење од ученика да седи и решава
задатке двадесетак минута или да чека да наставник или родитељ заврши започети разговор
са другим лицем, сигурно ће довести до непожељног понашања. Захтеве, упутства и
објашњења требало би давати у ситуацијама у којима нема других стимулуса који би детету
одвлачили пажњу. И правила која се постављају треба да буду јасна и једноставна, и
пожељно је да буду видно истакнута. Уколико желимо да нас дете разуме и реализује захтев,
треба избегавати формулације типа „ако–онда”. У постављању услова пожељна је
формулација „када–онда”. Међутим, уколико детету том приликом задамо неколико захтева
истовремено, врло је вероватно да неће моћи да их реализује (нпр. да препише текст са табле,
уради задатке и сачека да наставник прегледа).
Ако дете почне на часу да се непримерено понаша, може се и невербалним ставом
зауставити у неодговарајућој активности (стати поред њега, ставити му руку на раме, узети
му свеску и погледати је и сл.). Корисни су и унапред договорени сигнали за умиривање
(пуцкање прстима, картице у боји или са сликама и сл.).
ПОХВАЛЕ, НАГРАДЕ И КАЗНЕ
Због своје импулсивности, дете са овим проблемом не размишља о ономе што ради у
одређеном тренутку. Не може да предвиди последице својих поступака. Због тога доводи у
опасност и себе и друге. Склоно је да поступа увек на исти начин иако је за сличне поступке
раније било кажњавано. Дете нема намеру да лоше поступа – оно зна како би требало да се
понаша у одговарајућој ситуацији, али без помоћи одраслог не може да спроведе
одговарајућа правила понашања. Због тога је неопходан системски рад одраслог на
развијању прво спољашње, а затим и унутрашње мотивације.
Ако се дете прихватљиво понаша, треба га наградити. Ако желимо да одустане од
непримереног понашања, које није опасно ни по њега ни по друге, треба да игноришемо
такво понашање. Уколико се дете понаша непримерено и доводи у опасност и себе и друге,
казна је неопходна. При томе треба имати на уму да ће одрасли, с обзиром на дететова честа
неодговарајућа понашања, прибегавати све чешћим и строжим казнама, које неће имати
ефекта. Такође, претерано кажњавање ће довести до тога да дете пажњу усмерава на
избегавање казне а не на пожељне облике понашања.
Под наградама се не подразумевају само слаткиши, играчке и слично. Награде су и
пажња коју одрасли посвећује детету када се адекватно понаша, наклоност и уважавање које
испољава, као и давање могућности детету да обавља за њега пријатне активности. Дете
треба наградити чим се примерено понаша. У пракси је често обрнут случај. Наставник
пажњу усмерава на дете са овим проблемом када жели да га опомене, подсети на задатак и
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усмери на задату активност. Како дете настави да ради започето, наставник пажњу усмерава
на неког другог. И тако се проблем наставља.
Подстицаји треба да буду за дете значајни. Похвале не треба давати уопштено, као у
примеру „браво”, „ово си одлично урадио/урадила” и слично. Дете неће моћи да разуме на
шта се похвала конкретно односи.
С обзиром на то да се дете са АДХД-ом лако засити сваког понављања, награде би
требало често мењати. Дете треба хвалити и због уложеног труда, а не само због оствареног
резултата.
Дете са овим проблемом често доживљава неуспехе и критике наставника и родитеља,
па може да створи слику о себи као о неспособном и лошем детету. Уколико се проблему не
приђе системски и правовремено, дете са АДХД-ом може да развије поремећаје у понашању.
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8. ПЛАНИРАЊЕ ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Савремена концепција наставе треба да омогући ученику конструкцију знања,
односно процес активне изградње употребљивих знања и умења. То подразумева властити
напор ученика, његово мишљење и активност. У савременом наставном процесу акценат
више није на преносу информација, већ на стварању услова и могућности ученицима за
самосталну конструкцију знања. Нагласак би требало да буде на процесу учења, улози и
активностима ученика и исходима тог процеса. Каквог ће квалитета бити исход наставе,
зависи од квалитета организације наставе/учења. У њеном току морају бити ангажовани
виши мисаони процеси, који омогућавају ученику да разуме и интерпретира чињенице,
примени научено знање у свакодневним животним ситуацијама, изводи закључке и
аргументовано их образлаже и слично. Најчешћа смерница о томе које мисаоне активности и
на који начин се развијају у школи садржи Блумова таксономија у когнитивном домену.
Бенџамин Блум је са сарадницима креирао таксономију циљева васпитања и
образовања у три подручја: когнитивном (нове информације, мисаоне активности),
афективном (осећања, склоности, интересовања, вредности) и психомоторном (физичке и
перцептивне активности и вештине). Циљеве и исходе у когнитивном подручју разврстао је у
шест основних категорија, које су хијерархијски уређене (према нивоу апстраховања), а то
су: знање, схватање, примена, анализа, синтеза и евалуација. У доњој табели су дати
нивои са примерима мишљења и типовима активности којима се ови различити мисаони
процеси ангажују.
Компетенција

Демонстрирана знања и вештине

Активности којима се
проверава оствареност
исхода на датом нивоу

Знање

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

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

Схватање

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

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

Примена

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

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

Анализа

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

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

Синтеза

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

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

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

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

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

Нејасно
дефинисани
исходи часа

Експлицитно и конкретно
дефинисани циљеви часа

 Одредити врсту
књижевног
текста
 Извршити
анализу приче
Ветар и сунце

 Оспособљавање
 Ученици
ученика за
знају врсту
препознавање
књижевног
прозног текста
текста
 Оспособљавање
 Ученици
ученика за одређивање
знају да врше
теме текста, главног
анализу приче
догађаја и главних
ликова, као и времена и
места дешавања радње у
причи Ветар и сунце
 Уочавање и разумевање
основне поруке приче
Ветар и сунце
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Експлицитно и
конкретно
дефинисани исходи
часа
 Ученици умеју да
препознају прозни
текста
 Ученици умеју да
одреде тему текста,
главни догађај и
ликове, као и време
и место дешавања
радње у причи
Ветар и сунце
 Ученици наводе и
разумеју основну
поруку приче
Ветар и сунце

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

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
појава, чиме је омогућено организовање података у
категорије.
Наведени примери захтева уз читање текста омогућавају
метакогнитивни приступ учењу, као и повезивање
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 Читање са предвиђањем

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

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

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

Задаци уочавања сличности и разлика

Задаци уочавања узрока и последица

Заокружи слова испред тачних одговора.
Издвој сличности између наведених живих бића:
девојчица, пас, орао, штука.
а) Сва наведена бића спадају у групу сисара.
б) Сва наведена бића спадају у групу сваштоједа.
в) Сва наведена бића крећу се у потрази за
храном.
г) Сва наведена бића живе на копненим
стаништима.
Заокружи слова испред тачних одговора.
Од наведених активности људи издвој оне које
доводе до нарушавања односа у природи.
а) одлагање отпада у реку
б) усвајање закона о заштити угрожених биљних
врста
в) постављање хранилица за животиње
г) пошумљавање
д) испуштање хемијских средстава у земљиште
ђ) лов животиња у време њиховог размножавања
и неговања младунаца

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

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

Никад

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

НАСТАВНА ТЕМА

ОБРАДА

ОСТАЛО

УКУПНО

НА КРАЈУ ЛЕТА

11

9

20

ДАЈ МИ КРИЛА ЈЕДАН КРУГ

18

5

23

И СМЕХА, СМЕХА ДЕЦИ

11

10

21

ПРИЧАМ ТИ ПРИЧУ

12

8

20

ЗИМА, ЗИМА, Е ПА ШТА ЈЕ

9

3

12

У СВЕТУ ТАЈНИ И ЧУДА

12

7

19

РАСТИ И НЕ СТРЕПИ

13

8

21

ЧАРОБНИ АПРИЛ

13

7

20

ЛЕПО ЈЕ СВЕ ШТО ЈЕ МАЛО

13

6

19

ЧЕКА НАС ЛЕТО

1

4

5

113

67

180

УКУПНО
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10. ГОДИШЊИ ПЛАН (РАСПОРЕД) НАСТАВНОГ ГРАДИВА

ЛЕГЕНДА
ОБЛИК РАДА:
Ф (фронтални), И (индивидуални), Г (групни), П (рад у паровима)

МЕТОДЕ РАДА:
1. Вербалне методе:
– монолошка (усмено излагање – предавање, приповедање, описивање,
образлагање, објашњавање);
– дијалошка (слободан разговор – уобичајена вербална комуникација са ученицима;
дискусија – полемика, дебата или расправа, постављање питања и супростављање
мишљења аргументима).
3. Рад на тексту, писани и графички радови (коришћење уџбеника и шире литературе,
полупрограмираног и програмираног материјала, текстова; илустрације – цртежи, дијаграми,
шеме; самостални писани и графички радови ученика – школски писмени задаци, контролне
вежбе, тестови, реферати и сл.).
4. Демонстративна (приказивање модела, шема, скица, појава, стања, активности, филмова,
разне пројекције и друго).
6. Игровне активности (стваралачке, уметничке, драмске, логичке и друге игре као и задаци
отвореног типа у језичком, логичко-математичком, телесно-кинетичком, визуелно-просторном, музичком и емоционално-социјалном домену).
7. Истраживачки рад ученика (увођење ученика у поступак научног истраживања на
сопственом истраживачком пројекту).
8. Комбиновани рад (истовремено коришћење различитих метода).

НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Т – текстуална (штампани и писани текстови);
В – визуелна (предмети, фотографије, дијаслике, цртежи, карте, шеме, дијаграми, симболи
итд.).
А – аудитивна (шумови у природи, музички и тонски ефекти, звучни ефекти итд.).
АВ – аудио-визуелна (дијафилм са текстом, музиком и звуцима; филмови; ТВ емисије;
школска телевизија; настава у помоћ рачунара, видео пројектора и др.).
М – мануелна (разноврсни алати, инструменти, апарати, предмети, материјали и др.
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НАСТАВНА
ТЕМА

обрада
вежбање

провера

утврђивање
провера
утврђивање

Анализа домаћег задатка
Дарови лета

Шта смо научили у првом
разреду

Писана и штампана слова
ђирилице, велико слово, знаци
интерпункције

Школа, Драган Лукић

Школа, Драган Лукић

Изражајно рецитовање;
аутодиктат

Гласови (самогласници и
сугласници), слова, речи

Слог, слоготворно р,
преношење слогова у други
ред

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

обрада

обрада

обрада

На крају лета, Гордана Илић

2.

уводни час

ТИП ЧАСА

Шта нам је лето даровало

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

1.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: СЕПТЕМБАР

На крају лета

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

ОБЛИК
РАДА

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3, 6

1, 3, 4

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК

Т

Т, В

Т

Т, В

Т, В

Т, В

Т

Т

Т, В

Т, В

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

0.1.3. 1.3.1. 2.3.9.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

1.3.1. 1.3.3. 1.3.4.
2.4.7.

1.3.1. 1.3.3. 1.3.4.
2.4.7.

1.3.5. 2.3.3. 2.3.4.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

0.1.3. 0.1.5. 0.1.6.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

На крају лета

обрада
обрада
обрада
обрада

обрада
обрада

Од гласа и речи ка реченици
(обавештајна реченица, тачка)

Причање догађаја –
извештавање

Упитна реченица (речца ли,
упитник)

Кад почне киша да пада,
Стеван Раичковић

Читање непознатих текстова
(дечја штампа)

Узвичне реченице, узвичник

Потврдни и одрични облик
реченице

Реченице (значење и облик)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

утврђивање

утврђивање

утврђивање

Анализа домаћег задатка
(Моја најдража играчка)

12.

обрада

Да ли су деца у стара времена
имала играчке

11.

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И,

Ф, И, П

Ф, И, Г

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И, П

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3, 4

Т

Т

Т

Т

Т, В, А

Т

Т

Т

Т

Т, В, М

1.4.3. 2.4.6.

1.4.3. 2.4.6.

1.4.3. 2.4.6.

1.2.7. 1.2.8. 2.2.1.
2.2.10.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

1.4.3. 2.4.6.

0.1.1. 0.1.5

1.4.3. 2.4.6.

1.3.5. 2.3.3. 2.3.4.

1.2.2. 1.2.4. 1.2.5.
1.2.7. 1.2.8.

НАСТАВНА
ТЕМА
обрада
обрада
утврђивање

Прича по низу слика (Читанка
стр. 13); пишемо писмо

Зна он унапред

Зна он унапред

21.

22.

23.

обрада
обрада

обрада
провера

Дај ми крила један круг

Род именица

Број именица

Именице

Речи које описују какво је
нешто

Чаплин, Драгомир Ђорђевић

Диктат (именице, велико
слово)

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

обрада

утврђивање

обрада

Именице

24.

обрада

ТИП ЧАСА

БР.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

РЕД.

МЕСЕЦ: ОКТОБАР

Дај ми крила један круг

Ф, И

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И, Г

ОБЛИК
РАДА

1, 3

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК

Т

Т, В, АВ

Т, В

Т, В

Т

Т

Т, В, АВ

Т

Т, В

Т, В

Т, В

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1.3.3. 1.3.4. 2.3.9.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

1.4.1.

1.4.1. 1.4.2.

1.4.2.

1.4.2.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

1.4.1.

1.2.2. 1.2.8. 1.5.1.
2.2.1. 2.5.6. 2.5.4.

1.2.2. 1.2.8. 1.5.1.
2.2.1. 2.5.6. 2.5.4.

0.1.5. 0.1.6.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

Дај ми крила један круг

обрада

утврђивање
обрада

обрада
обрада
обрада
обрада

Октобар, Божидар
Тимотијевић

Јесен око мене (час у природи)

Анализа домаћег задатка

Болесник на три спрата

Мој љубимац међу
животињама (говорна и
писмена вежба)

Речи које означавају радњу

Једнога дана, Љубивоје
Ршумовић

Садашње, прошло, будуће
време (глаголска времена)

Писање речце не

Глаголи и глаголска времена

Причање помоћу задатих речи

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

обрада

утврђивање

обрада

обрада

обрада

Причање по слици (Чарли
Чаплин, Читанка, стр. 29)

32.

Ф, Г, И

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, Г

1, 3, 6

1, 3, 4

1, 3

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3, 6

1, 3

1, 4

1, 3, 4

1, 3

Т

Т, В

Т, В

Т

Т, В, АВ

Т

Т, В

Т, В, АВ

Т

В, А

Т, В

Т, В

0.1.5. 0.1.6. 0.1.7.

1.4.1. 1.4.2.

2.3.2.

1.4.2.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

1.4.1.

0.1.5. 0.1.6. 1.3.5.
1.3.8. 2.3.3. 2.3.7.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

1.3.5. 2.3.3. 2.3.4.

0.1.5.

1.2.2. 1.2.4. 1.2.5.
1.2.8. 2.2.8.

0.1.5. 0.1.6.

НАСТАВНА
ТЕМА

обрада

обрада

обрада

Народне бајке

Народне бајке

Прича са другачијим
завршетком

Избор из шаљивих лирских
народних песама (Смешно чудо
и друге)

Две тачке и запета у набрајању

48.

49.

50.

51.

52.

обрада

утврђивање

обрада

Сетимо се Вука Караџића

47.

провера

утврђивање

46.

Доживљаји мачка Тоше

45.

обрада

ТИП ЧАСА

Контролна вежба (велико
слово, знаци интерпункције,
речце ли и не)

Доживљаји мачка Тоше

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

44.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: НОВЕМБАР

... И смеха, смеха деци

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

ОБЛИК
РАДА

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3, 4

1, 3

1, 3, 6

1, 3

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК

Т

Т, В

Т

Т, В

Т, В

Т, В, АВ

Т

Т, В

Т, В

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

2.3.2.

1.5.1. 2.5.3.

0.1.6.

1.5.2. 1.5.3. 2.2.8.
2.2.10.

1.5.2. 1.5.3. 2.2.8.
2.2.10

0.1.4. 1.2.7. 2.2.9.

1.3.3. 1.3.4. 2.3.2.

2.2.7.

1.2.2. 1.2.4. 1.2.5.
1.2.8. 1.5.3. 1.5.4.

2.2.7.

1.2.2. 1.2.4. 1.2.5.
1.2.8. 1.5.3. 1.5.4.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

... И смеха, смеха деци

обрада
обрада

провера
обрада
утврђивање

Сажето препричавање (Ерика)

Главни чланови реченице

Главни чланови реченице

Стара слика на зиду

Стара слика на зиду

Научили смо из граматике

Научили смо из граматике

Бајка о рибару и рибици,
Пушкин

Бајка о рибару и рибици,
Пушкин

Гледали смо дечји филм

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

обрада

систематизација

утврђивање

обрада

утврђивање

утврђивање

Избор из поезије Љубивоја
Ршумовића

53.

обрада

Избор из поезије Љубивоја
Ршумовића (Има једно место
и друге)

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, Г

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

Т, В

Т, В

Т

Т

Т, М

Т, М

Т

Т

Т, В

Т, В

Т, В

1.2.8. 1.5.2. 1.5.3.
1.5.4. 2.2.7. 2.2.8.

1.2.8. 1.5.2. 1.5.3.
1.5.4. 2.2.7. 2.2.8.

1.4.1. 1.4.2. 2.4.5.

1.4.3. 2.4.6.

1.2.2. 1.2.8. 1.5.1.
2.2.1. 2.5.6. 2.5.4.

1.2.2. 1.2.8. 1.5.1.
2.2.1. 2.5.6. 2.5.4.

2.4.5.

2.4.5.

0.1.4.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

НАСТАВНА
ТЕМА

обрада

обрада

Читамо о Змају и одломке из
Невена

Избор из Антологије српске
поезије за децу (приредио Д.
Радовић)

66.

67.

провера

обрада

обрада

И ми умемо да пишемо песме

Аутодиктат (песма из
Антологије по избору)

Изокренута прича, Радна
свеска

Велико слово (једночлани и
вишечлани географски
појмови)

Велико слово

69.

70.

71.

72.

73.

утврђивање

обрада

Избор из Антологије српске
поезије за децу (приредио Д.
Радовић)

68.

утврђивање

обрада

ТИП ЧАСА

Патак и жабе, Ј. Ј. Змај

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

65.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ДЕЦЕМБАР

Причам ти причу...

Ф, И

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, Г

Ф, И

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, П

ОБЛИК
РАДА

1, 3, 6

1, 3

1, 3, 6

1, 3

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3, 4

1, 3, 6

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК

Т

Т, В

Т, В

Т

Т

Т

Т

Т, В, АВ

Т, В

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1.3.4.

1.3.4.

1.3.5. 2.3.9.

0.1.3. 1.3.1. 2.3.9.

1.3.5. 1.3.8. 2.3.3.
2.3.8. 3.3.1.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

1.2.7. 1.2.8.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

Причам ти причу...

обрада
обрада
обрада

Пас и његова сенка, Коњ и
магаре

Пословице и загонетке

Лисица и гавран; Старо лијино
лукавство

Народне басне

Проширивање реченица

Зашто се радујем Новој години

Анализа домаћег задатка

Пишемо честитке

Најлешши текстови и најдражи
ликови из Читанке и лектире

Рецитујемо, глумимо,
причамо, сањамо...

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

утврђивање

систематизација

обрада

утврђивање

обрада

обрада

утврђивање

обрада

Основно и пренесено значење
речи

74.

Ф, И, Г, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, Г

1, 6

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3,

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3,

АВ, М

Т

Т, В

Т

Т, ВА, АВ

Т

Т, В, М

Т, В

Т

Т, В

Т

0.1.6. 2.2.1.

2.2.8. 2.5.4. 3.5.1.

1.3.10.

1.3.5. 2.3.3. 2.3.4.

0.1.3. 0.1.5. 0.1.6

1.5.2. 2.2.7. 3.2.7.

1.5.2. 2.2.7. 3.2.7.

2.5.2.

1.5.2. 2.2.7. 3.2.7.

3.4.5.

НАСТАВНА
ТЕМА

обрада
обрада
обрада

обрада
обрада
обрада
обрада
утврђивање
обрада

Седам прутова, народна
приповетка

Ћирилица и латиница (Аа, Ее,
Јј, Оо, Кк)

Штампана слова латинице Mm,
Tt

Три брата, Браћа Грим

Три брата, Браћа Грим

Штампана слова латинице Ii,
Nn, Nj nj

Свети Сава, отац и син /
Свети Сава и отац и мати са
малим дететом

Дечак и санке, Драган
Лакићевић

Штампана слова латинице Ss,
Šš

Обрађена слова латинице

Говорне вежбе – брзалице,
дијалози

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

утврђивање

обрада

обрада

ТИП ЧАСА

Зима, зима, е па шта је...

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

85.

РЕД.
БР.

МЕСЕЦ: ЈАНУАР

Зима, зима, е па шта је...

Ф, И, П, Г

Ф, И

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И, П, Г

Ф, И

ОБЛИК
РАДА

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3, 6

1, 6

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК

Т

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

0.1.3. 2.5.2.

1.2.1.

1.2.1.

1.2.8. 2.2.8. 2.5.4.

1.2.8. 2.2.8. 2.5.4.

1.2.1.

1.2.8. 1.5.2. 1.5.3.
2.2.8. 2.5.4.

1.2.8. 1.5.2. 1.5.3.
2.2.8. 2.5.4.

1.2.1.

1.2.1.

1.2.5. 1.2.8. 1.5.3.
2.2.8.

0.1.5. 0.1.6.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

НАСТАВНА
ТЕМА

обрада
обрада

обрада

обрада

Штампана слова латинице Zz,
Žž

Правимо сликовни речник

Штампана слова латинице Ll,
Lj, lj

Вежбе изражајног читања

Скраћенице за мере

Тајна, Мирослав Антић

Штампана слова латинице Uu,
Vv

Андерсенове бајке (избор)

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

обрада

обрада

утврђивање

обрада

утврђивање

Сликарка зима, Десанка
Максимовић

98.

обрада

ТИП ЧАСА

Сликарка зима, Д. Максимовић

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

97.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ФЕБРУАР

У свету тајни и чуда

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И

Ф, Г

Ф, И

Ф, И

Ф, И

ОБЛИК
РАДА

1, 3

1, 3

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т

Т, В

Т

Т, В

Т, В

Т, В

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1.2.8. 1.5.2. 1.5.3.
2.2.8. 2.5.4.

1.2.1.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

1.2.1. 1.2.2. 1.2.4.
1.2.6.

1.2.1.

0.1.5. 0.1.6.

1.2.1.

2.2.8. 1.2.4. 1.2.5.

2.2.8. 1.2.4. 1.2.5.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

У свету тајни и чуда

Штампана слова латинице Ff,
Gg

Обрађена слова латинице

Штампана слова Dd, Đđ, Dž, dž

Штампана слова Cc, Čč. Ćć

Обрађена слова латинице

Шаренорепа, Гроздана Олујић

Шаренорепа, Гроздана Олујић

110.

111.

112.

113.

114.

115.

(Палчица, Радна свеска,
стр. 59)

Анализа домаћег рада

Андерсенове бајке

109.

108.

107.

утврђивање

обрада

утврђивање

обрада

обрада

утврђивање

обрада

утврђивање

утврђивање

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

1, 3

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т

Т, В

1.2.2. 1.2.4. 1.2.8.
1.5.3. 2.2.2. 2.2.7.

1.2.2. 1.2.4. 1.2.8.
1.5.3. 2.2.2. 2.2.7.

1.2.1.

1.2.1.

1.2.1.

1.2.1.

1.2.1.

1.3.5. 1.5.2. 1.5.3.
2.2.8. 2.5.4. 2.5.5.

1.2.8. 1.5.2. 1.5.3.
2.2.8. 2.5.4.

НАСТАВНА
ТЕМА

обрада

утврђивање
провера

Описивање драге личности
према плану

Анализа домаћег рада

Читамо и пишемо латиницом

Штампана слова латинице –
диктат

Пишемо писмо

122.

123.

124.

125.

126.

обрада

утврђивање

обрада

Песма за мамине очи, Мира
Алечковић

121.

утврђивање

Песме Добрице Ерића

120.

(Зимске трешње и друге)

обрада

утврђивање

Научили смо штампана слова
латинице

118.

Избор песама Добрице Ерића

обрада

Штампана слова латинице Bb,
Hh

117.

119.

обрада

ТИП ЧАСА

Штампана слова Pp, Rr

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

116.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: МАРТ

Расти, не стрепи

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

ОБЛИК
РАДА

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3, 6

1, 3

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК

Т, В

Т

Т, В

Т

Т

Т, В

Т, В, А

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

2.3.1. 2.3.11.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.1. 2.3.1.

2.3.7. 2.3.3.

0.1.5.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.1.

1.2.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

Расти, не стрепи

обрада

обрада

обрада

обрада
обрада

Врабац и ласте, Толстој

Јети (из Политикиног
забавника); Прелиставамо дечје
часописе

Листамо Читанку и књиге које
смо читали – нтервјуи са
ликовима

Чуо сам, Добрица Ерић

Обнављамо знања из језика

Мајка Јову у ружи родила

Избор из народних породичних
песама (У Будиму граду и друге)

Два писма

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

обрада

утврђивање

обрада

утврђивање

Марко Краљевић и орао

128.

обрада

Марко Краљевић и орао

127.

Ф, И, П

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

1, 3, 6

1, 3

1, 3, 6

1, 3

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

Т, В

Т, В

Т, В, А

Т

Т, А

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

1.2.2. 1.2.8. 1.5.1.
2.2.1. 2.5.6. 2.5.4.

2.5.1.

2.5.1.

1.3.3. 1.3.4. 2.3.1.
2.3.2.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

0.1.1. 1.3.5. 1.5.3.
2.2.8.

1.2.8.

1.2.2. 1.2.4. 1.2.7.

1.2.8. 1.5.3. 1.5.4.
2.2.8.

1.2.5. 2.5.1. 1.2.8.
2.2.8

1.2.5. 2.5.1. 1.2.8.
2.2.8

НАСТАВНА
ТЕМА

обрада
обрада

утврђивање
обрада

утврђивање

Писана слова латинице Mm, Tt

Писана слова латинице Ii, Nn,
Nj, nj

Писана слова латинице Ss, Šš

Обрађена слова латинице

Ено где лети цвет, Феликс
Салтен

Ено где лети цвет, Феликс
Салтен

Писана слова латинице Zz, Žž

Писана слова латинице Ll, Lj, lj

Бодљикава прасад, Шопенхауер

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

обрада

обрада

обрада

обрада

обрада

Иста писана слова латинице и
ћирилице

138.

утврђивање

ТИП ЧАСА

Два писма

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

137.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: АПРИЛ

Чаробни април

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И Г

Ф, И

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И, П

ОБЛИК
РАДА

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

1, 3, 6

1, 3 ,6

1, 3

1, 3, 6

1, 3

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1.2.5. 1.5.1.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.1. 2.3.1.

2.2.8. 1.2.4. 1.2.5.

2.2.8. 1.2.4. 1.2.5.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.2. 1.2.8. 1.5.1.
2.2.1. 2.5.6. 2.5.4.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

Чаробни април

утврђивање

Смолендски укротитељ бикова,
Астрид Линдгрен

Писана слова латинице Uu, Vv

149.

150.

обрада

обрада

Писана слова латинице Ff, Gg

Пролећно јутро у шуми,
Момчило Тешић

Пролеће је буђење / Пролећни
распоред часова– час у природи

Анализа домаћег задатка

Писана слова латинице Dd, Đđ,
Dž, dž

152.

153.

154.

155.

156.

обрада

утврђивање

обрада

Обрађена писана слова
латинице

151.

утврђивање

обрада

обрада

Смолендски укротитељ бикова,
Астрид Линдгрен

148.

Ф, И

Ф, И

Ф, И Г

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

1, 3, 6

1, 3

1, 3, 4

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3, 6

1, 3, 6

Т, В

Т

Т, В, А

Т, В, А

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

1.2.1. 2.3.1.

2.3.7. 2.3.8.

0.1.5. 2.5.3.

2.2.1. 2.2.8. 2.2.10.
2.5.3.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.2. 1.2.4. 1.2.8.
1.5.3. 2.2.2. 2.2.7.

1.2.2. 1.2.4. 1.2.8.
1.5.3. 2.2.2. 2.2.7.

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: МАЈ

Лепо је све што је мало

обрада

обрада
обрада

Лепо је све што је мало, Душан
Радовић

Правимо сликовни речник

Шта Голијат може, Халфдаан
Расмусен

Да сам мали као зрно; Да сам
велики као Голијат

Анализа домаћег задатка Да сам
малена/мален као зрно или Да
сам велики као Голијат

163.

164.

165.

166.

167.

утврђивање

утврђивање

обрада

Прича о краљу Пуши, Душан
Радовић

утврђивање

162.

Научили смо писана слова
латинице

160.

обрада

провера

Писана слова латинице Bb, hh

159.

обрада

Пишемо писаним словима
латинице – диктат

Писанa слова латинице Pp, Rr

158.

обрада

ТИП ЧАСА

161.

Писана слова Cc, Čč, Ćć

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

157.

БР.

РЕД.

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И,

Ф, И

Ф, И

ОБЛИК
РАДА

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3, 6

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3, 6

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК

Т

Т

Т, В

Т, В

Т, АВ

Т, В

Т

Т

Т, В

Т, В

Т, В

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

2.3.7. 2.3.8.

0.1.5. 0.1.6. 0.1.7.

2.5.1. 2.5.3. 2.2.6.

0.1.5. 0.1.6.

2.5.1. 2.5.3. 2.2.6.

1.2.8. 1.5.3. 1.5.4.
2.2.8.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.1. 2.3.1.

1.2.1. 2.3.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

Лепо је све што је мало

утврђивање
обрада
утврђивање

обрада

утврђивање

провера
обрада
обрада

Шта смо све научили из
граматике и правописа

Изокренута прича, Ђани
Родари

Изокренута прича, Ђани
Родари

Избор из шаљивих народних
прича (Пустио бих ја њега, али
неће он мене и друге)

Избор из шаљивих народних
прича (Пустио бих ја њега, али
неће он мене и друге)

Шта смо све научили из
граматике и правописа

Папирнати бродови,
Рабиндранат Тагоре

Није лако бити пустолов,
Владимир Андрић

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И

Ф, И

Ф, И

Ф, И, П

Ф, И, П

Ф, И, П

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3

Т, АВ

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

Т, В

1.2.8. 1.5.3. 1.5.4.
2.2.8.

1.2.8. 1.5.3. 1.5.4.
2.2.8.

1.4.1. 1.4.2. 2.4.5.

3.2.7.

3.2.7.

1.2.2. 1.2.8. 1.5.1.
2.2.1. 2.5.6. 2.5.4.

1.2.2. 1.2.8. 1.5.1.
2.2.1. 2.5.6. 2.5.4.

1.4.1. 1.4.2. 2.4.5.

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: ЈУН

Чека нас лето

обрада

Прича са погледом на небо,
Игор Коларов

Волиш ли да читаш

Волиш ли да читаш

На крају другог разреда

177.

178.

179.

180.

комбиновани

систематизација

систематизација

утврђивање

ТИП ЧАСА

Анализа домаћег задатка

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

176.

БР.

РЕД.

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И, Г

Ф, И

Ф, И

ОБЛИК
РАДА

1, 3, 6

1, 3, 6

1, 3,6

1, 3, 6

1, 3

НАСТАВНА
МЕТОДА

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК

Т, В, АВ

Т, В

Т, В

Т, В

Т

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

0.1.1. 0.1.5. 0.1.6.

0.1.8. 1.5.1. 1.5.3.
2.2.8.

0.1.8. 1.5.1. 1.5.3.
2.2.8.

1.2.8. 1.5.3. 1.5.4.
2.2.8.

2.3.7. 2.3.8.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ДРУГИ

11. ПРИМЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА

Гордана Илић: На крају лета
Текст је погодан за обраду на почетку школске године јер лето још увек траје. Оно је и
даље ту, посебно у мислима.
Мотивациони разговор
Како се осећате на крају лета? Које ће слике лета, што управо пролази, остати у
вашим мислима? Које летње доживљаје нећете заборавити? Које боје, мириси и звуци
одликују лето? У незаобилазне звуке лета убраја се и песма зрикаваца. Знате ли шта су
зрикавци или попци? Нема лета без зрикаваца – да ли сте се некад запитали где они нестану
кад мине лето?
Сада ћу вам прочитати песму која говори управо о томе. (После изражајног читања
тумачити песму уз помоћ питања из Читанке.) Видели смо да попци у мислима не напуштају
лето и када оно прође. Одложе инструменте, али пишу ноте. Ко је прекинуо самоћу попаца?
Шта они раде? Попац је угостио свица, а свитац осветљава попцу папир да би овај могао да
исписује ноте. Помажу се. Шта су они?
Свака строфа у овој песми је једна песничка слика. Свакој од њих дајте наслов.
Замислите их. Нацртајте их у свесци. Испричајте причу по сликама. Унесите неке нове
детаље. Рецимо, како се осећају попци док каче „драге тамбурице“ и „пакују виолине“? Како
се осећају кад око њих завлада тишина у њиховој кући, земуници? Од туге их спасавају
свици. Замислите како попци дочекају, госте, свице? Како се тада осећају? О чему
разговарају? Шта су смислили да ураде како би лето потрајало што дуже у њима? Напишите
и ви у Читанци писмо лету за опраштај. Тако ћете га поново оживети у себи и мислити о
томе шта ћете радити следеће године у исто доба.
Богаћење речника: Подсетите се неких речи које се односе на лето:
ведро небо, бистра река, топли дани, мирисно цвеће, зелена трава, купање у реци и у мору,
сунчање, вожња бицикла, лежање у трави, гледање у небо, песма зрикаваца...

Наставна јединица Заједничке именице
Циљеви часа:
 богаћење речника;
 уочавање и препознавање речи које означавају бића;
 уочавање разлика између предмета и бића;
 уочавање и препознавање речи које именују предмете;
 разликовање појава од предмета и бића;
 уочавање и препознавање речи које именују појаве.
Oва наставна јединица је погодна и за корелацију са садржајима из предмета Свет око нас
који се тичу основних сазнања о живим бићима и неживој природи.
Ток часа
Мотивациона активност: игра На слово на слово
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Деца треба да се сете и кажу различите речи које почињу задатим словом. Неке од
њихових речи које означавају бића, предмете и појаве са заједничким особинама наставник
записује на табли у три колоне.
брат

кућа

киша

дете

авион

магла

цвет

оловка

небо

кенгур

прозор

срећа

Игра речима се наставља са нешто измењеним задацима.
Ко све може да скаче, трчи, плива, расте......?
Шта све може да: пада, пролази, разбије се, боли....?
Деца проналазе и изговарају речи а наставник неке од њих дописује на одговарајућа
места у колонама на табли.
Када игра буде готова, наставник треба да усмери пажњу ученика на речи које су
записали и да им помогне да упореде све три колоне и да уоче разлику у томе шта речи из
сваке од тих колона именују. Ученицима треба помоћи око проналажења правог одговора за
речи из треће колоне које именују појаве.
 Речи из прве колоне именују људе, биљке и животиње (бића).
 Речи из друге колоне именују предмете.
 Речи из треће колоне именују појаве.
Наставник записује изнад колона: БИЋА ПРЕДМЕТИ ПОЈАВЕ
РЕЧИ КОЈЕ ИМЕНУЈУ ПРЕДМЕТЕ, БИЋА И ПОЈАВЕ НАЗИВАЈУ СЕ ИМЕНИЦЕ
Загонетке и питалице могу помоћи учитељу да ученицима приближи на што једноставнији
начин појам заједничке именице.
Испред фркће,
Иза репом маше
Оздо трчи
А одозго се јаше.
Овако ја бих кратко
описô њу:
На једном крају млеко
а на другом му.
Дуге уши, кратак реп
Сви му кажу да је леп.
При трчању сметао би му
Да је дужи реп.
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То је витез врло чудан:
Четири ноге, једна глава
Са оклопом кад је будан,
Са оклопом и кад спава.
Шта вам је помогло да погодите загонетку о коњу?
На ког коња се мисли у овој загонетки?
А како сте погодили корњачу и зеца?
На коју корњачу се мисли у овој загонетки?
На ког зеца?
Ученици треба да уоче да је реч коњ заједничко име за све коње на свету, као и да су речи
корњача и зец заједничка имена за све животиње те врсте.
Речи које именују бића (људе, биљке и животиње), појаве са заједничким особинама –
зову се заједничке именице.
У Језичким поукама се налазе различити задаци који ће омогућити ученицима да
провежбају и утврде знање о заједничким именицама стечено на овом часу.

Наставна јединица: Обавештајна (изјавна реченица)
Мотивациона игра: Размишљање о дану
Циљ игре је да ученици размисле о активностима протеклог дана и да их вербализују.
Први ученик коме учитељ баца лоптицу треба да каже шта је то урадио протеклог дана (или
шта му се десило) што је на њега оставило највећи утисак. Затим лоптицу баца следећем
ученику и тако редом док сви не кажу нешто о протеклом дану.
Кроз разговор о игри учитељ треба да уведе ученике у разумевање значења изјавних
реченица којима се неко о нечему обавештава.
У Језичким поукама налази се подесан текст, басна у којој ученици могу да уоче и
издвоје обавештајне реченице и знак који стоји иза тих реченица.
Својим одговорима на постављена питања у вези са полазним текстом ученици ће и
сами давати нека обавештења, тј.смишљати и вербализовати изјавне реченице.
На низу различитих примера и задатака учитељ треба да омогући ученицима вежбања
и примену сазнања о обавештајној реченици.
Предлози за вежбање:
 на табли написати реченице без размака међу речима, нпр. мишједобиогрип
(ученици реченице треба да напишу правилно – одређују размак, стављају велико слово
на почетак и тачку на крај реченице);
 састављање изјавних реченица о омиљеној књизи, филму, јунаку, другу;
 састављање реченица од датих речи;
 исправљање реченица са изврнутим редом речи.
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Драган Лукић: Школа
Мотивациона игра: Да и Не
У једном углу учионице стоји натпис ДА, а у супротном НЕ. Наставник чита прву
тврдњу; уколико се слажу са оним што су чули, ученици се групишу око папира ДА, а
уколико имају супротно мишљење, одлазе до места где се налази натпис НЕ. Неодлучни
остају на свом месту. На овај начин група је подељена. Сада је потребно да и једни и други
изнесу аргументе и покушају да придобију неодлучне. Примери за тврдње:
 у школи се осећам сигурно и добро;
 волим све предмете подједнако;
 часови су занимљиви;
 школа је интересантна само због дружења;
 суботом и недељом ми недостаје школа;
 у школи се може научити много занимљивих и важних ствари;
 највише волим велики одмор;
 једва чекам распуст.
Циљ игре јесте да се приближе мотиви саме песме и покрене код ученика емотивни
доживљај школе. Уз помоћ наставника, који треба да их охрабри и подстакне, ученици
добијају прилику да слободно изнесу своје непосредне утиске о школи, размишљања и
критички однос према ономе што осећају као њене евентуалне недостатке.
Главни део часа
У тумачењу текста треба се ослонити на подстицајна питања из Читанке.
Важно је да методичким подстицајима наставник олакша деци разумевање садржине
песме према целинама – сликама, строфама; с ким и с чим песник пореди школу, на кога му
личе ђаци, против чега се то боре мали борци из последње строфе.
Доживљај песме, осећања која она покреће и разумевање њене садржине треба
повезати са уводном игром и личним искуством деце, што би требало да утиче на квалитет
њихових писмених одговора на постављена питања у Читанци; на шта њима самима личе
школе и шта би у школи могло да се промени набоље, па да деца према њој осете више воље.
Будући да је ово једна од првих песама које се обрађују у другом разреду, важно је и
да се активирају и прошире основна знања о употреби великог почетног слова у писању
наслова песама, као и о форми песме као посебне врсте књижевног текста; ученици треба да
уоче стих, строфу, песничке слике, риму, као и веома лепа поређења, која би требало да их
подстакну да и они сами у својој машти нађу неке необичне везе између школе и нечега на
шта их она подсећа.Треба им указати на то да, када желе да напишу неку лепу реченицу или
састав, понекад могу, попут песника, нагласити на шта их нешто подсећа. Да би у томе
успели, морају бити маштовити. Овај део часа треба довести у корелацију са ликовном
културом и понуђеним задатком у Читанци, где се од ученика тражи да замисле како би
школе изгледале да их гради дечја машта.
Имајући у виду последња два стиха у песми „по два су борца у школској клупи”, неке
од активности би требало организовати у пару; налажење што већег броја речи које почињу
на слово Ш, откривање рима у песми и бележење неких других речи које се римују,
заједничко смишљање и записивање одговора на питање против чега се то у школи боре
мали борци из последње строфе.
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И писмена вежба Бајка о месецу захтева стваралачки приступ који подразумева
маштање. Због тога је важно створити погодну климу и подстаћи маштање, сећање на
прочитане бајке, захтевати асоцијације. Ученици на часу могу да смишљају и причају бајку, а
писање се може оставити и за домаћи задатак.
У оквиру припреме за рецитовање ученике треба упутити да обрате пажњу на ритам
песме, на паузе после неких стихова и између појединих песничких слика (строфа) у
зависности од знакова интерпункције, као и на интонацију у односу на емоционални
доживљај песме.
Аутодиктат: Школа (прве две строфе): запамћивање редова у песми (стихова), целина
(строфа), уочавање места тачке, запете, великог слова, наслова песме, имена и презимена
аутора песме.

Наставна јединица Упитне реченице; упитник
Мотивациона игра: Ко је то?
За ову игру учитељ треба да припреми неколико цедуља од самолепљивог папира, на
којима ће записати имена неких, деци познатих, ликова или животиња. На чело неког
ученика учитељ залепи једну од цедуља. Задатак тог ученика је да поставља питања о „себи“
не би ли сазнао који лик представља. Остали ученици му својим одговорима на постављена
питања помажу да открије свој ,,идентитет“.
Напомена: учитељ треба да сугерише ученицима да почеци њихових реченица буду
различити (да ли, јесам ли, је ли, ко, како, зашто, где, када)
Загонетке и питалице су такође подесне за уводни део часа у коме учитељ треба да
мотивише ученике на уочавање и препознавање упитних реченица и њиховог значења.
Ученици ће на непосредан начин открити шта изражавају упитне реченице (питање,
радозналост и потребу да нешто сазнамо).
Примери:
Загонетке
 Шта се налази између неба и земље?
 Који се лед никад не смрзне?
 Шта је најбрже на свету?
 Кога ударају највише по глави?
 Ко је увек сам у својој кући?
Питалице
Питали пса:
Зашто много лајеш?
Другог заната не знам.
Питали миша:
У којем селу најбоље живиш?
У ономе гдје нема мачака.
Ученике треба подстаћи да сами смишљају загонетке у форми питања и питалице.
У Језичким поукама налази се песма Кепеци у зиму, која је подесна за уочавање упитних
реченица и знака питања који стоји на крају тих реченица. Ученицима ће сигурно бити
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занимљиво да смишљају одговоре на питања која песник поставља, а учитељ тај задатак
може искористити за упоређивање изјавних и упитних реченица.
Ученици такође могу да постављају једни другима питања на основу следећих израза:
 име и презиме;
 година рођења;
 омиљени филм;
 слободно време.
У Језичким поукама и Радној свесци налазе се разноврсни задаци за вежбање и
утврђивање знања о упитним реченицама.

Наставна јединица Потврдни и одрични облик реченице
Мотивациона активност: игра Тајанствена личност
Опис игре: наставник је замислио тајанствену личност.Ученици постављају питања о њој.
Игра има такмичарски карактер. Екипе чине ученици који седе у истом реду. Право да
постављају питања ученици другог реда стичу када је наставников одговор на питање
ученика из првог реда одричан.
Да би оставио простора и времена да ученици погађају више личности, наставник
може пре почетка игре да ближе одреди личност, наводећи да ли је из света филма, књига,
музике, митологије...
То може бити Пинокио, Скуби Ду, Хари Потер, Херкулес, Мала сирена, Биберче,
Киклоп, Бетмен, Талични Том, Пепељуга, Бранко Коцкица, Љубивоје Ршумовић...
На пример:
Да ли је та личност из маште? ___ – Да. Личност је из маште.
Да ли је та личност девојчица? __________ – Не. Личност није девојчица.
Да ли та личност има неке необичне моћи? _______ – Да. Има необичне моћи.
Да ли је та личност зла? __________________ – Не. Није зла.
После откривања тајанствене личности (Петар Пан, на пример), наставник у разговору
о самој игри може усмерити пажњу ученика на потврдне и одричне одговоре. Који ред је
имао највише потврдних одговора, а који највише одричних? На табли, уз помоћ ученика
који одговарају на његова питања, наставник може да напише малу потврдно-одричну личну
карту Петра Пана или већ неке друге тајанствене личности.
ПЕТАР ПАН ЈЕ ДЕЧАК ИЗ МАШТЕ.__________
УМЕ ДА ЛЕТИ._____________________________
ВОЛИ ВЕНДИ И ДЕЧАКЕ._________

НЕМА РОДИТЕЉЕ.
НЕ УМЕ ДА КУВА.
_НЕ ВОЛИ КАПЕТАНА КУКУ.

Ученици треба да уоче разлику у реченицама на десној и левој страни и да се једнима
истиче да нешто јесте, односно нешто се тврди а да се другима говори нешто што није,
односно нешто се одриче.
Која мала реч може увек да стоји испред потврдних реченица? ДА.
А испред одричних? Не. Ученицима треба овом приликом само напоменути да се та
мала одрична реч пише одвојено од речи које означавају радњу.
Навођење примера.
Наставник може да поставља шаљива питања или питања из наставних садржаја других
предмета, Света око нас, на пример.
Да ли си био на Месецу? Да ли панде једу само бамбус? Умеју ли рибе да цвркућу?
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Да ли знаш да плетеш? Да ли је кит највећи сисар на свету? Да ли на северу излази сунце?
ДЕФИНИЦИЈА (ученици сада већ лако могу доћи сами до ње)
ПОТВРДНЕ СУ ОНЕ РЕЧЕНИЦЕ КОЈИМА СЕ НЕШТО ПОТВРЂУЈЕ.
ОДРИЧНЕ СУ ОНЕ РЕЧЕНИЦЕ КОЈИМА СЕ НЕШТО ОДРИЧЕ.
Вежбање
Рад у пару. Размена потврдних и одричних реченица. За рад се могу користити питања из
анкете (Забавна граматика стр.19).
Да ли знаш да пливаш?
Да ли возиш бицикл?
Да ли умеш да рониш?
Скијаш ли?
Да ли знаш да правиш кајгану?
Деци треба скренути пажњу да је ова анкета лепа прилика да сазнају нешто ново о својим
другарима. Они могу да смисле и нова питања и да потраже одговоре од својих другова на
одмору, после школе, телефоном. Анкету у Забавној граматици треба да заврше код куће, али
да се пре тога распитају за одговоре.
Може се истаћи следећи текст (написан на плакату):
ДОБРИ ПРИЈАТЕЉИ
ДОБРИ ПРИЈАТЕЉИ ШТО ИМАЈУ ДЕЛЕ.
ЈЕДНИ ДРУГИМА ЗЛО НЕ ЖЕЛЕ
ДОБРИ ПРИЈАТЕЉИ НЕ ОДАЈУ ТАЈНЕ.
ЗАЈЕДНО ПРОВОДЕ ТРЕНУТКЕ СЈАЈНЕ.
ДОБРИ ПРИЈАТЕЉИ ВРЕДЕ ВИШЕ
И ОД СУНЦА И ОД КИШЕ.
Ученици после читања текста и краћег разговора о њему, препознају у њему и
црвеним фломастером подвлаче одричне, а зеленим потврдне реченице.
Ученике треба подстаћи да сами смишљају потврдне и одричне реченице о добрим
друговима и да их напишу на плакату, који ће наћи своје место у учионици.
Наставник може да заврши час једном шалом.
НЕСТАШНА ДЕЧИЦА
НА ПЛАЖИ ЈЕДАН ЧОВЕК ПРИЂЕ БОБИНОМ МЛАЂЕМ БРАТУ И УПИТА ГА:
– ИЗВИНИ, ДА ЛИ ЈЕ ОНАЈ ДЕЧАК КОЈИ ЗАКОПАВА МОЈ ШЕШИР ТВОЈ ДРУГ?
– НЕ, НИЈЕ, МОЈ ДРУГ УПРАВО ПУНИ ВОДОМ ЏЕПОВЕ ВАШИХ ПАНТАЛОНА.
За даља вежбања и примену наученог користити задатке из Радне свеске.

Наставна јединица: Писање речци ли и не
Циљеви часа:
 обнављање знања о значењу и облицима реченица;
 уочавање и препознавање упитне и одричне речце;
87







усвајање и разликовање нове умањенице – речце од умањенице речица;
уочавање и усвајање и примена нових правописних правила;
увежбавање правилног постављања питања;
увежбавање одговора и у потврдном и у одричном облику;
подстицање на самостално откривање ваншколских сазнања из различитих области.

Мотивациона активност: квиз игра Ко зна више
Опис игре: децу треба поделити у три групе. Групе могу да чине и ученици који седе у
истом реду. Разбрајалицом бирају ученика који ће саопштавати одговоре до којих су
заједнички дошли.
Ако једна група не зна одговор, питање преузимају друге групе до коначног одговора.
Формулација питања и начин одговарања на њих прилагођени су како откривању
знања тако и једном од основних циљева овог часа: уочавању, препознавању и примени
правилног начина писања речци ли и не.
Могућа питања:
 Да ли кромпир цвета?
 Од чега се не одваја зец из „Алисе у земљи чуда”?
 Може ли од пуноглавца да постане кишна глиста?
 Зна ли Капетан Кука да лети?
 Живе ли Ескими у вигваму?
 Да ли се у грчкој митологији крилати коњ зове Минотаур?
 Лете ли пчеле у јату?
 Постоји ли израз – Паметан као мазга?
 Да ли панда живи у Јапану?
 Је ли жирафа месождер?
 Да ли Брзи Гонзалес живи у Египту?
 Да ли се бисер ствара у морском јежу?
Важно је, пре него што квиз почне, ученицима објаснити како да одговарају на
постављена питања.
На пример: на питање Да ли жирафа једе месо?, прво треба, ако знају наравно, да
одговоре одрично, а тек онда да кажу шта она једе.
Жирафа не једе месо. Она једе само биљке.
После завршене игре, разговор о питањима и одговорима из квиза наставник може да
искористи за кратко обнављање знања о значењу и облицима реченица а потом да на табли
напише још неколико нових питања и одговора.Ученици могу и сами да предлажу питања.
Да ли Попај једе шаргарепу?____Попај не једе шаргарепу.
Могу ли кенгури да лете?_______Кенгури не могу да лете.
Знају ли мрави да направе мед?______ Мрави не знају да направе мед.
На примеру ових реченица ученици треба да уоче да се речца (мала реч) пише у
упитним реченицама, одвојено од речи испред себе, као и да се речца не пише одвојено од
речи које казују радњу.
Било би добро да наставник припреми текст на већем папиру на коме је написан
разговор између ДА и упитне речце ЛИ.
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ДА:

Хоћеш ли да да будемо једна реч?

ЛИ:

НЕЋУ.

ДА:

Јеси ли нешто љут на мене?

ЛИ:

НИСАМ.

ДА:
ЛИ:

Имаш ли неког другог друга?
НЕМАМ.

ДА:

Ја бих ипак да ти се придружим.

ЛИ:

НЕМОЈ, МОЛИМ ТЕ.

На овом тексту (који остаје у учионици као подсетник) ученици могу да препознају
и утврде писање упитне речце ли, као и да уоче уз помоћ наставника четири речи (НЕЋУ,
НИСАМ, НЕМАМ, НЕМОЈ) које представљају изузетак при писању одричне речце не.
После истицања тих речи и правила за њихово писање ученици могу да изађу да их заокруже
или подвуку у тексту.
Вежбање и примена новог знања
Ученици (у пару) добијају задатак да за свог пара смисле и запишу на папирима по
једно занимљиво питањe са упитном речцом ли. На питање одговарају само ако је правилно
написана речца ли. После питања, ученици, опет у пару, на цедуљама пишу заједничке
забране које би волели да се поштују у учионици. Треба да воде рачуна о правилном писању
одричне речце не.
Урађене задатке коментарисати и цедуље залепити на пано. За даља вежбања
користити Језичке поуке и Радну свеску за други разред.
Стеван Раичковић: Кад почне киша да пада
Мотивациона игра: Причам ти причу.
Сада ћемо заједно покушати да напишемо причу. Ја ћу је започети (на папиру
напишите реч киша). Сада ће свако од вас дописати по једну реч, али тако да она има везе са
претходим речима на папиру. Затим ћете додати папир другу до себе. На крају ћемо добити
нашу заједничку причу.
Циљ игре: стварање прикладне атмосфере за читање и доживљавање песме.
Подстицање замишљања и фантазије.
У тумачењу истаћи да се песма бави оним лепим тренутком кад киша почне да пада.
Тада као да све за тренутак стане, као да свако тражи стреху под којом ће се сакрити...
Композиција песме је несвакидашња. Састоји се од низа песникових питања, на која
он не одговара. Утисак је да се одговор очекује од деце, да се на тај начин она уводе у
фантазију и замишљање. Посебно се треба задржати над стиховима песме где се помињу
ликови за које је киша спас. Кога то „спасава“ киша? Како? Кога је растужила? Осим риба,
коме још доноси велику радост? Шта деца воле да раде кад киша пада?
Битно је да се уоче упитне реченице. Следи објашњење упитних реченица. Постоје
два облика упитних реченица – потврдни и одрични.
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Вежба „превођења“ потврдних упитних реченица у одричне упитне реченице:
Шта раде деца? ______________________ Шта не раде деца?
Да ли журе да се сакрију стари? _____ Да не журе стари да се сакрију?
Шта раде шетачи у парку? ___ Шта не раде шетачи у парку?
Вежба „превођења“ одричних упитних реченица у потврдне:
Да се рибари не враћају кући? _____ Да ли се рибари враћају кући?
Шта не раде мачке? ___________________ Шта раде мачке?
Да не чика пиле копца? __________ Да ли пиле чика копца?
Богаћење речника: Како све киша може да пада?
Ученици размишљају и говоре. Одговоре бележите на табли, а деца у своје свеске: Пада,
ромиња, сипи, промиче, лије, пљушти, сипа, прска, капље, кваси, роси...

Наставна јединица: Род именица
Циљеви часа:
 уочавање и разликовање рода код живих бића;
 обнављање знања о именицама;
 уочавање, разликовање и именовање речи мушког, женског и средњег рода;
 примена новог сазнања кроз различите вежбе.
Мотивациона игра: Полете гуска
Деца треба да измакну столице тако да могу да подижу и спуштају руке не додирујући
столове. Једно дете говори: Полете гуска! Тада сви дигну руке. Када оно каже: Паде гуска, –
сви спусте руке. Дете убрзава давање налога, при чему нека деца почињу да греше. Ко
погреши, треба да имитира карактеристичне покрете и гласове појединих животиња.
Ова једноставна игра, која је стара варијанта деци познате и омиљене игре Дан и ноћ,
покренуће и оживети дечје приче о животињама, на које ће се учитељ ослонити у обради
наставне јединице.



Да ли бисте умели да препознате и разликујете маму гуску од тате гусана?
Сетите се неких животиња (лав – лавица, паун – пауница, петао – кокошка) код којих се
видно примећује разлика у изгледу између женки и мужјака.
 У чему је разлика између ваших родитеља?
Значи, бића у природи се разликују по женском и мушком роду.
Сада учитељ може да тражи од ученика да говоре неке речи које означавају бића
мушког рода, а потом исте те речи али у женском роду. Ученици треба да уоче да се и речи
које означавају бића разликују по роду.
Вратимо се још једном нашој игри. Како би мама гуска, да уме да говори, називала
своје дете. Можете ли из речи гушче или дете да одредите род?
ОБЈАШЊЕЊЕ:
ДЕТЕ, КАО И МЛАДУНЧЕ НЕКЕ ЖИВОТИЊЕ, У ПРИРОДИ СЕ, НАРАВНО, РАЗЛИКУЈЕ
ПО РОДУ, ИЛИ ЈЕ МУШКОГ ИЛИ ЖЕНСКОГ РОДА. АЛИ РЕЧИ: ГУШЧЕ, ДЕТЕ, ПИЛЕ,
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ЈАРЕ, МАЧЕ, ШТЕНЕ, ЈАГЊЕ НЕ ПОКАЗУЈУ О КОМ ЈЕ РОДУ РЕЧ, ПА СЕ ЗАТО КАЖЕ
ДА СУ СРЕДЊЕГ РОДА.
Било би добро да учитељ на табли нацрта цртеже неких животиња у чијем ће телу да
напише име те животиње у сва три рода.
У наставку часа ученике треба питати шта још, осим бића, именице означавају.
Ученици набрајају именице које означавају предмете и појаве, а учитељ их записује на табли.
Записане речи ученици треба да разврстају према роду у три нацртана балона.
Учитељ треба да објасни ученицима да ће им у одређивању рода помоћи речи тај, та
и то.
Ученици излазе пред таблу и сами или уз помоћ наставника одређују род речи и
уписују у одговарајући балон.
Након овог задатка наставник може да дефинише и запише на табли.
РЕЧИ КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ ИМЕНА БИЋА И ПРЕДМЕТА РАЗЛИКУЈУ СЕ ПО
РОДУ. ОНЕ МОГУ БИТИ МУШКОГ, ЖЕНСКОГ И СРЕДЊЕГ РОДА.
Предлог за утврђивање и примену стеченог знања.
Рад на неком од текстова у Читанци.
Одредити три боје за сваки род. Ученици могу у књигама направити мале мрље
сваком од те три боје и поред написати као подсетник која боја је за који род.
Потом читају наглас реченицу по реченицу, препознају именице, одређују род и
подвлаче одговарајућом бојом. Сугерисати им да се потпомажу речима тај, та и то, што им
увелико помаже да брже и лакше препознају род.
За вежбање и проверу користити Радну свеску.

Божидар Тимотијевић: Октобар
Мотивација
 пригодна музичка композиција
 уметничке слике
Добро је да ученици претходно посматрају природу и запазе детаље карактеристичне
за рани јесењи пејзаж. Опис природе није просто набрајање података, већ би га требало
засновати на стваралачком посматрању, тј. на уочавању битних појава, доживљавању,
размишљању о запаженом, упоређивању и закључивању. За ово је неопходно развијати
осећање за боје, звукове, мирисе, облике и покрете у простору. Вежбама непосредног
посматрања саме природе усавршава се осетљивост чула, богатство опажања, а у складу с
тим, и могућност бољег, како усменог тако и писаног изражавања.
Рад на тексту треба повезати са изласком у природу, што ће ученицима помоћи да
интезивније и непосредније доживе слике јесени у самом тексту, као и осећања које оне
изазивају.
У анализи текста најбитније је запазити шта писац описује, којим речима слика
богатство јесењег колорита и како ученици те слике доживљавају, шта виде и са чим своје
утиске могу да упореде.
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Ученици треба да препознају и истакну реченице које на сликовит и духовит начин
говоре о променама у природи, изгледу шуме, свим бојама јесени, биљкама, понашању
птица. Анализу текста треба довести у корелацију са предметом Свет око нас. Шта раде
животиње у јесен? Како се припремају за зиму? Заједнички тражити речи које би могле да се
користе у описивању дрвећа, траве, неба, сунца, птица.
У раду на тексту користити методичке подстицаје из Читанке, где су понуђени
разноврсни задаци који на занимљив начин подстичу стваралачке могућности ученика.

Гроздана Олујић: Шаренорепа
Прича о необичном пријатељству између девојчице и тигра. Прича о снази љубави и
пријатељства, који се, понекад, налазе на местима где то не очекујемо. Утолико су
драгоценији и треба их брижљивије чувати.
Могућа уводна игра: Погоди
Учитељ описује тигра, а ученици треба да погоде о којој животињи је реч. Описује се:
његов изглед, величина, крзно, начин исхране, станиште... Кад ученици открију о којој
животињи је реч, учитељ им каже да ће сада чути причу у којој је један од главних ликова
тигар.
Прича има елементе бајке. Нека деца сама открију шта је то чудесно у овој причи, а
шта је оно што је могуће. Прича је дуга и погодна за препричавање по плану.
Главни и споредни ликови у причи: Како изгледају? Како се понашају? Које су
њихове особине? Усмерити пажњу ученика на трансформацију тигра. Како су и када његови
покрети постали блажи, а очи питомије?
Ученике треба мотивисати за причање приче из позиције девојчице, тигра, чувара
парка, девојчицине маме.

Наставна јединица Узвичне реченице; узвичник
Мотивационе игре
1. Сви ученици, када дође ред на њих, треба да изговоре ,,О, Марина!“ или неко друго
име на разне начине, нпр. са љубављу, бесно, уплашено, чудећи се, изненађено, смејући се...
2. Ученици заједно сачињавају списак са што више различитих емоција, нпр. љутња,
страх, срећа, љубомора, узбуђење, задивљеност... Свака емоција записује се на посебан
папирић. Ученици треба да изаберу стихове неке песме или неке реченице. Учитељ први
извлачи један папир и изговара једну од одабраних реченица у складу са емоцијом која је на
папирићу. Ученици редом бирају папириће и игра се наставља.
Ове игре ће олакшати разумевање значења узвичних реченица којима казујемо неко
узбуђење, дивљење, чуђење, радост, страх... као и уочавање интонације реченице у складу са
емоцијом коју она изражава. Ученицима треба скренути пажњу да док читају неки текст или
причају свој доживљај прилагођавају тон и интонацију значењу реченица, што ће њихово
читање и причање учинити изражајнијим и занимљивијим.
Подесна вежба за уочавање разлике у интонацији изговора изјавних, упитних и
узвичних реченица јесте изговарање исте реченице на три различита начина.
Киша пада.
Киша пада?
Киша пада!
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Те реченице треба и записати да би ученици могли да уоче како при записивању
реченице знак интерпункције одређује њено значење.
У Језичким поукама су предвиђени задаци у којима ученици треба од обавештајних и
упитних реченица да направе узвичне.
Један од задатака за ученике може бити и да укратко испричају (водећи рачуна о
правилној интонацији при изговору узвичних реченица) неке од својих доживљаја кад су
били уплашени, задивљени, зачуђени. Та говорна вежба ће им олакшати смишљање и
записивање узвичних реченица којима треба да изразе различита осећања. Такав задатак је
предвиђен у Језичким поукама.
За даља вежбања и примену новог знања треба користити задатке из Језичких поука и
Радне свеске.
Артур Шопенхауер: Бодљикава прасад
Мотивациона игра: Сличности и разлике
Поделите се у парове. Изаберите неког из одељења кога не познајете довољно или са
ким се до сада нисте много дружили. На папиру напишите три ствари по којима се
разликујете од свог пара и три ствари по којима мислите да сте слични или исти са својим
паром. Када то урадите, размените са паром оно што сте написали, упоредите и разговарајте
о ономе до чега сте дошли, да ли се ваши одговори у нечему разликују, или су слични.
Циљ игре: Међусобно упознавање. Увиђање да се људи међусобно разликују и да се
добар однос међу њима не може градити без спремности да признамо једни другима право на
посебност.
Тумачење текста уз помоћ питања из Читанке. Алегорична филозофска прича која, у
ствари, не говори само о односу између бодљикавих прасића већ о и односима међу људима.
Као што су прасићима потребни прасићи, тако и људи не могу живети једни без других. У
разговору са ученицима треба доћи до одговора на питање како је могуће међусобно
комуницирати, радити, дружити се, играти се и живети заједно, а да тај однос карактерише
лепо понашање. Сви ми имамо различите особине, добре и мање добре. Видели смо и да се
међусобно разликујемо. Те наше разлике могле би да се претворе у „бодље“ и да повреде
другу особу. Зато треба да се трудимо да уважавамо различитост, посебност и да не будемо
вођени само својим потребама. То наравно, не значи да треба да заборавимо на своје потребе.
Њих остварујемо у мери у којој не повређујемо друго биће. Имамо право на посебност, али
треба да поштујемо и туђу. Ето зашто се прасад толико труде да нађу право растојање.
„Потрага“ за правим растојањем је потрага за начином понашања којим остварујемо своје
потребе, а не угрожавамо туђе. То је и начин понашања којим чинимо добро једни другима.
Није добро кад само једна особа даје, а друга прима. Постоји и лепота давања, леп је осећај
помоћи неком другом. Можете упутити децу да читају књигу Добро дрво Шела Силверстејна.

Наставна јединица: Једнина и множина именица
Циљеви часа:
 разликовање једнине и множине бића, предмета и појава;
 утврђивање знања о именицама;
 уочавање и разликовање различитих облика речи за једнину и множину;
 увежбавање и примена новог сазнања;
 повезивање ликовног и језичког изражавања.
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Мотивациона активност: Хајде да цртамо
Наставник, користећи већи део површине табле, црта кредама у боји једноставан
цртеж неба и мора, на коме ће бити само једна риба, једна птица, облак, чамац, на дну један
јеж, шкољка, итд.
Када цртеж буде готов, ученици, посматрајући, именују шта се види на њему.
Наставник записује на табли
МОРЕ,
РИБА,
ПТИЦА,
ЧАМАЦ,
ОБЛАК,
ШКОЉКА,
ЈЕЖ.
Након кратког разговора о цртежу, његовој неиспуњености и недовршености,
(усамљености рибе, птице...) наставник позива ученике да допуне цртеж цртајући, по жељи,
још понеку рибу, птицу, облак, чамац, шкољку...
Ученици могу у мањим групама да излазе пред таблу, договарајући се шта ће ко да
црта.
Након цртања и изношења утисака о новом, богатијем цртежу, ученици именују шта
се сад види на њему. Наставник записује на табли поред већ записаних речи њихове облике у
множини.
Ученици, који су претходно уочили разлике између једнине и множине бића и
предмета на цртежима, уочавају сада разлику између записаних речи, речи које су прво
записане означавају једно биће или предмет, а речи поред њих означавају више бића или
предмета.
Ученици препознају да речи записане на табли означавају бића, предмете и појаве и
да су то именице. Кратко обнављање знања о именицама.
Неку од именица записаних на табли нпр. риба, ученици треба да запишу у свеске и
да нацртају једну рибу.
Дефинисање и записивање
Када реч означава једно биће или предмет, она је у једнини.
Потом ученици цртају више риба и записују реч у множини.
Када реч означава више бића или предмета, она је у множини.
Још неки предлози за вежбање и примену новог знања.
Од датих речи ученици треба да саставе и запишу реченицу прво у једнини а потом у
множини. На пример: слон, миш...
Слон се боји миша.Слонови се боје мишева.
Као мотивација за следећи задатак може да послужи део песме Ј. Ј. Змаја Шта волим:
ВОЛИМ ЗВЕЗДУ КАД ЗАБЛИСТА.
ВОЛИМ РЕКУ КАД ЈЕ ЧИСТА.
ВОЛИМ НЕБО КАД СЕ ПЛАВИ.
ВОЛИМ ЦВЕТАК МИРИСАВИ.
ВОЛИМ ШУМУ. ВОЛИМ ГОРУ.
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ВОЛИМ БЛАГУ РУЈНУ ЗОРУ.
ВОЛИМ БАШТУ. ВОЛИМ ПОЉЕ...
Ученици раде у пару, свако записује на папиру сличну реченицу о томе шта он воли.
Важно је истаћи да именица треба да буде у једнини. Папире на којима су записали реченице
међусобно размењују и на њима записују исте реченице, али са захтевом да овај пут именица
буде у множини.
Наставник може на неком од стихова из прочитане песме да покаже како то треба да
изгледа.
ВОЛИМ БЛАГУ РУЈНУ ЗОРУ.
ВОЛИМ БЛАГЕ РУЈНЕ ЗОРЕ.
За даља вежбања, утврђивање и проверу треба користити текстове из Читанке и
Радну свеску.

Седам прутова, народна приповетка
Мотивациона игра:
Наставник неколико познатих пословица напише на цедуљама. Сваку цедуљу исече
на два дела, нпр. на једном ће стајати ,,несложна браћа“, а на другом ,,пропала кућа“. Цедуље
се пресавију и ставе у качкет, а њихов број треба да одговара броју ученика. Сваки ученик
узима једну цедуљу и покушава да нађе другог ученика који има одговарајућу половину
пословице.
Разговор о значењу неких пословица које су повезане са темом приповетке
Главни део часа
Пред само читање приповетке, ученицима се може рећи да ће им бити прочитана
једна народна приповетка, коју је некада давно смислио и испричао неко непознат, ко је
волео и знао другима да прича приче. Прича је заживела међу људима, причали су је и други,
касније су је и записали и тако је стигла и до нас.
После изражајног читања текста следи саопштавање непосредних утисака и мисли
везаних уз текст.
Могућа питања:
Шта је на вас оставило најјачи утисак када сте чули шта се десило у приповеци?
Шта вам се посебно није свидело?
Коме сте се и зашто у причи обрадовали?
Какав би био крај ове приче да се отац није појавио у њој?
У наставку часа ученици читају текст, после чега следи тумачење свих непознатих
речи.
Питања везана за интерпретацију текста треба да воде ученике до уочавања,
разумевања и тумачења редоследа догађаја, места и времена радње, особина ликова, узрочно-последичне везе између одређеног понашања и проблема, улоге старије и одговорније особе,
занимљивог начина решавања проблема и значајне промене на крају приче.
Могућа питања:
Шта сазнајемо на самом почетку приповетке?
Где је живела ова породица?
Какви су синови? Њихове особине?
Које су особине свађалица? (Написати на табли.)
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Замислите како су се односили један према другоме, како су проводили време, око чега су се
свађали.
Шта се све дешавало у њиховом дому због таквог њиховог понашања?
Како је изгледала кућа?
Коме је користила њихова неслога?
Пронађите у тексту реченицу која говори о томе.
Како се осећао њихов отац?
Шта је одлучио да уради?
Како је поучио синове да је важно да се више не свађају?
Шта мислите о оцу и његовом поступку?
По чему се све разликују отац и синови?
Шта мислите како је изгледао живот синова и њиховог оца после догађаја са снопом прутова?
Замислите њихову кућу – како она сада изгледа?
Закључна питања:
Шта сте научили из ове приповетке:
 о срећи и задовољству;
 о успеху у животу;
 о слози;
 о поштовању.
Од ученичких одговора наставник може направити запис на табли.
Вежба богаћења речника:
Неким речима из текста пронаћи речи сличног значења:
 занемарити: __________________________________________________________________
 себичан: _____________________________________________________________________
 рђав: ________________________________________________________________________
 назадак: _____________________________________________________________________
 грабити: _____________________________________________________________________
 одрешити: ___________________________________________________________________

Мирослав Антић: Тајна
Мотивациона игра: Коме да кажем?
Нека свако од вас замисли да има тајну, велику и важну. Можда не морате да
замишљате. Можда је већ имате. Поделићу вам папириће. Напишите са ким бисте поделили
своју тајну и зашто сте изабрали баш ту особу.
Напомена: На крају часа ученици читају оно што су написали.
Мотивациони разговор:
Знате ли шта је тајна? Шта значи тајити? О чему се таји? Коме се поверавају тајне? Каквим
гласом се тајне саопштавају?
После изражајног читања тумачити песму уз помоћ подстицајних питања из Читанке.
Важно је да деца разумеју значај тајне, њену важност и лепоту, да науче да буду пажљиви и
према својим и према туђим тајнама. Истаћи да постоје тајне чије прећуткивање мучи, које
траже савет, решење... Такве тајне није добро чувати у себи. Треба их поделити са
родитељима, наставницима или друговима... Разговарати са ученицима шта је то поверење,
како се оно гради и стиче... Да ли вам је неко поверио своју тајну? Како сте се понашали у
тим тренуцима? Како сте се осећали? Да ли сте сачували поверену тајну? Како се добар друг
понаша према тајни која му је поверена? Нема правог другарства без чувања тајни.
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Богаћење речника:
У Читанци су истакнуте неке речи настале од речи тајна (тајити и тајанствен). Заједно са
ученицима присетите се још неких речи изведених од речи тајна: тајан, тајновит, тајност,
тајити, затајити...

Наставна јединица: Речи које означавају радњу
Циљеви часа:
 неговање и развијање невербалних начина изражавања;
 подстицање комуникације међу децом;
 понављање и утврђивање знања о именицама;
 уочавање и препознавање нове врсте речи;
 усвајање сазнања о глаголима као врсти речи која означава радњу;
 уочавање везе између оног ко ради и шта ради;
 богаћење речника;
 увежбавање и примена новог сазнања кроз самосталан и заједнички рад.
Ток часа
Мотивацона игра: Шта ко ради – кратке сценске импровизације разних занимања и
разноликих радњи.
Погодан, полазни текст за уживљавање у саму игру као и за приближавање
граматичке појаве коју желимо проучити на овом часу јесте песма Драгомира Ђорђевића
Киша, која се налази у уџбенику Језичке поуке.
Кроз кратак разговор о песми наставник може једноставно усмерити пажњу на
уочавање, препознавање и именовање свих радњи из песме.
Шта све ради киша? (пљушти, пада, сипа, прска, капље, лије, кваси)
Видели смо шта све ради киша, хајде сад да видимо шта можете ви.
Наставник говори тихо појединим ученицима назив неког занимања: лекар, певач,
зидар, возач, свирач, писац, сликар...
Ученици без речи, само покретима представљају одређено занимање а остали
погађају.
Када је игра готова, ученици још једном понављају која су све занимања представили
пантомимом.
Које занимање вам се највише свиђа?
Које су то врсте речи? (писац, лекар, возач...) Кратко подсећање на именице.
Шта све они раде?
Писац пише. Лекар лечи. Возач вози. (Запис на табли.)
Шта мислите, шта у овом моменту, док смо ми на часу, ради ваш тата? Веверица? Мали
дечак у Јапану?
На пример:
Тата ____________.
Веверица ________________.
Мали Јапанац _______________________. (Запис на табли.)
Које речи у овим реченицама значе да неко нешто ради? Подвуцимо их.
Речи које значе да неко нешто ради називају се глаголи.
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Потом наставник на табли може да напише неке речи, нпр. мачка, ветар, дете, а
ученици излазе и дописују глаголе који означавају различите радње. У наставку часа
ученици могу да вежбају радећи задатке који се налазе у уџбенику.
Гвидо Тартаља: Зна он унапред
Ово је текст намењен извођењу на сцени. С таквим делима ученици су се ређе
сретали, па ће бити потрeбно више наставникових објашњења.
Мотивациони разговор:
Уколико се не може извести да нека представа претходи обради текста, ученици се
могу подсетити на представе из свог ранијег искуства. Не морају то бити само позоришне
представе, већ и радио или ТВ драме или представе са школских приредби. Ко оживљава
представе? На које начине? Шта мислите, како они знају шта треба да изговоре? Дакле,
постоје текстови који се пишу за сценско извођење, драмски текстови. Термин драмски не
морате помињати. О дијалогу и тексту у заградама писано је у Читанци.
Главни део часа
Одлично је што се радња дешава у учионици. Ученици се тако могу лакше уживети у
текст, имати илузију стварног дешавања. Знамо да ово што ћемо предложити озбиљно
одступа од методе изражајног читања, где је једини учесник наставник, али је важно да би се
остварила илузија стварности. Драматизација се спрема са учеником који лепо чита и има
склоност према глуми. Остала деца за договор не треба да знају због већ поменутих разлога,
као и ефекта изненађења који ће појачати доживљај. Значи, чује се куцање, улази ученик који
глуми Мишу и ваш разговор креће. Наравно, ако нисте у прилици да научите учитељеве
реплике, можете их читати. Тако је ваша учионица постала сцена, ученици публика, а ученик
који глуми Мишу и ви глумци. Нема бољег начина да се покаже смисао драмског текста од
оног када се он оживи глумом. Доживљај ће сигурно бити интензивнији, па ће га деца лакше
вербализовати.
Тумачење текста: текст тумачити уз помоћ питања из Читанке; погодан је за
прављење заједничког плана.
Други час треба посветити упутствима у вези с припремом деце за аудицију која би се
одржала трећег часа. Најбољи пар би спремао комад за извођење на једном од родитељских
састанака. На аудицију ће излазити заинтересована деца. Остали ће учестовати у жирирању,
а оцене би биле од један до пет. Победник је онај пар који скупи највише поена. На тај начин
била би ангажована сва деца. Потребно је и да се направи договор око проналажења костима
за учитеља.
Начин говора: задржати се на Мишином и учитељевом начину говора; учитељев глас
је нижи, снажнији, спорији; мишин је виши, слабији, распеванији.
Напомена: казати ученицима који глуме наставника да обрате пажњу на наставников
говор док Миши обећава петицу из кашњења; гласом показати да учитељ мисли супротно од
онога што говори, не помињати иронију, наравно; Мишине последње реченице су другачије,
испрекидане, несигурне; одају његову збуњеност, постиђеност, али оне су и последњи
покушај да се извуче из „замке“ коју му је начинио учитељ.
Мимика: када се осећања која речи изазивају одражавају на лицу, те речи делују
убедљивије; уместо речи мимика пред ученицима се може користити синтагма израз лица.
Мишино лице се мења од сигурног и самоувереног до збуњеног и несигурног; израз
учитељевог лица се мења из стрпљивог, без прекора, на тренутак ироничног, па све до
помало строгог.
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Гестикулација: употреба руку да би се појачале говорникове речи; не треба
претеривати у томе, јер ефекат може бити супротан од очекиваног; добар пример једноставне
и смислене гестикулације јесте Мишино показивање прстом на одвезану пертлу на левој
нози.
Пантомима: говор без речи, покретима и изразима лица.
Вежбе пантомиме: Раде их сви на својим местима док им се даје налог –
увлачите иглу у конац, љуштите лук, умотавајте поклон, одмотавајте чоколаду и почните да
једете.
Пантомима у пару: мачујте се, пијте чај, сеците дрво.
Трећи час: АУДИЦИЈА

Љубивоје Ршумовић: Једнога дана
Мотивациона игра
Сваки ученик на десет цедуљица исписује по једну реч везану за догађаје од
претходног дана. Своје цедуље ставља у посебну кутију. Затим свако узима по једну кутију
(не своју) и у року од десет минута треба да напише шта мисли да је нека особа радила тог
дана, као и ко је она. Циљ игре је да ученици спознају на које се све разнолике начине може
испунити време и шта се све корисно, важно, лепо и забавно може урадити у току само
једног дана.
Краћи разговор о вредним људима, који радом стварају, и лењим људима, који би без
труда желели да уживају. Разговарати са ученицима о томе шта чине кад желе да нешто
остваре (знање, успех у спорту и сл).
Песма пуна луцидног хумора, којом песник Љубивоје Ршумовић извргава лењост
подсмеху, блиска је дечјем доживљају света и стога је разговор о њиховим утисцима и
расположењима која она буди, као и о томе шта им се у њој допада један од веома важних
делова у обради текста. Иако је песма замишљена као игра, деца препознају проблем, не
занемарујући његову тежину и лако га повезују с непосредним искуством. Дечја радозналост
и отворени дух према свему што одступа од стереотипног приступа ликовима и одређеном
проблему, учиниће да се, уз добар подстицај, изнедре занимљиви и оригинални одговори.
Изражајно читање и методичка упутства из Читанке треба да подстакну ученике на
уочавање слика појединих готована, издвајање строфа или стихова које они сматрају
најдуховитијим, односно строфе која садржи поруку песме.
Поруке песме се могу формулисати и истаћи својим речима или пословицама:
Чега се паметан стиди, тиме се луд поноси.
За лењивца је сваки дан недеља.
Гора је лењост но болест.
У срећу се узда луд, а паметан у свој труд. (О свето небо/, о моћне силе,/ баците једно/
печено пиле.)
Сједи ја, сједи ти, тешко кући у којој смо ми.
У анализи песме пажњу треба посветити и форми заснованој на ређању. Ученици
треба да препознају строфу у којој се ређање прекида.
Песма је изузетно погодна за читање по улогама (посебну пажњу обратити на узвичну
интонацију), као и за утврђивање знања о узвичним реченицама:
Презирем рад! (Каже одлучно први готован.)
Нек ради онај ко је луд! (Каже презриво трећи готован.)
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Ја сам гладан! (Узвикује у очајању седми готован.)
Вежба за богаћење речника: речи различитог облика, а истог значења.
 готован, дембел, нерадник, ленштина, лезилебовић, лезилеб, лења буба
 дембелисање, лењствовање, ленчарење, забушавање
 вредан, радан, радин, марљив.
Поређења:
 Вредан као мрав.
 Радан као пчелица.

Наставна јединица: Главни делови реченице
Циљеви часа:
 обнављање знања о реченицама и реду речи у реченици;
 обнављање знања о ВРСТАМА РЕЧИ;
 уочавање и препознавање главних делова реченице;
 уочавање везе између субјекта и предиката (ко – шта ради).
Мотивациона активност
Деци по групама поделимо папириће на којима су написане речи од којих треба заједнички
да сложе реченицу.
Понуђене реченице наставници могу да мењају прилагођавајући број речи броју деце у
групама.
Досадна киша гађа капљицама малог миша.
Јутрос је Петар у дворишту јурио ветар.
Малени скакавац скаче у трави.
Бамби је задивљено гледао за лептиром.
Главни део часа
Када реченице буду сложене, ученици их читају а наставник на табли записује реченицу оне
групе која је била најбржа.
На пример: Досадна киша гађа капљицама малог миша.
Хајде сада да ову реченицу коју сте лепо саставили покушамо да скратимо прецртавајући
речи без којих она још увек може да буде јасна.
Следећи задатак за ученике је да у реченици која је записана на табли нађу реч која говори
каква је киша (досадна).
Наставник пише реченицу без те речи.
Киша гађа капљицама миша.
Ученици запажају да реченица и даље нешто казује и има смисла.
Потом проналазе речи које говоре кога гађа киша (малог миша).
Наставник записује нову реченицу.
Киша гађа.
У последњој реченици, уз помоћ наставникових питања ученици уочавају реч која говори ко
врши радњу и реч која говори шта киша ради и да те две речи треба да буду у реченици да
би реченица била јасна и нешто значила.
Даље наставник помаже ученицама да уоче да је свим реченицама, које су записане на
табли заједничко то што садрже речи киша (реч која казује ко врши радњу) и гађа (реч која
означава шта киша ради).
100

Наставник чита написане реченице без тих речи из чега ће ученици лако закључити да
су те две речи важне и да су то главни делови реченице.
Сада ученици могу да прочитају и друге реченице које су саставили од датих речи, а
онда да склоне све папириће осим оних на којима је записано ко врши радњу и шта ради.
Наставник записује те реченице на табли а ученици у свеске.
Петар је јурио.
Скакавац скаче.
Бамби је гледао.
Ученици у овим реченицама препознају главне делове реченице, а потом их наставник
дефинише и записује на табли, а ученици у свеске.
РЕЧ У РЕЧЕНИЦИ КОЈА ОЗНАЧАВА ОНОГА КО ВРШИ РАДЊУ НАЗИВА СЕ
СУБЈЕКАТ.
РЕЧ КОЈА У РЕЧЕНИЦИ ОЗНАЧАВА РАДЊУ КОЈА СЕ ВРШИ НАЗИВА СЕ
ПРЕДИКАТ.
СУБЈЕКАТ И ПРЕДИКАТ СУ ГЛАВНИ ДЕЛОВИ РЕЧЕНИЦЕ.
Наставник треба да објасни да се субјекат у реченицама подвлачи једном цртом а
предикат двема. Ученици излазе пред таблу и у написаним реченицама подвлаче главне
делове.
За препознавање и примену новог знања учитељу може да послужи песма Мирјане
Стефановић Шта ко ради.
ШТА РАДЕ ЗВЕЗДЕ?
ЗВЕЗДЕ ПО НЕБУ ЈЕЗДЕ.
ШТА РАДЕ ПЕСМЕ?
ПЕСМЕ ТЕКУ ИЗ ЧЕСМЕ.
ШТА РАДЕ КОМАРЦИ?
СТАРЕ ДОК НЕ ПОСТАНУ СТАРЦИ.
ШТА РАДЕ МАЧКЕ?
ПАЗЕ ДА ИХ НЕ ЗАКАЧЕ ЗАКАЧКЕ.
После читања песме и препознавања главних делова реченица учитељ може да
поставља нова питања о томе шта, на пример, раде: рибе, сијалице, лађе, деца, балони, вагон,
бубамаре, метле.
Деца смишљају реченице и неке од њих записују на табли и у свеске. Субјекат
подвлаче једном, а предикат двема цртама.
За вежбање и утврђивање новог знања треба користити понуђене задатке у Радној
свесци.

Наставна јединица Властите именице
Мотивациона активност: игра На слово, на слово
 имена и презимена људи;
 имена планина;
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 имена река;
 имена насеља;
 имена животиња.
Неке од одговора наставник пише на табли.
У чему је разлика између речи град и речи Београд? По чему се разликује реч река и
реч Сава?
Ученици треба да уоче да неке речи означавају лична, властита имена људи, градова,
река, животиња и да се пишу великим словом.
Наставник потом дефинише да су властите именице речи које означавају лична имена,
надимке људи, животиња, називе насељених места, планина, река.
Властите именице пишу се великим почетним словом.
У Језичким поукама налази се песма Имена Григора Поповског, у којој ученици треба
да уоче и подвуку властите именице.
Задатке из уџбеника, који су разноврсни и занимљиви, треба да раде самостално,
увежбавајући стечено знање о властитим именицама. У једном од задатака ученици треба да
се присете и запишу имена седам патуљака из бајке Снежани и седам патуљака.
Било би подстицајно и занимљиво да ученици кратким сценским импровизацијама
представе ликове патуљака и њихове карактеристичне особине, по којима су и добили своја
имена.

Десанка Максимовић: Сликарка Зима
Текст је интересантан, јер је оживљавањем зиме попримио елементе бајке. Потрудити
се да ученици сами увиде како се то десило. Нека се присете шта су то бајке. Тако ће им бити
лакше да сами увиде шта је то чудесно у Сликарки Зими. Замислите сликарку Зиму. Како она
изгледа?
Шта све Зима слика на прозорима? Тумачење текста уз помоћ питања из Читанке.
Прављење заједничког плана по коме ће се препричавати бајка.
Издвајати поједине поетске слике и записивати их на табли:
Сребрн лист папрати или слеђенa јеловa гранчицa, слеђенa рекa која као да протиче
испод врба под снегом, дворац сав од биљура, у коме се уместо светиљки сијају сребрне
звезде.
Богаћење речника уз помоћ питања из Читанке о томе каква може бити пахуља.
Како све снег може да пада?
(Пада, провејава, сипи, веје, засипа, прекрива, застире, снежи...)
Време је за игру:
Поделите ученике у мање групе. Свака група бира по једног ученика да црта. За један минут
ученик треба да нацрта што више речи које се односе на зиму. Чланови групе који наслуте
шта је на цртежу – погађају. Група добија по један поен за сваку погођену реч, након чега
цртач почиње да црта следећу реч. Идеје за брзо цртање: Снешко Белић, јелка, звончићи,
ирвас, пахуљица, санке, скије, Деда Мраз, поклони, клизаљке...
Лисица и гавран, народна басна
Басна је заснована на алегорији, а алегорија детету није лако разумљива. У дечјем
свету чини се незамисливо да животиње говоре, размишљају, осећају. Зато их увек треба
подсећати да басне говоре о људима, а животиње само играју њихову улогу. Потрудити се
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да деца схвате да лукавост често није добра особина, као и да лаковерност ствара невоље
онима који је поседују.
Мотивациона игра
Допуњавање реченица: Брз је као _______.
Спор је као ___________________.
Вредан као ___________.
Лукав као ________________.
Размислите шта значи бити лукав.
Тумачење текста
Шта лисица мисли, а шта говори гаврану у почетку? Пронађите речи којима му се
обраћа. Какве су њене речи? Шта је постигла њима? Шта је мислила о гаврану када је дошла
до његовог сира? Шта је гавран мислио о лисици на почетку? Како замишљате да је изгледао
док га је лисица хвалила? Зашто је изгубио сир? Шта је тада мислио? Које особине има
лисица, а које гавран? Размислите када је правично бити лукав, а када не? Шта би биле поуке
ове басне?
Направите план за ову басну. Смислите што више имена за лисицу и гаврана, али тако
да имена одговарају њиховим особинама
Наставите ову причу: Да ли је лисица преварила још некога? Како? Да ли је гаврана
неко преварио? Да ли је он некога преварио? Можда лисицу када су се поново срели?
Подсетите се да ли сте некад ви неког преварили. Размислите да ли сте тада били
правични. Да ли је вас неко преварио? Размислите и замислите како би испричала ову басну
лисица, а како гавран.
Можете предложити деци да драматизују басну. У драматизацију се може убацити и
трећи лик неке животиње која је то посматрала.

Свети Сава и отац и мати са дететом, народна прича
Разговарати са децом о Светом Сави. Испричати им бајковиту причу о томе како је
био принц, о његовом бегу у манастир (то ће деци бити занимљиво, јер подсећа на авантуру
од које застаје дах), о свим добрим стварима које је учинио у свом животу. Објаснити им
како то да је ишао у лов, а молио се да не улови ништа (од њега се очекивало да иде у лов, а
он није желео да убија). Било му је жао да чак и стари пањ преполови. Деци ће бити
интересантна прича о Савином чудесним штаповима, јер и она подсећа на бајку.
Током тумачења текста истицати врлине које треба неговати да би човек био срећан у
животу. Разговарати са децом какве савете добијају од родитеља и шта сами могу учинити за
властиту срећу. Посебну пажњу обратитити на израз „у свачему умерено“. Истаћи да је ово
једна од народних прича о Светом Сави у којој он помаже људима својим саветима.

Драган Лакићевић: Дечак и санке
Пред нама је легенда о Светом Сави настала у данашње време. Аутор ове приче је
познат и у томе се ова прича разликује од народних прича, које су се преносиле са колена на
колено и причајући се мењале. Објаснити ученицима да су легенде приче из живота светаца
и неких других познатих личности или приче о настанку неких места или ствари.
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Могући уводни разговор: Зашто волите зиму? Шта волите да радите зими? Замислите како
бисте се осећали да немате санке, а силно желите да се санкате. Пред нама је прича о дечаку
који је остао без санки.
Тумачење текста уз помоћ питања из Читанке. Нагласити да се ова легенда убраја у
оне у којима Свети Сава људима дели практичне савете како да направе нешто или реше
неку недоумицу.
Питати ученике на коју их кратку књижевну врсту подсећа истакнути део реченице:
Свако се снегу на свој начин радује, а ко се радује, тај и стрепи… Указати деци на то како
Свети Сава жели да каже дечаку да није сам у својој невољи: говорећи му да све чека снег.
Ако не стрепе због санкања, стрепе због неких других разлога.
Нека у тексту пронађу реченице којима се описује промицање првих пахуља.

Наставна јединица Самогласници и сугласници
Мотивациона активност: игра
А, а, а, плаче мали Ивица.
(Покрети и мимика којима се имитира плач.)
О, о, о, разбио огледало.
(Ивица рукама показује како баца огледало на под.)
И, и, и, мајка ће га ружити.
(Суиграч кажипрстом прети Ивици.)
Е, е, е, добиће батине.
(Ивица окреће леђа, савија се и од свог пара кобојаги добија батине.)
У, у, у, побегао је у шуму.
(Трчећи у месту, Ивица имитира бежање.)
а, о, и, е, у
(На крају се повезано певају сви почетни гласови из претходних стихова.)
Ова игра игра се у пару. Играчи су окренуту један према другоме. Један играч је
Ивица, а други игра његову маму (или његовог тату). Они заједно певају или изговарају исти
текст. Сви стихови се понављају по два пута, а сваки играч, према улози коју има, покретима
и мимиком допуњава и обогаћује садржај.
После одигране игре, која је ученике забавила и активирала, наставник усмерава
њихову пажњу ка основном језичком садржају овог часа.
Главни део часа
Које гласове сте певали на почетку сваког стиха ове песме и на крају све заједно?
Хајде да још једном отпевамо сваки од стихова посебно.
Колико има стихова?
Сетите се и кажите неку од разбрајалица које сте учили у вртићу или у школи.
Потом наставник на табли пише неке речи:
о-гле-дал-це
сла-до-лед
а-ви-он
у-чи–о- ни –ца
са-мо-гла-сни-ци
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Изговарајте сада полако ове речи, истичући границе слога, као у разбрајалицама.
Који гласови се истичу у изговору ових речи?
Које гласове изговарате слободно, без препрека?
Значи, у нашем језику има пет гласова који се изговарају слободно, без препрека.
Колико има гласова у нашем језику?
Колико азбука има слова?
Ученици говоре азбуку наглас.
Изговарајте неке од гласова који нису самогласници: ж,т, п, б, њ.
Ученици треба да осете да се ови гласови изговарају уз препреке.
Гласови који се изговарају уз препреке зову се сугласници. Самогласници су А; Е; И;
О; У; а сугласници су сви остали гласови.
Предлози за вежбање и примену новог знања
Сада свом другу из клупе на леђима прстом напишите глас који желите. Његов задатак је да
погоди који је то глас, да ли је самогласник или сугласник и да каже неку реч која почиње
тим гласом. Игра се наизменично.
У уџбенику Језичке поуке и Радној свесци постоје разноврсни задаци за вежбање и примену
знања о самогласницима и сугласницима.

Наставна јединица: Гласови се удружују у речи и слогове
Циљеви часа:
 уочавање и препознавање појма слог;
 усвајање нових сазнања о слогу, слоговању речи, преношењу речи у нови ред на граници
слога;
 примена нових сазнања.
Мотивациона активност
Акценат целе мотивационе активности треба да буде на деци познатим
разбрајалицама јер начин на који деца спонтано изговарају речи разбрајалица, полако и са
истицањем границе слога, у наставку часа ће им олакшати усвајање дефиниције слога и
начина на који се речи деле на слогове.
Главни део часа
Од чега се састоје разбрајалице? (од речи)
Које речи су ти необичне, смешне?
Од чега се састоје речи? (од гласова) Како се зову знаци којима се записују гласови?
Још једном полако изговорајте неку разбрајалицу.
Хајде сад да изаберемо само две речи нпр.: ен-ци, мен-ци.
Да ли сте гласове ових речи изговарали одвојено?
Е- н- ц- и,
м- е- н- ц- и
Како сте их изговарали?
Ен-ци
мен-ци
Из овог или других примера из разбрајалица, ученици лепо могу уочити да се гласови
у једној речи не изговарају одвојено већ да се групишу у одређене целине.
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Ученици изговарају поједине речи из разбрајалица и одговарају на питање колико
пута су отворили уста при изговарању и које су гласове приликом изговора груписали у
целине.
ДЕО РЕЧИ КОЈИ ИЗГОВАРАМО ЈЕДНИМ ОТВАРАЊЕМ УСТА ЗОВЕМО СЛОГ
(запис на табли)
Реч миш изговарамо једним отварањем уста и зато кажемо да она има један слог.
Ученици даље сами изговарају речи које су састављене само од једног слога, а
наставник неке од њих записује на табли. Ученици у свеске.
Колико пута отворите уста при изговору речи мачка?
Речи од два слога: бум-бар, кан-тар, ма-чка пре-де
Реч ча-ра-пин има три слога јер приликом изговора три пута отварамо уста.
Речи од три слога: жа-ри–пан; пе-ли-ван; ма-чи-ћи
Зашто је важно знати како се речи правилно деле на слогове?
КАД СЕ РЕЧИ НА СЛОГОВЕ НЕ БИ ДЕЛИЛЕ, ОНЕ БИ СЕ ПРЕКО СТРАНЕ
ПРЕЛИЛЕ.
Учитељ на табли црта узану кућицу у коју записује следећу реченицу и показује на којим
местима се речи могу прекинути да би се пренеле у други ред.
Једног дана један мишић нашао је на тавану велики округли сир.

Астрид Линдгрен: Смолендски укротитељ бикова
Мотивациона игра: Лепе поруке
Нека свако смисли лепу поруку за онога ко седи поред њега. Како сте се осећали док
сте слушали лепу поруку? Како сте се осећали док сте је говорили?
Тумачење текста:
Пред нама је прича о необичном подвигу. Знате ли шта је подвиг? Зашто је ово
необичан подвиг? Знате ли како се обично укроћују животиње? Чиме је Кале укротио бика?
Размишљајте о чудесној моћи речи и нежности. Кале је дугo тепао бику док га није
одобровољио. Шта закључујемо о Калу на основу тога? У једном тренутку Кале је учинио
један одважан покрет. Шта је то урадио? Која особина му је била потребна за тај поступак?
Чему нас учи Калов подвиг? Можете ли сада да кажете зашто се Адам Енгелбрект наљутио?
Шта му је то недостајало? Да ли се Кале плашио бика? Каква је осећања бик изазвао у њему?
Ауторка са пуно поштовања говори о бику. Он има име и презиме, уважавају га попут
човека. У једном тренутку „допушта“ нам да завиримо у мисли Адама Енгелбректа.
Пронађите то место у Читанци и подвуците га. Замислите да сте ви Кале и испричајте зашто
се бик наљутио и како сте га смирили.
Смислите наставак приче, шта се даље дешавало у животу смолендског укротитеља и
Адама Енгелбректа. Присетите се приче из Читанке у којој је једна девојчица укротила једну
звер. Како је она то учинила?
Учитељ може на табли да напише прикладну мисао из Малог принца: Припитомити –
то значи створити везе.
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Размислите на којим осећањима су засноване те везе. Да ли је неко из ваше околине
љут? Смислите како бисте га речима и нежношћу одобровољили. Ако немате храбрости да
му то усмено кажете, напишите му писмо.

Душан Радовић: Лепо је све што је мало
Мотивациони разговор:
Каква осећања изазивају у вама мала бића? Ко вас посебно задивљује? Имате ли,
можда, неко мало биће? Како бринете о њему? Када му помажете? Какве речи му говорите?
Како вам оно узвраћа?
Интерпретативно читање наставника је важно јер својом сугестивношћу може
нагласити нека значења песме будући да песма има сложене мисаоне садржаје за дете тога
узраста. Песма не говори само о физичкој лепоти малих бића, већ и о њиховим унутарњим
особинама: безазлености, невиности, доброти... Деци није лако да разумеју стих: „Расти и не
стрепи“. Тумачећи песму објаснити о каквој се све лепоти и стрепњи ради. Важна питања
која не треба заобићи тумачећи песму истакнута су у Читанци.
Душко Радовић написао је и песму о великим и малим речима. Можете је прочитати деци:
Како треба
Мале ствари и имена мала траже
као м и ш, као з р н о, као м р в а...
Док велика ствар великим именом располаже
као с о л и т е р, као м е р и д и ј а н, као
С р е м с к а М и т р о в и ц а.
Колики је велики врабац?
Мали.
Колики је мали слон?
Велики.
Душан Радовић
Постоје речи којима се тепа, речи од миља. Хајде, тепајте малим стварима из ове песме.
Миш – мишићу;
Зрно –
Мрва –
Врабац –
Писање стихова са понуђеним римама:
Шта воли мрак?
Мрак воли да __________________ зрак.
Шта воли цвет?
Цвет воли да ___________________ свет.
Шта не воли мама?
Мама не воли да ________________сама.
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Шта воли дрво?
Дрво воли да ___________________ прво.
Шта воли дан?
Дан воли да ____________________ сан.

Бранко Ђопић: Болесник на три спрата
Песма заснована на забуни до које је дошло у телефонском разговору између доктора
и човека запосленог у зоолошком врту. Написана у облику дијалога, погодна је за
драматизацију. Уочавање стиха, строфе, риме. И само два стиха могу чинити строфу. Рима је
у овој песми једноставна за уочавање. Погодна за вежбање употребе великог слова. Такав
задатак постоји у Читанци и више њих у Радној свесци.
Могућа уводна игра: Шапнете неком од деце тихо реченице:
„Жирафа се разболела. Боли је грло. Тражи се доктор.“ Док свако дете изговори ове
реченице, оне ће изгубити почетни смисао. То је добар увод у читање, а затим и тумачење
песме. Сврха ове игре и јесте развијање слушања, без којег нема успешне комуникације.
Током тумачења песме нагласити важност јасности и одређености у телефонској и
свакој другој комуникацији. Двосмисленост изазива недоумице. Нека неко од ученика у пару
замисли да ради у зоолошком врту и да треба да обавести доктора да је болесна нека
животиња коју сам изабере. Порука треба да буде јасно пренета и да не изазива забуну и
недоумицу код доктора, учениковог пара из клупе.
Лучија Тумијати: Ерика
Пред нама је штиво пуно противречних осећања која обузимају дечака Пуча. Ученици
су били, јесу или ће бити у сличној ситуацији. Зато текст може помоћи деци да исказују
лични став према неком. Може бити и повод за вербализовање односа између дечака и
девојчица, као и за увиђање на чему почива неспоразум између њих. Све то води ка
међусобном отварању и разговору о темама које их тиште. Такав разговор помоћи ће им да
пронађу начине на који се могу дружити и бити пријатељи.
Могућа уводна игра:
Поделити папириће девојчицама и дечацима. На папирићима за девојчице могу да
буду нацртане лутке и исписано питање: „Шта ти, понекад, засмета код дечака?“ На
папирићима за дечаке могу да буду нацртане лопте и исписано питање: „Шта ти, понекад,
засмета код девојчица?“
НАПОМЕНА: Нека цедуљице буду у две различите боје да би касније, рецимо, плави дечаци
потражили црвене девојчице.
После изражајног читања следило би тумачење текста уз помоћ питања из Читанке.
Важно је да деца осете и схвате шта се, у ствари, дешава у Пучу. Каква га то противречна
осећања обузимају? Љубав и нетрпељивост према Ерики. Нетрпељивост јер не зна шта да
чини са својим уздрхталим срцем. У тумачењу текста посебно обратити пажњу на неке
реченице и објаснити њихово значење. На пример, реченица у којој би Пучо изгризао прсте,
па она у којој је Ерика најнеподношљивија девојчица на свету, као и она у којој она у белом
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хитону изгледа као из бајке. Одговарајући на питања из Читанке, ученици су дошли до
неких сазнања о томе како би се могли поправити односи између дечака и девојчица.
На крају часа вратити се на уводну игру. Нека „плави“ дечаци потраже „црвене“
девојчице. Нека седну по паровима, ишчитају шта пише на папирићима и заједнички пробају
да одговоре на оно што тишти њихове другаре и њих саме.
Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка
Басне су погодне за вежбе препричавања. Том приликом треба се одвојити од
дословног препричавања и кренути ка неким облицима стварања. На пример:
Препричај ову басну, али унеси неке детаље којих нема, на пример опис пса, где
живи, с ким живи, како је дошао до комада меса, каквог меса, куда се запутио с њим, каква
је река у којој је видео свој одраз, како је изгледао када је изашао из воде, о чему је
размишљао када је изгубио парче меса, шта је урадио следећи пут у сличној ситуацији.
 Додај – измисли шта се догодило пре и после самог догађаја испричаног у басни.
 Направи план препричавања у облику значајних речи, па онда по том плану нацртај стрип
којим ћеш илустровати ток догађаја.
 Замисли да је овај пас твој. Како би га чувао, чему би га учио, како бисте проводили
заједничко време, како би га посаветовао да више на чини грешке попут ових из басне.
Доситеј Обрадовић: Коњ и магаре
Учитељ треба да упозна ученике са животом и делом Доситеја Обрадовића. Истаћи да
је био просветитељ, учитељ, писац басни, неуморни путник и радник у потрази за знањем,
оснивач Велике школе у Београду. Допринео је просвећивању народа, између осталог, пре
много година залагањем за равноправно школовање девојчица и дечака.
Тумачење текста треба да води до изражавања осећања која ова басна неоспорно
изазива код ученика; уочавања непознатих, мање познатих и необичних речи и израза;
поступака и понашања коња и магарца и размишљање о поуци басне. Охолост и
безосећајност се кажњавају. Садржај и поуку басне треба повезати са животом,
упоређивањем поступака коња и магарца са поступцима људи.
Поуку басне написати на табли и у свескама, као и особине коња и магарца (коњ:
горд, охол, безосећајан, немилосрдан; магарац: уморан, беспомоћан јадан, слаб).
Препричавање са променом краја.
Тему и поуку басне повезати са вежбом за развијање говорне културе.
Заврши започете реченице. Наставник почиње, а ученици реагују спонтано, према
тренутној асоцијацији која може имати везе са текстом, али се исто тако може дозволити
ученицима и да се удаље од њега и ослоне на властито искуство.
Кад бих ...
Волим ...
Не слажем се ...
Да сам ...
Зато ...
Писмена култура.
1. Препишите и замените погрешне речи: Коњ њаче. Магарац рже. Петао лаје. Пас
кукуриче. Сова цвркуће. Врабац хуче. Лав блеји. Овца риче.
2. Препиши ове кратке реченице, али их истовремено прошири различитим додацима.
Имам магаре. Коњ трчи.
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Лексичке вежбе: Тражимо речи супротног значења.
безосећајан – ______________, груб – _____________,
беспомоћан – ______________, слаб – _____________, неразуман –_______________.

Мира Алечковић: Песма за мамине очи
Мотивациона игра: Очи говоре
Задатак је да на основу фотографије деца смишљају краће приче. Деци подељеној у
мање групе поделе се фотографије (из новина и часописа) на којима доминирају очи на
лицима. У очима се виде различита осећања. Деца треба да открију које је то осећање и какав
догађај је могао изазвати такво осећање.
Слушање дечје песме Цвеће за маму, Александра Кораћа, која ће створити пријатну
атмосферу и мотивисати ученике да слушају и тумаче песму Мамине очи.
После изражајног читања, у тумачењу текста могу помоћи и следећа питања:
На шта помислите када кажете реч мама? (Љубав, нежност, топлина, благост, осмех,
помоћ, брижност, сигурност, заштита, пажња...) Када то маме не спавају због вас? Каква
се све осећања могу видети у маминим очима? Када су мамине очи брижне? Зашто их крије
од детета? Када мама уздише? Како се ви осећате тада? Када све дозивате маму? Када вам је
она посебно потребна? Које лепе тренутке делите са својом мамом? Шта највише волите да
радите са мамом? Чиме вам мама исказује своју љубав? Које лепе речи вам говори?
Размислите, зашто је лепо бити дете ваше маме? Како јој помажете? Шта бисте још могли да
учините за маму? Која бисте јој нежна имена дали?
Ученицима треба објаснити форму песме (није подељена у строфе). Тиме је подвучена
силовитост осећања која су из песникиње потекла као бујица реке.
Ученици могу да преброје стихове из песме и подвуку речи које се римују. Након тога
могу да смишљају стихове о мајци који ће се римовати.

Браћа Грим: Три брата
Мотивација
Кратки разговор о различитим занимањима људи; акценат би требало да буде на
разноликим занатима којима се људи баве и необичним вештинама. Наставник може да им
појасни и приближи неке мање познате, старе занате. Подстаћи ученике да слободно износе
своје мишљење о оним занимањима која им привлаче пажњу и која их посебно интересују.
Шта од људских вештина и умећа изазива њихово дивљење и у чему би они сами волели да
се искушају? Потом ученици сами бирају занимање које треба да представе глумом или
пантомимом. Задатак осталих је да погоде о којем занимању је реч.
Главни део часа
После изражајног читања бајке, које треба да усмери пажњу ученика на фабулу и
подстакне емоционални доживљај, следи изношење првих утисака, осећања и расположења
која овај текст покреће. Ученицима не би требало да буде тешко да препознају и истакну
тему саме бајке, јер је на различите начине присутна у књижевности са којом су се ученици
већ сусретали, а има и једну животну димензију коју ученици могу повезати са својим
личним искуством.
Текст због свог обима, садржајне теме, различитих ликова и порука које шаље,
захтева озбиљно читање и самих ученика, које мора бити праћено и кориговано од стране
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наставника. Ученике треба упутити да у своје читање унесу емоционалну обојеност у
зависности од садржаја реченица и знакова интерпункције. Посебно нагласити миран
приповедачки тон код причања (писац) и повишен, узбуђен код узвичних реченица кад
говоре ликови.
Захтеви за изражајно читање пред ученика представљају и задатке граматичко-језичке природе: уочавање и разликовање различитих значења и облика реченица, као и
знакова интерпункције.
Потребно је открити непознате и мање познате речи и појмове јер без разумевање њих
нема ни правилног и јасног разумевања текста и његових значења.
Тумачење текста уз коришћење методичких подстицаја из Читанке треба да води до
продубљивања разумевања прочитаног, теме, ликова, њихових поступака и понашања као и
до уочавања и образлагања порука бајке.
Сложна браћа, кућу граде. Где је добра слога, ту је срећа многа.
Ко устраје, тај се не каје.
Док си млад, труди; кад остариш, суди.
Шта раде деца? Што виде од оца.
Сваки занат је златан.
Рад и вредности сваког човека треба да ценимо.
Братска љубав је велика, лепа и драгоцена.
Тумачење овог текста поставља пред децу задатак да увиде и вербализују кратким,
јасним реченицама шта су научили из ове бајке о истрајности, скромности, поштовању (на
конкретном примеру односа сина према оцу ученици могу јасније да сагледају сам појам
поштовања), слози, праведности.
Ученике треба подстаћи да кажу шта су закључили о ликовима на основу:
њихових поступака, њихових речи и, коначно на основу онога што писац о њима каже.
Такође је важно дати ученицима прилику да кажу које поступке ликова они одобравају, а
којима се посебно диве.
На нека од ових питања предвиђен је у Читанци и простор за писмено изражавање.
И тема бајке и ликови, као и поруке биће додатно осветљени и истакнути у поређењу
са приповетком Седам прутова.
Тумачење овог текста треба искористити и за понављање основних знања о бајци као
посебној врсти приповетке, по чему је ова бајка слична већини других бајки, а по чему се
разликује (крај бајке – у животу није увек све срећно).
Важно питање јесте шта је у бајци стварно могуће, а шта је нестварно и немогуће и
какву улогу имају поступци јунака који превазилазе људске моћи.
У Читанци постоји план за препричавање према којем ученици треба да увежбају
препричавање (детаљно) бајке. Указати на захтеве доброг препричавања – јасне и повезане
реченице, уважавање фабуле, редоследа догађаја, подстицати их да препричавају својим
речима и да се ослобађају сувишних речи и речи поштапалица (овај, онај, онда, када).
Сажето препричавање према истом плану, али само битних садржаја.
Речи из текста искористити за вежбе богаћења речника (речи сличног, супротног, умањеног
и увећаног значења), као и за увежбавање граматичких и правописних правила. Неки од
задатака дати су у Читанци.
Ученике упознати са писцима и њиховим делима. Многе од Гримових бајки су блиске
и познате деци. Осим података који су наведени у Читанци треба истаћи да су били
савременици и пријатељи Вука Караџића и да је млађи син Јакоб преводио српске народне
бајке.
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Ја сам чудо видео, народна песма
Мотивација
Предлози:
1. На духовит начин доврши започете реченице:
 Да сам невидљив...
 Кад бих био...
 Да сам мали као зрно...
2. Састави кратку смешну причу на основу задатих речи:
киша – риба – гитара.
3. Примери из рубрике Веровали или не из Политикиног забавника.
4. Замисли краћи духовити дијалог између слона и миша.
5. Размишљај и разговарај о филмовима за децу у којима се појављују чудна, смешна бића и
дешавају неуобичајене, чудне ствари.
Напомена: неки од предлога за мотивацију могу се користити и у тока и на крају часа.
Користећи методичке подстицаје из Читанке, мотивисати ученике да открију и
доживе слике из песме које представљају немогуће догађаје, а чија необичност изнедрује
шаљиви тон и ведру атмосферу, пријемчиве и блиске сензибилитету деце тог узраста.
Нека песма буде и подстицај за разговор и замишљање ситуација када шала долази до
изражаја. Направити разлику између пријатне шале и шале која вређа и извргава подсмеху.
Ученицима указати на примере неких узбудљивих чуда која изазивају дивљење,
усхићење, забринутост. Подстаћи их и да се и сами сете нечега што је код њих изазвало
чуђење, дивљење, неверицу. Упутити их на дечје енциклопедије, где ће наћи мноштво
примера врло необичних и узбудљивих појава присутних у свету око нас.
У Читанци су дати различити задаци, који ученицима пружају могућност да
инспирацију добијену читањем и анализом песме преточе у маштовите одговоре.
Додатни предлози за рад на часу
Још неки предлози за рад на часу.
Објашњавањем чуда решићеш загонетке.
Загонетке:
Гором иде, не шушка, водом иде, не брчка. (сенка)
Скочим у јаму, на двоја врата изађем. (панталоне)
Правописна вежба: исправи правописне грешке у следећим реченицама.
Дали ћуран Баби воду носи у решету нарамену!
Дали се миш смачком дружи.
Јасам чудо видео.
Илустровање песме: ученици могу да изаберу чуда из песме која су им најсмешнија и да,
илуструјући их, направе стрип.

Драгомир Ђорђевић: Чаплин
Мотивациона игра: пантомимом покажи шта волиш да радиш. (Свако дете показује шта
воли да ради. Остали погађају.)
Најава текста: Сада ћете чути песму о највећем пантомимичару на свету, Чарлију
Чаплину. Да ли сте чули за њега? Јесте ли, можда, погледали неки његов филм? Овако га је
песник доживео.
112

После изражајног читања следи тумачење текста. Како то да је Чарли био
истовремено и „ситан створ“ и „крупан џин“? Ко су били витезови? Како је то Чарли постао
витез? Витез се може постати и данас великим делима. Шта су била Чарлијева велика дела?
Како то „туга“ убија? Зашто је „смех и од хлеба пречи“?
Колико строфа има ова песма? Колико се стихова налази у свакој строфи? Пронађите
речи које се римују. Децу може збунити одсуство знакова интерпункције. Објаснити да се то
дешава у савременој поезији и да је дозвољено.
Речи се привлаче: у колонама су исписане речи супротне по значењу; повежи их:
патуљак
туга
сузе
тихо
светло
споро
отворено
тешко

радост
смех
џин
брзо
тамно
гласно
лако
затворено

Организујте у одељењу избор за најбољег имититатора Чарлија Чаплина. Прогласите
га одељењским витезом.

Лав Толстој: Врабац и ласте
Мотивација
1. начин – решавање ребуса. Наставник на табли црта лист поред кога је слово а, а испод
њега пише и = а (ласта).
Ребус који представља врапца може да изгледа овако: слово в, затим нацртана жаба и
поред слово ц, испод цртежа жабе треба да пише ж = р.
Када деца реше ребусе, било би добро разговарати са њима о томе шта знају о
врапцима и ластама.
2. начин – приказивање делова неке научно-популарне емисије о животињама која илуструје
начине на које поједине животиње обележавају територију на којој живе; како чувају своја
склоништа, јазбине, логе, гнезда... и како се боре за њих.
3. начин – речи различитог облика, а истог или сличног значења.
На табли нацртати кућицу, а ученици поред слике треба, уз подстицајна питања
наставника да напишу што више речи које означавају врсту куће у којој живе људи: дом,
колиба, брвнара, страћара (повезати са причом Јежева кућица), чардак, кућерак, земуница,
барака, двор, дворац, замак, палата, зграда, вила, игло, вигвам.
Затим нацртати гнездо и прећи на речи које означавају дом за различите животиње.
Следећа питања такође могу послужити као добра мотивација за причу која следи.
Коме све дрво, стена, вода, трава, таван, кров... могу бити дом?
Кратак разговор о афективној вредности дома и његовом значају како за људе, тако и
за животиње.
Анализа текста би требала да испуни следеће захтеве:
 одређивање теме саме приче и тока њене радње;
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уочавање и именовање главног лика – врапца и његових особина, уљез који запоседа туђи
дом, готован који не жели сам да гради своје гнездо, чак безбрижно цвркуће док ласта
пишти око свог гнезда;
 уочавање споредних ликова – ласта и њихових особина: вредне чуваркуће, привржене
свом гнезду, сложне у намери да малог уљеза казне, немилосрдне;
 уочавање речи и раченица из којих се виде различита расположења врапца и ласта;
врабац на почетку цвркуће у ластином гнезду; ласта пишти када га проналази, а на крају,
када су га зазидале, ласте цвркућући круже око куће;
 уочавање става писца који на крају ништа не објашњава, не суди никоме, не ставља се ни
на чију страну... али и уочавање речи умањеног значења: главица, кљунић, које донекле
откривају да није сасвим равнодушан према судбини малог уљеза;
 размишљање о порукама приче.
Ученицима треба помоћи да разумеју да је у животу поред игре и веселих догађаја
присутна и борба за опстанак, која је често сурова. Разговор повезати са документарним ТВ
емисијама и другим причама о животињском свету.
Понављање појмова: прича, проза, писац, приповедач;
– нагласити да је ово прича са стварном садржином.
Препричавање приче може бити:
 слободно,
 према плану,
 према плану са проширивањем описа врапца и ласта,
 из позиције писца или некога ко је цео догађај посматрао,
 са променом завршетка приче.
Писмено изражавање: осим предвиђених задатака у Читанци ученицима се може
дати и да напишу кратки састав или песму са насловом Да сам птица.

Момчило Тешић: Пролећно јутро у шуми
Мотивација
Ученици леже на трави. Учитељ каже да се опусте, да осете контакт тела за земљом, њену
снагу. Слушају звуке из окружења. Након десетак минута, своје утиске деле једни са
другима. Након разговора легну поново на траву, али тако да им се главе додирују. Тако ће
формирати облик цвета. Један ученик тада може да започне рецитовање неке познате песме.
Следећи ће наставити и тако редом.
Циљ игре је непосредно доживљавање природе и успостављање опуштене, спонтане,
природне комуникације између ученика.
Излазак у природу пружа деци лепе могућности за посматрање, уочавање и
доживљавање појава у природи, у овом случају, пролећа које је оживело свет природе (боје
су се поново разиграле, поља и ливаде зашарениле, шума је олистала, зује пчеле, певају
птице...).
И песма Пролећно јутро у шуми је ризница визуелно-акустичних слика, које покрећу
јак естетски доживљај и емоционално доживљавање поновног буђења у природи.
У раду на тексту треба користити методичке подстицаје из Читанке, који ће помоћи
ученицима да изразе своје утиске и мишљење о томе шта је изазвало песниково дивљење,
како изгледа шума у пролећно јутро, којим речима је песник насликао шуму обасјану
сунчевим зрацима, шта њих саме у природи задивљује својом лепотом.
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Стилске вежбе
1. Прошири песму, додај нове слике, ликове, звукове.
2. Постави што више необичних питања о јутру, шуми, срни, птицама...
3. Наведи низове речи које би одговарале опису – пролећно јутро:
дан:
небо:
ветар:
дрвеће:
земља:
птице:
расположење:

Добрица Ерић: Чуо сам
Мотивација
1. Слушање композиције Бумбаров лет, Н. А. Римског-Корсакова или неке друге по избору
учитеља.
2. Игра Додај замотуљак
Учитељ треба да направи пар лоптица од папира. Свака лопта се састоји од више слојева
папира. На сваки слој напише питање или задатак, нпр.: ,,Отпевај неку песму“, ,,Цвркући као
птица у шуми“, ,,Хучи као сова “, ,,Завијај као вук на месец или као ветар у ноћи“... Примери
за питања су: ,,Шта све може да зуји“, ,,Који звук највише волиш“, ,, Којег звука се плашиш“,
Шта све може да жубори“, ,,Ко у трави цврчи“... Учитељ пушта музику. Ученици додају
замотуљак по кругу, или га добацују једно другом. Када музика стане, ученик код кога је
замотуљак скида један слој папира и одговара на задатак или питање које је написано на
папиру. Игра се наставља док не буду одмотани сви слојеви папира.
Слушање музике и предложена игра ће на занимљив и подстицајан начин помоћи деци да
вербализују своје доживљаје. Тиме ће им се увелико приближити и мотиви песме ,,Чуо сам“
и увести ученике у свет различитих звукова, покренути слике и осећања које ти изражајан
начин, речима дочарава снажне слике богате најразличитијим звуцима, које повезује са
својим доживљајем света и дубоким емоцијама које ти звуци евоцирају.
Важно питање у анализи текста треба да буде: ,,Која све осећања ученици препознају у
песми и како их могу повезати са сопственим емоционалним искуством?“
У вези са тим може се урадити и вежба у којој ће ученици изговарати неку реч или
реченицу на разне начине, нпр. са љубављу, уплашено, изненађено, весело...
У раду на тексту треба искористити све задатке понуђене у Читанци јер кореспондирају
са текстом и нуде различите могућности за изражавање ученика.

Јован Јовановић Змај: Патак и жабе
Мотивациона игра: Не волим када ми неко…
Сви кажу шта им смета у комуникацији са другима, шта не воле да чују или не воле
да им неко уради. Свако реченицу започиње на исти начин: Не волим када ми неко…
Тумачење песме: Ко су главни ликови у песми? На коју вас кратку књижевну врсту
подсећа ова песма? Какве су паткове речи? Како су их жабе дочекале? Какав је патков
поступак? Његове неискрене речи још више су оголиле његов лош поступак. Какве су жабе?
Зашто је страдала баш најмања жабица? Патак злоупотребљава речи. То је прича о људима
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који лепо говоре, али лоше поступају. Речи треба да буду сагласне с поступцима. Шта све
могу речи? (Оне могу да утеше, умире, обрадују, растуже, излече, повреде, преваре, али и
гвоздена врата отворе…). Зато се према њима треба понашати пажљиво.
Игра: Моћ речи
Утеши друга коме је стакло пробушило лопту или другарицу чија је лутка остала без
ноге. Учествују деца која желе. Замислите да се најстарија жаба досетила шта патак спрема.
Наставите да причате шта би се тада десило... Сада замислите да су се у току паткове приче
појавили људи. Шта би се тада догодило? Како би реаговао патак? Како би се понашале
жабе? Како би тада изгледала судбина најмање жабице?
Осим поуке истакнуте у песми, које се још поуке могу извести из ових стихова? На
замишљеној листи врлина која је за вас најважнија? Шта је за вас најгора мана?

Халфдаан Расмусен: Голијат
Мотивациони разговор
Замислите да сте необично високи и снажни. Шта бисте пожелели да урадите?
Размислите да ли би то било добро да урадите. Постоје ли неке ствари које не бисте управо
због висине и снаге могли да урадите?
Тумачење текста: разговор о феномену физичке снаге: зашто она може бити потребна,
зашто је важно контролисати је, о недостацима снаге као особине…
Пажњу ученика усмерити на то како у песми градацијски расте оно што Голијат може
да уради захваљујући својој снази. Шта мислите, да ли би било добро када би он то заиста и
урадио? Како бисмо га тада назвали? Како треба користити снагу? Шта добро може учинити
неко ко је јак? Да ли је довољно бити јак? Јесу ли јаки свемоћни? И поред све снаге, Голијат
не може да уради доста тога за шта није потребна физичка снага. Тако је читав један лепи
део света саткан од финих, нежних, тананих ствари неприступачан за њега. Дo лепоте се,
углавном, не стиже снагом.
Замислите да Трнова Ружица треба да изабере ко ће да је пробуди пољупцем. Да ли
би то био принц или Голијат? Зашто? Каква осећања би Голијат изазвао у њој? Покушајте да
замислите његово детињство. Да ли су деца волела да се играју са њим? Да ли је имао
пријатеља? Како се осећао због тога? Каква осећања он изазива у вама? Замислите да сте на
његовом месту. Како бисте ви користили снагу? Како бисте остварили пријатељство? Да ли
бисте успели да засадите љубичице? После свега, да ли бисте се мењали са Голијатом?
Сада кад слутите како се он осећа, како бисте могли да му помогнете?
Да ли би он вама могао да помогне у нечему? Можда бисте се тако и спријатељили.
Већ смо говорили да се пријатељства понекад налазе и тамо где их не очекујемо.

Феликс Салтен: Ено где лети цвет (Бамби – одломак)
Мотивација:
Слушање композиције Пролеће Антонија Вивалдија.
Текст је описни, дескриптиван. У складу с тим га треба тумачити.
Ко је главни лик у овом тексту? Где се он налази? У чему је изузетност овог дана за
Бамбија?
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Бамби први пут види и доживљава ливаду и то изазива у њему непоновљиве утиске.
То су утисци на које није бачена сенка сазнања.
Он више никада неће тако доживети ливаду. Како се он осећа? Како је названа трава у
тексту? Обратите пажњу на то које цвеће расте на ливади. Бамби је толико безазлен и невин,
толико без искуства да чак не зна да постоје лептирови. Шта је помислио када их је угледао?
Пронађи у опису лептирова објашњење зашто их је Бамби тако доживео. Подвуци и препиши
реченице које су ти се посебно свиделе. Живот буја и испод Бамбијевих ногу. Пронађи,
подвуци и те реченице. Нека их неко од ученика прочита гласно. Бамби мисли да трава може
да лети. Ко је, у ствари, тај комадић траве који лети? Бамби у раскошној лепоти ливаде
добија и прве лекције из живота. Шта је сазнао од скакавца? Шта нам говоре о Бамбију
његове речи: „Немојте се бојати, ми вам заиста нећемо ништа учинити.“ Како бисте описали
скакавца? Шта Бамбијева мама, водећи га кроз ливаду, чини за њега? И на крају, сада када
знате какав је Бамби, кажите каква осећања он изазива у вама?
Домаћи задатак: Моја ливада

Љубивоје Ршумовић: Има једно место
Песма Има једно место Љубивоја Ршумовића, као и целокупна његова поезија, добро
комуницира са децом. Модерног је сензибилитета, те тако одговара савременом детету.
Песник децу уважава, сматра их равним себи. У овој песми свет свакодневице сели се у
подручје маште.
Уводна мотивациона игра:
Прављење беџева с порукама личне природе:
„Сада ћемо покушати да сазнамо још нешто о себи и о другима“. Нека деца на папирићима
које ћете им поделити напишу шта умеју добро да раде, или неку своју добру особину. Рећи
им да сви ми имамо и особине које баш и нису за похвалу. Нека напишу и једну своју такву
особину. Када деца заврше, свако стави свој беџ тако да га остали виде и прокоментаришу
оно што је на њему исписано. Циљ ове активости јесте подстицање самосвести и
самокритике и припрема за песму коју ће ученици ускоро чути.
Изражајно читање: песму читати на шаљив начин. Места која подсећају на бајку
читати лагано. Места где се говори о јунацима песме изговарати гласније. Посебну пажњу
обратити на паузе. Деца треба да их осете.
Тумачење текста уз помоћ питања из Читанке. Песма у деци изазива смех.
Разговором ће се доћи до закључка да је она шаљива. Ко су главни јунаци? Које су њихове
особине? Где је смештена радња? Шта у песми подсећа на бајку?
Уочавање стиха, строфа и риме. Колико песма има строфа? Колико поједине строфе
имају стихова? Који стихови се римују?
Припремити децу за изражајно рецитовање. Песма је погодна за учење напамет, јер је
заснована на паралелизмима (нећемо их тако звати). У питању су два места, два лика с две
различите „мане“.
НАПОМЕНА: Док са децом тумачите песму, на табли можете скицирати њене јунаке,
места где живе и њихове мане. Деци ће то додатно олакшати учење напамет.
Брзалице су одлична вежба за артикулацију гласова. Оне се изговарају јасно, спорије,
па све брже и брже. Ево неких:
Стала мала Мара на крај старог хана. (изговор гласа А)
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Невеселе снене жене плеле тешке мреже. (изговор гласа Е)
Мирисали Мирини мирисни и дивни шимшири. (изговор гласа И)
И неизоставна: На врх брда врба мрда. (изговор гласа Р)
Гласовне могућности: гласно и тихо (јачина); високо (често дечји гласови) и дубоко
(често гласови одраслих) (висина); брзо и споро (темпо); употреба тишине (пауза).
Израз лица: у складу је с песмом. Не можемо шаљиву песму изговарати озбиљног или
тужног лица.
Став тела: најбоље је право држање, ноге размакнуте у ширини рамена. Тако је
ослонац добар. Руке држати поред тела, евентуално иза леђа.
Гестикулација: употреба руку да би се пренело неко осећање или мисао. Дозвољена је
само једноставна и смислена. Само онда она појачава изговорене речи.
Савет ученицима: уколико нисте одлично овладали песмом, не упуштајте се у
гестикулацију.
Могући завршни део часа: упутити децу да, служећи се заједничком припремом,
науче да рецитују песму.
Предлог за драматизацију: пронађите међу собом „госпођицу праву“ и „јунака
маминог“. Потражите њихове родитеље. После поделе улога, осмислите текст који ћете
изговарати и покрете које ћете чинити на сцени.
Време је за игру: поделите се у две групе и направите разредне плакате; на једном ћете
показати шта не волите да радите, а на другом шта волите; можете да цртате, пишете, бојите,
лепите...

Мајка Јову у ружи родила, народна песма
Мотивација
Први начин мотивације: разговор са ученицима и подсећање на речи, стихове, песме,
приче којима су их родитељи успављивали. Евоцирање осећања и расположења које ти
заједнички тренуци са блиским особама пред сан изазивају код деце. Смишљање речи и
стихова којима би ученици волели да успављују своју млађу сестру, брата, омиљену
плишану играчку, уморне родитеље.
Други начин мотивације: допуњавање поређења:
умиљат је као маче, мекан као ________________________, ћутљив као __________________,
црна је као _______________, леп као __________________, паметан као _________________,
мудар као ________________, висок као _______________, радознала као ________________,
мајушан као ______________, бистар као _______________, тврдоглав као________________,
снажан као _______________, моћан као ________________, разигран као_______________...
Трећи начин: слушање песме Успаванка за Аћима
Главни део часа
Након читања песме следи разговор о утисцима. Разговор о осећањима и утисцима је
деликатан и нимало лако изводљив део часа. Следећим питањима олакшати ученицима да
говоре о осећањима и утисцима које је песма покренула у њима. Ставити им до знања да
нема једног очекиваног одговора и да доживљаји могу бити различити.
На кога сте прво помислили слушајући песму?
На шта вас је подсетила?
Која осећања препознајете у овој песми?
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О чијим осећањима пева песма?
Тумачење текста
 објашњење непознатих речи
Осим подстицајних питања која се налазе у Читанци, наставник може да користи и
следећа питања:
Зашто се каже да је мајка баш у ружи родила Јову? Како замишљате ружу и бебу
рођену у њој? Како замишљате Јовину мајку? Ко је све дочекао Јову у новом свету?
Шта су за Јову учинили вила, пчелица и ластавица? Шта му је пожелела ружа? Зашто је
важно да мали Јова буде румен као ружа, шта то у ствари значи? Шта му је пожелела вила?
Како замишљате виле? По чему Јова треба да личи на вилу? Шта му је пожелела пчелица? А
ластавица? Објасните зашто су важне особине које ружа, бела вила, пчелица и ластавица
желе Јови? Која вам се од тих особина највише допада? Коју бисте особину ви пожелели
Јови? А да се уместо Јове родила Јована? Које особине бисте њој пожелели?
У којим тренуцима се деци певају овакве песме? Ко их смишља и пева? Каквим
гласом се изговарају и певају овакве песме? Шта су мајке постизале њиховим певањем? Како
те песме називамо?
Наставник може да искористи неке од дечјих одговора да на једноставан и деци
близак начин дефинише успаванке или да им он сам објасни да су успаванке мирне, тихе
песме које се обично певају у пола гласа док се деца успављују. Народне успаванке певају о
љубави према детету и искреним жељама да здраво одрасту и да буду срећни у животу.
Овакве песме су се певале у давна времена. У даљем току часа треба користити методичке
подстицаје из Читанке.
Домаћи задатак
Подсетите се заједно са родитељима ваших успаванки. Запишите их.
Питајте и баке како су оне успављивале своју децу.
Научите да рецитујете песмицу. Не заборавите да је то успаванка и размислите како треба да
је рецитујете.

Владимир Андрић: Није лако бити пустолов
У Читанци се налази само одломак из књиге Пустолов, која на оригиналан и
упечатљив начин открива један сасвим особен лик раскошне маште, чије пустоловне
догодовштине воде децу путевима открића неке другачије, узбудљивије и динамичније
стварности, где се границе могућег померају до урнебесно-фантастичних димензија.
Занимљив и драг, Пустолов распаљује дечју машту градећи један нови свет пустоловина,
који је ван корица ове књиге.
Према књизи је снимљена и серија, с Миланом Гутовићем у улози Пустолова, која је
позната и блиска деци.
Један од предлога за мотивацију може бити управо изабрани део из серије, који ће
сигурно подстаћи емоционални доживљај код деце.
Други предлог за мотивацију: игра Ја никада нисам. Ученици седе у кругу и свако од
њих има 15 жетона или сличних малих предмета. Сви ученици ће рећи нешто што никада у
животу нису радили. На пример: никада нисам јахала коња, изронила морску звезду или
јежа, пењала се на јако високо дрво, јела пужеве, држала паука у руци ... Када неко помене
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оно што никада није радио, остали ученици треба да учитељу дају свој жетон, наравно,
уколико су то већ радили. Након два круга, победник је особа са најмање жетона.
Осим задатака предвиђених у Читанци, погодне би биле и вежбе усменог
изражавања, у којима би учитељ тражио од ученика да причају о неком измишљеном
догађају. На пример: ,,Причај о сусрету са Јетијем“, „Причај о путовању кроз време“,
„Причај о пустом острву на коме си се нашао после бродолома“, „Причај о пливању са
делфинима“... Изабрани ученик почиње причу, а учитељ га подстиче питањима. Или:
„Настави причу која започиње овако: ,,У зору сам се кришом укрцао на брод и...“ Или:
Измисли причу која би имала овакав завршетак: ,,Још увек се надам да ћу га опет видети.“

Владимир Андрић: Дај ми крила један круг
Мотивациона игра: Сведеља.
Говорићу, а ви замишљајте оно што говорим. Опустите се и слушајте пажљиво.
Замислите да се налазите у својој соби, у свом кревету. Рано је јутро, будите се и одједном
постајете свесни да је у вашој соби нешто другачије него иначе. Са запрепашћењем видите
на зиду своје собе невероватну поруку исписану светлећим словима. Читате: Честитамо!
Постао си срећан добитник у специјалној космичкој наградној игри! Добио си
СВЕДЕЉУ! Сведеља је посебан дан. То је наградни дан – дан за остварење жеља, можеш га
провести онако како желиш. Сведеља је прилика да урадиш оно што прижељкујеш и што би
ти причинило велику радост. Сведељом ти располажеш! Крените да остварујете своју
радост! Неко ће остати ту у соби. Неко је већ стигао тамо где је хтео. Почиње да се догађа
оно што сте желели… Обратите пажњу на то где се налазите, какав простор је око вас, има
ли ту других особа или сте сами… Шта радите, чиме се бавите… Које боје, звуци, мириси
преовлађују у вашој Сведељи… Замишљајте шта вам се све дешава, шта све осећате. Сада
ћемо још неколико минута провести у тишини да бисте имали времена да у мислима
испуните своје жеље и завршите пустоловину.
Мотивациони разговор: Да ли сте у мислима напустили своју собу? Куда сте
путовали? Шта сте тамо видели? Шта сте радили? Прочитаћу вам песму у којој један дечак
тражи начин да путује.
После изражајног читања у тумачењу текста могу вам помоћи следећа питања: О чему
сања дечак из ове песме? Како то мисли да оствари снове о путовањима? Шта за вас значи
бити друг? Шта другови чине једни за друге? Кога све дечак позива да буде друг? Зашто?
Замислите дечака из ове песме. Које особине он има? Шта мислите, да ли је он добар друг?
Да ли сте и ви пожелели да отпутујете на неко слично место? Замислите како би било
путовати са дечаком. Колико строфа има у песми? Строфа је онолико колико је дечакових
жеља. Од колико се стихова састоји свака строфа? Подвуците стихове који се римују.
Обратите пажњу на посебно лепе песничке слике: Шта је то фењер свица? Шта је брош који
дечак прижељкује? Каква су рибља пераја?
Завршни део часа: поделите деци празне листове папира на којима они треба да
нацртају место где су отпутовали са дечаком из песме.
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Марко Краљевић и орао, епска народна песма
Могући уводни разговор
Говорити деци о неким легендарним појединостима везаним за Марка које им могу
бити занимљиве: Прича о Марковој посестрими вили, којој се приписује одговорност за
Маркову снагу, затим о његовом верном пријатељу, коњу Шарцу, о двобоју са страшним
Мусом Кесеџијом, који је био јунак изузетне снаге и натприродних особина (имао је три
срца). Марко га је победио уз помоћ посестриме виле. (У Читанци постоје неке легенде из
Марковог детињства.)
Текст тумачити уз помоћ питања из Читанке. Надамо се да ће илустрација у Читанци
приближити Марка деци (који им је, обично на први поглед неприступачан, удаљен
вековима). И у овој песми човек и животиња постају пријатељи. Ученике треба подстаћи да
се сете који још текстови из Читанке говоре о таквим пријатељствима. Нека упореде ликове,
њихове особине и осећања.
Можда су се деца читајући ову песму први пут сусрела са десетерцем.
Наравно, стих не треба назвати десетерцем. Можете затражити да свако дете редом
надовезујући се једно на друго, изброји колико има слогова у сваком стиху. (Прво дете
изброји слогове у прва три стиха, следеће у наредна три и тако редом.)
Домаћи задатак Да сам Марко (за дечаке) или Да сам Маркова вила (за девојчице).

Бранко Ћопић: Доживљаји мачка Тоше
Одломак из књиге у којој су главни ликови животиње и један стари воденичар.
Могући уводни разговор
Да ли сте се већ сусрели с неким делом Бранка Ћопића? Да ли је неко читао Јежеву
кућицу? Ко су главни ликови у тој песми-причи? Ево одломка из књиге чији су главни јунаци
поново животиње. Пажљиво слушајте одломак. Обратите пажњу шта могу животиње у овој
причи. Размислите у којој врсти прича животиње имају моћ попут животиња описаних у
одломку који управо обрађујемо.
У тумачењу текста посебну пажњу обратити на ситуације које изазивају смех.
Главни и споредни ликови: како откривамо њихове особине? (Обратити пажњу на оно
што говоре и на њихове поступке.)
Ово је и прича о пријатељству. Откријте ко су све пријатељи у овој причи. Које је
пријатељство неуобичајено? (Објаснити ученицима реч неуобичајено.)
Смислите наслов одломка – ученицима ће бити занимљиво, а ви ћете ненаметљиво
проверити како су разумели текст.
Завршни део часа: поделите ђацима папириће на којима ће укратко описати како су
помогли пријатељу или како је пријатељ помогао њима. Читају се описани поступци и
гласањем бира најплеменитији. Објаснити значење речи племенит.

Рабидранат Тагоре: Папирнати бродови
Поетичан текст испуњен жудњом за даљинама, за непознатим пределима, за непознатим
бићима...
Која се дечакова особина огледа у његовом свакодневном слању бродова?
(Истрајност, упорност.) Колико је дечаку важно да једном бродић доспе у нечије руке? Како
обележава своје бродове?
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Пронађите реченицу у тексту која говори о томе зашто то дечак чини. (Можда ће неко
преко седам мора наићи на мој брод и дознати како се зовем и где се налазим.) Зашто
украшава бродиће? Које своје жеље и осећања жели да изрази цвећем? Како је доживео
облаке? Где је „пронашао“ незнаног друга? Како се њих двојица „играју“? Дечак сања снове
без граница... Шта је у њима могуће? Зашто дечак закриљује лице?
Богаћење речника: Шта значи реч закрилити? Како је настала? Размислите ко
закриљује своје младе? Ко вас закриљује? Кога бисте ви желели да закрилите? Ево још једне
речи сличног значења – окриље.
Од речи сан настала је читава породица речи. Хајде да испунимо ту породицу:
санак, сањати, снивати, снен, сањар, сањарити, сањарење, сањање, сање...
Сетите се једног лепог женског имена које припада овој породици речи.

Литература:
1. Љиља Марјановић и Славица Мусић, 303 игре и активности за едукаторе,
ПроПолисПлус, Београд, 2005.
2. Неца Јовић и Драган Кувељић, Како створити пријатну атмосферу за учење,
Креативни центар, Београд, 2005.
3. Тинде Ковач Церовић, Ружица Росандић и Драган Попадић, Учионица добре воље,
Група Мост, Београд, 2000.
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12. ПИСАНЕ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ПО НАСТАВНИМ ЈЕДИНИЦАМА
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Редни
број: 1.

Наставна јединица: Шта нам је лето даровало?

Тип часа: уводни час

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика да самостално говоре о задатој теми;
развијање говорне културе; богаћење речника; упознавање ученика са уџбеничким
комплетом и начином коришћења.
Стандарди постигнућа: 0.1.3. 0.1.5. 0.1.6.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Читанка, Радна свеска, Језичке поуке, фотографије на којима су летњи
пејзажи, шкољке, каменчићи, морска звезда...
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациона активност: на табли пре уласка ученика исписати стихове: После лета ⁄
песак у мом џепу. Нацртати таласе, сунце... На катедри поређати шкољке, каменчиће,
морске звезде...
 Казати ученицима да затворе очи и замисле летње слике које ће памтити.

 Нека прво опишу шта су замислили ученици који то желе.
 Проширити причу са њима. Нека говоре о томе шта су доживљавали и шта им се
догађало у току лета.
 Нека се не осете ускраћено ученици који нису путовали. Лето нам дарује и вожње
бициклом, лежање на трави, гледање у звездано небо, дружења, купања у реци, читање
незаборавних књига, гледање филмова...
Главни

 Охрабрите ученике којима је налагодно. Имати на уму да је најважније ослободити
ученике страха од јавног наступа и да ће они временом овладати техникама успешног
усменог излагања. Не инсистирати, наравно, по сваку цену да говоре ученици којима је
много непријатно. Имајте стрпљења са њима.
 Показати ученицима које ћете уџбенике користити у другом разреду. Објаснити им
тематску структуру Читанке и апаратуру која прати текстове. Показати им неке од
илустрација. Прелиставајући Језичке поуке читати најважније наслове наставних
јединица. Рећи им да ће решавајући занимљиве задатке у Радној свесци проверавати шта
су научили из књижевности и граматике. Уз помоћ Latinice otkrivalice учиће латиницу.

Литература:

Завршни

 Домаћи задатак: Дарови лета.

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: На крају лета, Гордана Илић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање маште која омогућава доживљај лепог у природи и
књижевности; уживљавање у атмосферу књижевног дела; разумевање и тумачење песме;
уочавање песничких слика.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална, игровне
активности

Облици рада: фронтални
инивидуални

Наставна средства: Читанка, стр. 6
ТОК ЧАСА

 Како се осећате на крају лета?
 Које доживљаје нећете заборавити?

Уводни

 Мотивациони разговор: ученици именују слике које се асоцијативно буде у њима
када изговоре реч лето.

 Лето има своје боје, мирисе и звуке. У незаобилазне звуке лета убраја се и песма
зрикаваца. Знате ли шта су зрикавци или попци? Шта мислите где они нестану када
мине лето?

 Наставник изражајно чита песму.
 Запис на табли (име писца, нaслов песме).
 Објашњење непознатих речи.
 Свака строфа је једна песничка слика.

Главни

 Тумачити песму уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО, стр. 7).
 Ученици их замишљају и дају им назив.
 Изаберу строфу коју ће илустровати у свесци. Могу унети нове детаље.
 Ученици које би радије да пишу, могу да саставе кратко писамце лету (ТВОЈЕ РЕЧИ,
Читанка стр. 7)

 Домаћи задатак: Дарови лета.
 Наставник проверава да ли су ученици разумели тему.

 Поновно писање састава да би се унеле све промене настале преправљањем.
Литература:

Завршни

 Упућује ученике да прво запишу идеје које им падну на памет, а затим да их лагано
проширују. Текст који пишу више пута читају и у току читања преправљају,
трагајући за изразима и речима којима би могли на прецизнији и занимљивији начин
исказати оно о чему пишу. Обавезно проверавају како су применили правописна
правила и да ли су начинили граматичке грешке.

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

Редни
број: 3.

Наставна јединица: Анализа домаћег задатка Дарови
лета

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика да самостално пишу писмени састав;
развијање писмености, побољшавање писменог изражавања, овладавање способношћу
коментарисања писаних састава.
Стандарди постигнућа: 1.3.5. 2.3.3. 2.3.4.
Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у паровима

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: писани састави ученика
ТОК ЧАСА

 Запис на табли (наслов састава, најлепше реченице из састава, најбољи коментари
ученика).

Уводни

 Наставник проверава да ли су ученици урадили домаћи задатак.

 Ученици који желе да прочитају свој састав треба да се припреме.
 Наставник упућује остале да пажљиво слушају, да хвале делове текста који им се
допадну и да постављају питања ако им нешто у саставу није довољно јасно.

 Задатке читају ученици који то желе.
 Остали пажљиво слушају. Уочавају да ли су ученици у својим саставима одговорили
на тему и уважити све композиционе елементе састава (увод, разрада и закључак).
Главни

 Посебну пажњу поклањају томе да ли су ученици описали све дарове лета (шта нам је
природа даровала и какве нам је све догађаје и доживљаје омогућило лето, као и
какве је трагове оставило у нама).
 Ученици који желе износе своја запажања о саставима својих другова. Објашњавају
зашто је нешто добро и како би неки делови састава могли постати још бољи.
 Уколико је неким ученицима тешко да читају пред целим одељењем, могу тихо
прочитати састав свом пару из клупе.

 Износи општи утисак о домаћим задацима. Наглашава шта је добро, али и шта би
могло бити још боље. Говори о граматичкој и правописној исправности састава.

Литература:

Завршни

 На крају часа наставник чита најлепше реченице из састава и најбоље коментаре које
је записивао на табли.

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

Редни
број: 4.

Наставна јединица: Шта смо научили у првом разреду

Тип часа: вежбање

Циљеви и задаци часа: обновити и проверити основна граматичка и правописна знања
стечена у првом разреду; обновити знања о о врстама књижевних текстова обрађених у
првом разреду.
Стандарди постигнућа: 1.3.1. 1.3.3. 1.3.4. 2.4.7.
Наставне методе: вербалне методе и писани радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА
Уводни

 Разговор о часовима српског језика у првом разреду. Шта су све радили, шта су
научили и запамтили, шта им је било лепо, а шта тешко, којих се прича, песама,
кратких народних умотворина сећају?

 Наставник на табли записује следећи текст без великог слова и знакова
интерпункције.
сунце је сијало врапци су весело чаврљали мачак тоша је мирно дремао
 Заједнички задатак за ученике је да открију три реченице, да ставе велико слово тамо
где је потребно и да на крају сваке реченице ставе тачку. Ученици излазе
наизменично и кредом у боји пишу велика слова и тачке.
 Следећи задатак тражи од ученика да открију речи које које се пишу великим словом.
 Наставник текст пише на табли.
 ана и иван живе у београду. београд је главни град србије. кроз њега протичу реке сава
и дунав. у његовој близини налази се планина авала.
 Обновити с ученицима правила за писање великог слова, а затим тражити од њих да
кредом у боји исправе грешке у тексту.
 У наставку часа обновити стечена знања о обавештајној, упитној, узвичној реченици
и знацима интерпункције.
 На табли записати:
школу не Мачке у иду
си Да чуо ли славуја
Ура, излет на идемо
 Задатак за ученике је да на табли напишу правилно ове реченице и да одреде њихово
значење тако што ће на крају сваке од њих ставити одговарајући интерпункцијски
знак. Речце ли и не истаћи црвеном бојом.
 У наставку часа ученици преписује задатке са табле у своје свеске.

Главни

 На крају часа ученици изговарају научене брзалице, разбрајалице, загонетке,
пословице и погађају о којој врсти народних умотворина је реч.
 Домаћи задатак: Писаним словима ћирилице довршити реченице које почињу
следећим речима: Ниш, Тара, Драган Лукић, Фифи, Непричава...

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: 5.

Наставна јединица: Писана и штампана слова ћирилице,
велико слово, знаци интерпункције

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: провера у којој мери су ученици овладали писањем писаних слова
ћирилице, правилном употребом великог слова и интерпункцијских знакова у реченицама.
Стандарди постигнућа: 1.3.1. 1.3.3. 1.3.4. 2.4.7.
Наставне методе: вербалне методе и писани радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: наставни лист, графоскоп или видео-бим
ТОК ЧАСА

 На почетку часа ради се диктат којим се проверава правилно писање ћирилице , као и
употреба великог слова на почетку реченице и за писање имена, презимена,
надимака људи, назива градова, села, планина, река. После диктата раде се задаци на
наставном листу.

Уводни

 Најава наставне јединице.

Диктат:
Главни

Мој друг се зове Иван Живковић. Зовемо га Ивке. Живи у Краљеву са родитељима и сестром
Мајом. Имају слатког папагаја Кићу. Лети Иван одлази с татом на реку Ибар да пеца.
Зимски распуст проводи на Копаонику. Викендом често одлази у село Змајево да посети
баку Милену.
 У наставку часа поделити ученицима наставне листове и дати потребна објашњења за
правилну израду задатака. Наставни лист се налази у ПРИЛОГУ бр.1.

Литература:

Завршни

После израде свих задатака и прикупљања свезака, дати објашњења како је требало урадити
диктат и задатке. Проверу је могуће урадити и помоћу графоскопа/видео-бима.

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

Редни
број: 6.

Наставна јединица: Школа, Драган Лукић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање изражајног читања и разумевања прочитаног; анализа
песме, појам строфе и стиха; развијање маште и креативности.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставна средства: Читанка, стр. 10.
ТОК ЧАСА

Наставник изражајно чита песму.
Разговор о утисцима.
Ученици у себи читају песму.
У интерпретацији песме користити питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО).
Уочавање стиха, строфе, веома лепих поређења. Нагласити ученицима да и они сами,
када пишу своје саставе, користе необична и сликовита поређења.
 Имајући у виду последња два стиха у песми, неке од активности могу се
организовати у пару (откривање риме у песми, смишљање одговора на питање:
Против чега се боре мали борци из последње строфе?)
 Ученици наглас читају песму.

Главни

 У оквиру припреме за рецитовање, упутити ученике да обрате пажњу на ритам песме,
на паузе после неких стихова и између различитих песничких слика (строфа), у
зависности од знакова интерпункције, као и на интонацију која прати емоционални
доживљај песме.
 Домаћи задатак: Научити песму напамет.

Завршни







Уводни

 Мотивациона aктивност: у једном углу учионице стоји папир са натписом ДА, а у
супротном папир са натписом НЕ.
Наставник чита тврдње које се тичу школе. Уколико се слажу са оним што су чули,
ученици се групишу око папира ДА, а уколико се не слажу одлазе до папира где се
налази натпис НЕ. Неодлучни остају на своме месту. Сада је потребно да они који су
се определили изнесу своје аргументе и покушају да придобију неодлучне.
 Примери за тврдње: У школи се осећам сигурно и добро. Волим све предмете
подједнако. Часови су занимљиви. Школа је интересантна само због дружења. У
школи се може научити много занимљивих и важних ствари. Највише волим одмор.
 Игром желимо да у ученицима покренемо емотивни доживљај школе и наговестимо
тему песме.
 Најава наставне јединице и запис на табли (наслов песме, аутор).

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: 7.

Наставна јединица: Школа, Драган Лукић

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање маште и креативности; подстицање стваралачких
потенцијала ученика; усвајање појма аутодиктат.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставна средства: Читанка, страна 10, 11.
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор: подсетити ученике на игру са почетка прошлог часа.

 У Читанци (МАШТАРИЈЕ) дата су два алтернативна задатка. Ученици треба да
изаберу да ли ће писати или цртати.

Уводни

 Доживљај песме и оосећања која је она покренула поново повезати са уводном игром
и личним искуством деце. То би требало да им олакша одговоре на питања из
Читанке (А САДА ТИ).

 Запис на табли: наслов састава (Бајка о месецу) и назив цртежа (Школа из моје
маште).
 Писмени састав Бајка о месецу захтева стваралачки приступ. Зато је важно створити
подстицајну атмосферу за писање подсећањем на прочитане бајке и охрабривањем
ослобађати машту ученика.

 Ученици пишу и цртају.
 Ученици који су цртали школу из своје маште постављају своје радове на пано или
зид.

Главни

 Ако желе, ученици који су завршили читају одговоре, предлоге и саставе.

 Бирање најмаштовитијег састава и цртежа.
 Рећи ученицима да ће поред рецитовања на следећем часу радити и аутодиктат.
 Објашњење појма аутодиктат.
 Треба да запамте како су распоређени редови у строфи (стихови) и где је размак
између целина (строфа).
 Уочавање места тачке, запете, великог слова, наслова песме и имена и презимена
аутора.
Литература:

Завршни

 Писаће прве две строфе песме Школа.

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: Изражајно рецитовање, аутодиктат

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: овладавање техникама које помажу да се изражајно рецитује;
развијање свести да изражајно рецитовање чини говор правилнијим, да истиче лепоту
језика и да помаже у савлађивању драмских улога.
Стандарди постигнућа: 0.1.3. 1.3.1. 2.3.9.
Наставне методе: вербална, текстуална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Читанка, стр. 10
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност (наставник намерно брзо рецитује песму Школа,
неправилно интонира, погрешно акцентује, присећа се стихова...).
 Тако ствара опуштену атмосферу, а ученици увиђају шта није било добро у
наставниковом рецитовању.
 Истаћи да постоје елементи изражајног рецитовања: усклађеност теме и осећања,
добра дикција, ритам, темпо, боја гласа, наглашавање, паузе, акцентуација.
Уводни

 Важно је разумети текст који се чита, сазнати шта значе непознате речи и како се
изговарају. Неопходно је обраћати пажњу на интерпункцијске знаке, јер су нам
важни као паузе на којима треба да застанемо. Речи треба изговарати гласно и
разговетно и не журити. Врло је важан правилан изговор гласова и правилан акценат.
Битно је да верујемо у речи које изговарамо и поруке које преносимо другима. Тако
ћемо деловати убедљиво.
 Не треба користити гестикулацију. Треба гледати у публику, деловати или покушати
да се делује смирено и сигурно.
 Истаћи да се све ове технике постепено вежбањем савлађују, охрабрити ученике да
рецитују и да је успех сваки њихов наступ пред одељењем.

 Ученици раде аутодиктат.
 Наставник понавља упутства са претходног часа.

 Заједно се анализира оно што се урадили (истичу се добре стране, говори о томе шта
је представљало потешкоће).

Литература:

Завршни

 Ученици отварају Читанке и проверавају тачност аутодиктата.

Главни

 Рецитују ученици који желе. Наставник истиче и хвали све што је било добро и
пажљиво истиче оно шта би могло бити боље.

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:
утврђивање

Наставна јединица: Гласови, слова, речи

Циљеви и задаци часа: увођење ученика у појмове глас, слово, реч – уочавање и
разликовање; стицање основних знања о самогласницима и сугласницима.
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: вербалне, писани и графички
радови, игровне активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстуална, мануелна (играчке)
ТОК ЧАСА


Уводни

Час започети кратким драматизацијама у којима учествују ученици који су на
претходном часу добили задатак да увежбају разговор телефоном, разговор између
учитељице и ученика и разговор у продавници. Ове игровне активности треба да
послуже као увод у разговор и обнављање знања о људском говору као начину
споразумевања и саопштавања наших мисли, осећања и потреба.

 Посматрати и разговарати о примерима из Језичких поука (стр. 5).
 Најава наставне јединице.

 Наставник изговара неке гласове које ученици треба да запишу на табли. Нпр. а м е ч

Главни

 Језик којим говоримо састоји се од различитих гласова. У нашем писму сваком од
тих гласова одговара једно слово.

 Овако изговорени гласови и записана слова не значе ништа. Ако их правилно
сложимо и удружимо, шта ћемо добити? Ученици треба да сложе слова у реч маче и
да одговоре на постављено питање. Дати још неколико сличних примера.
Дефинисати појмове, глас, слово, речи као у уџбенику. Написане речи састављене су
од слова, а изговорене од гласова.

 На табли нацртати саксију и цвет са пет латица у које треба уписати самогласнике.
Сугласнике уписују у саксију. Ученици цртају исти цртеж и у својим свескама.
Бојење могу да доврше и код куће.
Домаћи задатак: Избор задатака из Језичких поука (стр. 7 и 9).
Напомена: алтернативна припрема налази се у ПРИЛОГУ бр. 2

Литература:

Завршни

 Указати на поделу гласова на самогласнике и сугласнике. Примери, дефиниције и
одговарајући задаци налазе се у Језичким поукама (стр. 6 и 8).

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: Слог, слоготворно р, преношење
слогова у други ред

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са појмовима слог и слоготворно р, увежбавање
растављања речи на слогове и правилног преношења делова речи у други ред.
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: вербалне, игровне активности,
писани радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА















Литература:

Завршни

 Ученици самостално или у пару решавају задатке из Језичких поука (стр. 10 и 11).
 Домаћи задатак: Језичке поуке (стр. 12 и 13).
 Нагласити ученицима да ће им за следећи час бити потребна омиљена играчка.

Главни




Најава наставне јединице и запис на табли.
Које су вам речи у разбрајалицама биле необичне и смешне? Од чега се састоје речи?
Како се зову знаци којим записујемо гласове?
Још једном полако изговарајте неку разбрајалицу. Хајде сада да изаберемо само две
речи. На пример: ен-ци, мен-ци. Примере записати на табли.
Да ли сте гласове ових речи изговарали одвојено: е-н-ц-и, м-е-н-ц-и?
Како сте их изговарали? Ен-ци, мен-ци (из овог и сличних примера, ученици могу
уочити да се гласови у једној речи групишу у одређене целине).
Ученици изговарају поједине речи из разбрајалица и одговарају на питање колико
пута су отворили уста при изговарању и које су гласове приликом изговора
груписали у целине.
Део речи који изговарамо једним отварањем уста зовемо слог. (запис на табли)
Следи набрајање једносложних, двосложних и тросложних речи и запис појединих
примера на табли.
Зашто је важно знати како се речи правилно деле на слогове?
Кад се речи не слогове не би делиле, оне би се преко стране прелиле.
На табли нацртати узану кућицу у коју треба записати следећу реченицу: Мали миш
нашао је на тавану велики бели сир.
На њеном примеру показати на којим местима се речи могу пренети у други ред.
Указати на слоготворно р. Примери: дрво, брдо, брзо, крдо, срна, црв... У примерима
на табли истаћи га црвеном бојом.

Уводни

 Мотивациона активност: разбрајалице. Децу треба подстицати да полако и са
истицањем граница слога изговарају речи разбрајалица. На тај начин ће брже и
лакше усвојити појам слога и поделу речи на слогове.

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: 11.

Наставна јединица: Да ли су деца у стара времена имала
играчке

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: истаћи значај игре и играчака у животу деце; објаснити појам
енциклопедија; мотивисати децу да читају текстове из енциклопедија; вежбање читања.
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.7. 1.2.8.
Наставне методе: вербална, илустративна,
текстулна, демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: Читанка, стр. 19, играчке, цртежи ученика
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациона активност: на претходном часу ученицама је речено да са собом
понесу своје омиљене играчке. Пошто је на прошлом часу обрађено слоготворно р,
наставник би час могао да отпочне питањем да ли је неко донео плишаног зеку и
прочита песму Владе Стојиљковића Зец са говорном маном (ПРИЛОГ бр. 3).
 Свако од ученика представља своју омиљену играчку (чему она служи, како се са
њом игра, зашто му ⁄ јој је значајна).

 Шта мислите, да ли су деца у стара времена имала играчке?
 Најава наставне јединице и запис на табли (наслов текста, књига из које је преузет).
 Објашњење појма енциклопедија (ЗРНЦА ЗНАЊА, Читанка, стр. 20).
 Изражајно читање текста.

 Ученици читају текст.

Главни

 У итерпретацији текста користити питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО,
стр. 20).
 Као припрему за домаћи задатак одговорити на питања из Читанке (ТВОЈЕ РЕЧИ,
стр. 20).
 До краја часа ученици цртају своје најдраже играчке.

 Домаћи задатак: Моја најдража играчка.

Литература:

Завршни

 Описати како играчка изгледа, чему служи, како се њом може играти, зашто заузима
посебно место у животу свог власника, зашто му је драгоцена, каква осећања буди у
њему, може се описати неки занимљив догађај (анегдота) кроз који су заједно
прошли...

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: 12.

Наставна јединица: Анализа домаћег задатка Моја
најдража играчка

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: оспобљавање ученика да самостално пишу писмени састав;
овладавање етапама у писању и способношћу коментарисања писаних састава, развијање
писмености и писменог изражавања.
Стандарди постигнућа: 1.3.5. 2.3.3. 2.3.4.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: писани састави ученика
ТОК ЧАСА

 Наставник проверава да ли су ученици урадили домаћи задатак.

 Наставник каже да се припреме ученици који желе да прочитају свој састав.

Уводни

 Запис на табли (наслов састава, најлепше реченице из састава, најбољи коментари
ученика)
 Упућује ученике да пажљиво слушају, хвале делове текста који им се допадну и
постављају питања ако им нешто у саставу није довољно јасно. То чине пошто
пажљиво саслушају састав свога друга.

 Задатке читају ученици који то желе. Остали пажљиво слушају.

Главни

 Уочавају да ли су ученици у својим саставима одговорили на тему и уважити све
елементе састава (да ли постоје композиционе целине: увод, разрада и закључак, да
ли су описали како играчка изгледа, чему служи, како се њом може играти, зашто
заузима посебно место у животу свог власника, зашто му је драгоцена, каква осећања
буди у њему, како су описали неки занимљив догађај или анегдоту кроз које су
заједно прошли...
 Ученици који желе износе запажања о саставима својих другова. Објашњавају зашто
је нешто добро и како би неки делови састава могли постати још бољи.
 Уколико је неким ученицима тешко да читају пред целим одељењем, не треба
инсистирати.

 Износи општи утисак о домаћим задацима. Наглашава шта је добро, али и шта би
требало бити још боље. Осврне се и на дужину и јасноћу реченица.

Литература:

Завршни

 На крају часа наставник чита најлепше реченице из састава и најбоље коментаре које
је записивао на табли.

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: 13.

Наставна јединица: Од гласа и речи ка реченици
(обавештајна реченица, тачка)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: ученике упознати са обавештајним реченицама, уочити њихов значај
и начин њиховог обележавања, уочити начин изговарања реченица.
Стандарди постигнућа: 1.4.3. 2.4.6.
Наставне методе: вербалне, игровне активности,
писани радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациона игра: Мој дан (циљ игре је да деца размисле о својим активностима у
току дана и да их вербализују. Учитељ баца лоптицу ученицима. Њихов задатак је да
је ухвате, чиме добијају прилику да саопштавају своје реченице).
 Кроз игру и саопштавање реченица учитељ треба да уведе децу у разумевање
значења изјавних (обавештајних реченица).

 Најава наставне јединице и записивање појединих реченица које су ученици
изговарали.
 Дефинисање обавештајне реченице. Указивање на интерпункцијски знак који се
налази на њеном крају. (Језичке поуке, стр. 15)

 Низом различитих примера и задатака омогућити ученицима додатно вежбање и
примену знања о обавештајној реченици.

Главни

 Рад на басни у Језичким поукама (стр. 15). У тексту ученици могу да уоче и издвоје
обавештајне реченице и тачке. Својим одговорима на постављена питања која се
односе на басну, ученици ће лако смишљати обавештајне речнице.

 Предлози:
 На табли написати реченице без размака између речи: Свитацсветли. Попацсвира
виолину и сл.
 Састављање реченица од датих речи.
 Исправљање реченица са изврнутим редом речи.

 Домаћи задатак. Језичке поуке, стр. 16

Литература:

Завршни

 Ученици бацају лоптицу учитељу и постављају му питања на која он треба да
одговори.

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

Редни
број: 14.

Наставна јединица: Причање догађаја – извештавање

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање сазнања о томе како се пише, извештава о догађају, на која
питања извештавање треба да одговори; вежбање писања о догађајима; побољшавање
писаног изражавања.
Стандарди постигнућа: 0.1.1. 0.1.5.
Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни.

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: Језичке поуке, стр. 17–18
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациона активност: Замислите да сте за време великог одмора угледали дечака
који плаче. Шта је потребно да знате да бисте описали тај догађај?

 Најава наставне јединице.
 Запис на табли (наслов наставне јединице, питања КО? КАДА? ГДЕ? ШТА? КАКО?).
 Проналажење у тексту питања на која се извештавањем одговара.
 Индивидуално решавање првог задатка на 18. страни.

Главни

 Изражајно читање текста Пајин извештај.

 Подела ученике на неколико група.
 Нека изаберу у другом задатку место на коме се десио догађај који ће у групи
описивати.

 Остали ученици пажљиво слушају. Посебну пажњу обраћају на то да ли се у
саставима одговорило на сва питања. Коментаришу.

Литература:

Завршни

 Представници група читају своје саставе.

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: Упитна реченица (речца ли,
упитник)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: ученике упознати са новом врстом реченица – упитне реченице;
уочавање њиховог значаја и начина њиховог обележавања; уочавање начина изговора
реченица, уочавање правописног правила које се односи на писање речце ли.
Стандарди постигнућа: 1.4.3. 2.4.6.
Наставне методе: вербалне, писани радови, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: текстуална, мануелна
ТОК ЧАСА

 Мотивациона игра: Ко сам ја
Уводни

 За ову игру треба припремити самолепљиве цедуљице на којима ће бити записана
имена деци познатих ликова. Одабраним ученицима залепити цедуље на чело, при
чему не смеју знати шта на њима пише. Њихов задатак је да, постављајући осталим
ученицима питања о себи, открију лик који представљају. Учитељ треба да им
сугерише да питања започињу на различите начине (да ли, је ли , јесам ли, ко, како,
зашто, где, какав...).

 Најава наставне јединице и запис на табли. Нека од питања које су ученици
постављали треба записати на табли. Истаћи интерпункцијски знак.
 Дефинисање упитне реченице.
Главни

 У Поукама о језику налази се песма Кепеци у зиму, која је подесна за уочавање
упитних реченица и упитника. За ученике ће сигурно бити занимљиво да смишљају
одговоре на питања која песник поставља. Та активност ће им помоћи да уоче и
одреде разлику између обавештајних и упитних реченица.
 У Језичким поукама и Радној свесци налазе се разноврсни задаци за увежбавање и
примену знања о упитним реченицама.

 Примери се налазе у ПРИЛОГУ бр. 4.

Литература:

Завршни

 Загонетке и питалице. 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: 16.

Наставна јединица: Кад почне киша да пада, Стеван
Раичковић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стварање атмосфере на часу која ће подстицати читање,
доживљавање и тумачење песме; развијање фантазије; уочавање упитних реченица и вежбе
превођења потврдних упитних реченица у одричне упитне реченице и обрнуто.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 12, илустрације, ЦД са музиком о јесени
ТОК ЧАСА
 Мотивациона игра: Причам ти причу (праћена музиком чија је тема јесен).
Уводни

 Наставник започне причу тако што на папир напише реч киша. Сваки ученик допише
по једну реч, али тако да она има везе са претходним речима на папиру. На крају се
добије заједничка прича.
 Шта радите када киша почне да пада?
 Најава наставне јединице и запис на табли.

 Изражајно читање песме.
 Разговор о утисцима.
 У интерпретацији песме користити питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО,
стр.12).
Главни

 Композиција песме је несвакидашња. Песник поставља питања, а на нека од њих не
одговара. Утисак је да се одговор очекује од деце, па се тако она уводе у фантазију и
замишљање.
 Ученици наглас читају песму.
 Уочавање упитних реченица.
 Вежбе „превођења” потврдних упитних реченица у одричне упитне реченице.
Пример: Шта раде деца? Шта не раде деца?

Богаћење речника: како све киша може да пада? Наставник одговоре бележи на
табли, а ученици у свескама: пада, ромиња, сипи, промиче, лије, пљушти, сипа, прска,
кваси, роси...

-

Домаћи задатак: Читанка (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 12).

Литература:

Завршни

-

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

Редни
број: 17.

Наставна јединица: Читање непознатих текстова (дечја
штампа)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: провера вештине читања непознатих текстова (јасноћа, брзина,
разумевање прочитаног); расветљавање значаја правилног читања.
Стандарди постигнућа: 1.2.7. 1.2.8. 2.2.1. 2.2.10.
Облици рада: фронтални и
индивидуални

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: дечја штампа
ТОК ЧАСА

 Уводни мотивациони разговор: Волите ли да читате листове и часописе за децу?
Зашто? Шта се занимљиво може пронаћи у њима? Који је ваш омиљени часопис?

 Упућује их да се труде да читају јасно, разговетно и не журе како би разумели оно
што читају и како би их остали добро чули.

Уводни

 Наставник деци каже да прелистају своје часописе и изаберу онај из кога би желели
да прочитају одломак.

 Они који слушају морају бити пажљиви како би створили добру атмосферу за читање
својим друговима и могли да коментаришу. Објанити им да у коментарисању полазе
увек од добрих страна и пажљиво саопштавају шта би могло бити боље.

 Ученици пре читања кратко говоре о чему је писано у изабраном тексту, зашто су га
изабрали.
 Читају по две, три реченице из одабраног текста (зависи од његове дужине).
 Наставник на крају истиче добре стране читања. Ако је неко начинио посебан
напредак, похвали га. Ученицима који треба да поправе читање то опрезно
саопштава, прецизирајући на којим елементима читања треба посебно да раде.
Охрабри их речима да ће то сигурно исправити вежбањем и упорношћу.

Главни

 Остали ученици пажљиво слушају. Могу да запишу понеки коментар.

 Ученици који желе могу да прочитају свој коментар.

 Изабере један од њих и прочита га.
 Међусобна размена часописа.

Литература:

Завршни

 Наставник пита ученике који су их текстови посебно заинтересовали.

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: Узвичне реченице, узвичник

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање са новом врстом реченице – узвичном реченицом;
уочавање значаја тих реченица и начина њиховог обележавања, као и правилне интонације
при изговору узвичних реченица.
Стандарди постигнућа: 1.4.3. 2.4.6.
Наставне методе: вербалне, писани радови, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА

 После игре, ученике треба подстаћи да једном реченицом изразе све оно што су
мимиком представљали.

Уводни

 Мотивациона игра: ученици треба мимиком да покажу своја осећања и различита
стања (радост, бес, узбуђење, поспаност, дивљење страх, тугу, љутњу...).

 Најава наставне јединице и запис на табли.
 Три ученика излазе пред таблу, наставник сваком од њих шапуће на уво по једну
реченицу коју они треба наглас да изговоре (обавештајну, упитну и узвичну).

 Успешне примере узвичних реченица из уводне игре записати на табли. Истаћи
интерпункцијски знак.

Главни

 Усмерити ученике на правилну интонацију сваке од њих. Ученици треба да
препознају о којим реченицама се ради и каква је разлика у начину на који их
изговарамо.

 Дефинисати узвичну реченицу.
 Прочитати песму о ускличнику из Језичких поука и подстаћи децу да смишљају
узвичне реченице које се односе на стихове песме.
 Самостални рад у Језичким поукама.

Напомена : алтернативна припрема налази се у ПРИЛОГУ бр. 5

Литература:

Завршни

 Повратна информација и исправљање грешака.

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: Потврдан и одричан облик реченице

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стицање знања из граматике; уочавање и разликовање потврдних и
одричних реченица; указивање на правописно правило које се односи на писање одричне
речце не.
Стандарди постигнућа: 1.4.3. 2.4.6.
Наставне методе: вербалне, писани радови, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациона игра: Тајанствена личност
Наставник ученицима говори реченице о неком, деци познатом лику, из филмова, књига,
игрица... На пример: Уме да лети. Не уме да кува. Воли Венди и Звончицу. Не воли капетана
Куку. Ко је то? Ученици могу и сами, на сличан начин (уз помоћ учитеља који их наводи да
говоре у потврдној и одричној форми), представити неке ликове.

 Записивање реченица на табли у две колоне.
Петар Пан уме да лети.
Не уме да кува.
Воли Венди и Звончицу.
Не воли капетана Куку.
 Ученици треба да уоче разлику између њих.
 Најава наставне јединице и навођење примера.
 Наставник може да поставља шаљива питања или питања из познавања наставних
садржаја предмета Свет око нас. Од ученика треба тражити потпуне одговоре.
 На пример: Да ли си био на Месецу? Нисам била на Месецу. Да ли панде једу само
бамбус? Да, панде једу само бамбус. Да ли знаш да плетеш? Да ли Сунце излази на
северу? Умеју ли рибе да цвркућу? Да ли је плави кит највећи сисар на свету?
 Следи дефиниција и запис на табли.
 Потврдном реченицом се потврђује нека мисао.
 Одричном реченицом се одриче, негира нека мисао.
 На табли записати примере кратких потврдних реченица (обавештајна, упитна,
узвична) којима ученици треба да промене облик. При писању одричних реченица
црвеном кредом истаћи речцу не.
 Следи преписивање у свеске и рад на одабраним задацима у Језичким поукама.

Главни

 Повратна информација и исправљање грешака.

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: 20.

Наставна јединица: Реченице (значење и облик)

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање основних граматичких знања о различитим значењима и
облицима реченица; увежбавање правописних правила.
Стандарди постигнућа: 1.4.3. 2.4.6.
Наставне методе: вербалне, писани и графички
радови, игровне активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА

 После читања текста и краћег разговора о њему, ученике треба подстаћи да сами
смишљају потврдне и одричне реченице о добрим друговима. Наставник их дописује
на плакат. На часу ликовне културе ученици могу да илуструју плакат.

Уводни

 Донети плакат на коме је крупним словима написан следећи текст (ПРИЛОГ бр.6).

 Три ученика добијају картоне на којима су нацртани: тачка, упитник и узвичник.
 Остали ученици смишљају примере за обавештајну, упитну и узвичну реченицу.
Главни

 Када неко каже, на пример, упитну реченицу, ученик који има картон са упитником
треба да стане поред њега. Активност понављати више пута, вежбајући различита
значења реченица и припадајуће интерпункцијске знаке.
 Самостални рад ученика у Радној свесци, стр. 17 и 18.

Литература:

Завршни

 Повратна информација и исправљање грешака.

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

Редни
број: 21.

Наставна јединица: Прича по низу слика; пишемо писмо

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: вербализовање доживљаја изазваног причом у сликама; развијање
маште и стваралачких потенцијала ученика; увођење у вештину писања писма.
Стандарди постигнућа: 0.1.5. 0.1.6.
Наставне методе: вербална, текстулна, илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: Читанка, стр.13.
ТОК ЧАСА

 Пре часа сте припремили плаве, жуте и зелене балоне. Ученици их извлаче из кутије.
Ученици који су извукли балоне исте боје у истој су групи.

-

Уводни

 Мотивациона активност: Шта мислите, како се још, осим речима, може испричати
прича? Знате ли шта је стрип?

Најава наставне јединице (Прича по низу слика).

 Ученици заједно у групама смишљају причу по низу слика.
 Маштају и замишљају.
 Причу обогаћују са што више детаља.
 У свакој групи напишу шта су замислили да је писало у њиховим писмима.

Главни

 Посебну пажњу обраћају на садржаје писама плаве и црне девојчице.
 Пожељно је и да напишу кратак наставак приче (шта се десило пошто су се девојчице
упознале).
 Представници група читају приче својих група.
 Остали пажљиво слушају и коментаришу.
 Наставник на табли записује посебно маштовите и занимљиве реченице.

 Наставник чита реченице записане на табли.
 Неке лепе поруке запишите на папириће, завежите за балоне и пустите их да одлете.

Литература:

Завршни

 Разговор са ученицима о току писања приче по низу слика: Како су се осећали док су
писали? Да ли је било тешкоћа у писању приче? Како им је лакше да пишу: уз помоћ
слика или без њих?

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

Редни
број: 22.

Наставна јединица: Зна он унапред, Гвидо Тартаља

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: драмско извођење текста; упознавање са одликама драмског текста
(дијалог, сценско извођење, глумци, текст у заградама који се не чита); интерпретирање
текста.
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.8. 1.5.1. 2.2.1. 2.5.6. 2.5.4.
Наставне методе: вербална, текстуална, игровне
активности, илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставна средства: Читанка, стр. 21
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Подела улога по паровима. Следећег часа ће бити аудиција за избор најбољег пара.
На аудицију ће излазити заинтересовани ученици. Остали ће учествовати у
жирирању, а поени ће се кретати од два до пет. Победник је онај пар који скупи
највише поена.
 Најбољи пар ће спремати драмски текст за извођење на једном од родитељских
састанака.

Главни

 Изоставите најаву текста и изражајно читање.
 Са неким од ученика који добро чита и има склоност ка глуми можете драматизовати
текст.
 Зачује се куцање, улази ученик који глуми Мишу и ваш разговор креће. Учионица
постаје сцена, ученици публика, а ученик који глуми Мишу и ви глумци.
 На овај начин доживљај текста ће бити интезивнији, па ће га ученици лакше
вербализовати.
 Запис на табли (назив текста, аутор).
 Текст тумачити уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО и ТВОЈЕ
РЕЧИ, стр. 23).
 Разговор о дијалогу, глумцима, местима где се драмски текстови могу глумити
(ЗРНЦА НОВОГ ЗНАЊА, Читанка, стр. 23).

Уводни

 Уводна мотивациона активност: идеално би било посетити са ученицима неку
представу пре обраде текста. Ако то није могуће, ученици се могу подсетити на
представе из свог ранијег искуства. То не морају бити само позоришне представе, већ
и радио и телевизијске драме или представе са школских приредби.
 Ко оживљава представе?
 На које начине?
 Шта мислите, како они знају шта треба да изговоре?

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

Редни
број: 23.

Наставна јединица: Зна он унапред, Гвидо Тартаља

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: упознавање са начином говора главних ликова у драмском тексту,
мимиком и гестикулацијом; вежбање драмског извођења текста и пантомиме.
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.8. 1.5.1. 2.2.1. 2.5.6. 2.5.4.
Наставне методе: вербална, текстуална, игровне
активности, илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставна средства: Читанка, стр. 21
ТОК ЧАСА
 Понављамо о драмском тексту: шта је драмски текст, по чему се драмски текст
разликује од песме или приче, који део драмског текста се не чита, ко су ликови у
овом драмском тексту?

Уводни

 Обратите пажњу на начин говора учитеља и Мише. Учитељев глас је нижи,
снажнији, спорији. Мишин глас је виши, слабији, распеванији.Ученици који глуме
наставника гласом треба да покажу да наставник не мисли да Миши упише пет из
закашњавања. Израз Мишиног лица се мења од сигурног и самоувереног до збуњеног
и несигурног. Такве су му и последње реченице испрекидане, несигурне. Одају
његову збуњеност, несигурност, покушај да се извуче из замке коју му је учитељ
поставио. Руке се могу употребљавати да би се појачале говорникове речи, али у
томе не треба претеривати. Пример добре и смислене гестикулације представља
Мишино показивање одвезане пертле на левој нози.
 Најава аудиције.

 Ученици који желе у паровима изводе драмски текст (не морају да знају текст
напамет.) Придражавају се наставникових упутстава.
 Победник је пар који скупи највише поена.

Главни

 Остали ученици су жири. Парови могу добити од два до пет поена.
 Они ће на једном од родитељских састанака одглумити овај текст. До тада ће га
научити напамет.

 Пантомима је говор покретима и изразима лица, без речи.

 Пантомима у пару: мачујте се, сеците дрво, пијте чај.

Литература:

Завршни

 Вежбе пантомиме: Раде их сви на својим местима док им учитељ даје налоге:
увлачите иглу у конац, љуштите лук, умотавајте поклон, одмотавајте чоколаду и
почните да једете.

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

Редни
број: 24.

Наставна јединица: Именице

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочавање и препознавање речи које означавају бића, предмете и
појаве; стицање основних знања о заједничким именицама.
Стандарди постигнућа: 1.4.1.
Наставне методе: вербалне, писани радови, игровне
активности

Облици рада:
фронтални,индивидуални

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациона активност: На слово, на слово

 Неке од речи које означавају бића, предмете и појаве наставник записује на табли у
три колоне.
 Усмерити пажњу ученика на записане речи и помоћи им да упореде све три колоне и
да уоче шта речи у свакој од њих именују.
 Треба им помоћи у проналажењу правог одговора за речи из треће колоне које
именују појаве. Када ученици открију шта именују речи, наставник најављује
наставну јединицу и записује изнад колона: бића предмети појаве.
 Дефинисање и зписивање: Речи које именују бића, предмете и појаве називају се
именице.
 Загонетке и питалице могу помоћи ученицима да лакше усвоје појам заједничих
именица. На пример:
 Дуге уши, кратак реп, сви му кажу да је леп. (зец)
 То је витез врло чудан: четири ноге, једна глава. Са оклопом кад је будан, са оклопом
и кад спава.(корњача)
 Како сте погодили о којим животињама се ради? О ком зецу говори ова загонетка? О
којој корњачи?
 Ученици треба да уоче да је реч зец или корњача заједничко име за све зечеве или
корњаче на свету.
 Дефинисање и записивање. Речи које именују бића, предмете и појаве са заједничким
особинама зову се заједничке именице.

Главни

 У Језичким поукама налазе се различити задаци који ће омогућити ученицима да
провежбају и утврде знање о заједничким именицама стечено на овом часу.

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: 25.

Наставна јединица: Дај ми крила један круг, Владимир
Андрић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стварање атмосфере на часу која ће подстицати читање,
доживљавање и тумачење песме; развијање фантазије и креативности; читање наглас и у
себи уз разумевање прочитаног; анализа песме, препознавање песничких слика; уочавање
стиха и строфе; писање писма.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Читанка, стр. 24, аудио-визуелна (настава уз помоћ компјутера),
енциклопедије и часописи са текстовима и фотографијама о Нилу.
ТОК ЧАСА
 Мотивациона игра: Сведеља

Уводни

Говорићу, а ви замишљајте. Опустите се и слушајте пажљиво. Замислите да се налазите
у својој соби, у кревету. Рано је јутро, будите се и одједном постајете свесни да је у
вашој соби нешто другачије него иначе. Видите на зиду своје собе невероватну поруку
исписану светлећим словима. Читате: Честитамо! Постао(ла) си срећан добитник у
специјалној космичкој наградној игри! Добио си СВЕДЕЉУ! Сведеља је посебан дан. То је
наградни дан – дан за остварење жеља, можеш га провести онако како желиш. Сведеља
је прилика да урадиш оно што прижељкујеш и што би ти причинило велику радост.
Неко ће остати ту у соби. Неко је већ стигао тамо где је хтео. Почиње да се догађа оно
што сте желели… Да ли сте негде отпутовали у мислима? Реците где сте били и шта сте
тамо видели и доживели. Сада ћемо чути шта је пожелео дечак из једне песме.
 Најава наставне јединице и запис на табли (аутор, називе песме, именовање
песничких слика).
Изражајно читање песме.
Разговор о утисцима.
Откривамо нове речи.
У интерпретацији песме користити питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО,
стр. 25).
 Уочавање стиха и строфа.
 Ученици читају наглас делове песме.
 Почињу на часу да пишу писмо дечаку из песме (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 25).

Главни

 Пустити ученицима филм о Нилу или им показивати слике са интернета и из књига.
Може се прочитати и неки пригодан текст о Нилу.

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: 26.

Наставна јединица: Род именица

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за разумевање, уочавање и поимање
различитог рода именица.
Стандарди постигнућа: 1.4.2.
Наставне методе: вербалне, писани и графички
радови, игровне активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална, визуелна
ТОК ЧАСА
Мотивациона игра: Полете гуска
Уводни

 Деца треба да измакну столице тако да могу да подижу и спуштају руке не
додирујући столове. Једно дете говори: Полете гуска, и тада сви треба да подигну
руке. Када оно каже: Паде гуска сви спуштају руке. Дете убрзава давање налога, при
чему нека деца почињу да греше. Ко погреши, треба да имитира карактеристичне
покрете и гласове појединих животиња.

 Да ли бисте умели да препознате и разликујете маму гуску од тате гусана?
 Подстакните их да се присете животиња (лав – лавица, паун – пауница, петао –
кокошка) код којих се видно примећује разлика у изгледу између женки и мужјака.
 Најава наставне јединице.
 Заједно закључите да се бића у природи препознају по женском и мушком роду.

 Вратимо се још једном нашој игри. Како би мама гуска, да уме да говори, називала
своје дете? Можете ли из речи гушче или дете да одредите род?

Главни

 Ученици говоре неке речи које означавају бића мушког рода, а потом исте те речи у
женском роду. Треба да уоче да се и речи које означавају бића разликују по роду.

 Следи објашњење: Људско дете, као и животињско младуче, може бити мушког или
женског рода, али речи: гушче, јагње, маче, детенце не показују о ком је роду реч, па
се зато каже да су средњег рода.
 Било би добро да учитељ на табли (графоскопу, видео-биму) нацрта цртеже неких
животиња, у чијем ће телу да напише име те животиње у сва три рода.

Следи објашњење. Речи које означавају имена бића, предмета и појава разликује се по роду.
Могу бити женског, мушког и средњег рода.
 За вежбање користити задатке из Језичких поука (стр. 39).

Литература:

Завршни

Подсетити ученике да именице означавају и имена предмета и појава и тражити од њих да
их набрајају. Неке од њих записати на табли и поставити задатак да их ученици разврстају у
три нацртана балона. Објаснити да у одређивању рода именица помажу речи: та, тај и то.

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: 27.

Наставна јединица: Број именица

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стицање знања из граматике, уочавање једнине и множине именица
на различитим примерима, утврђивање знања о именицама.
Стандарди постигнућа: 1.4.2.
Наставне методе: вербалне, писани радови и
графички радови, игровне активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстуална и визуелна
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност: Хајде да цртамо

Након кратког разговора о цртежу, његовој неиспуњености и недовршености, усамљености
рибе, птице... наставник позива ученике да допуне цртеж цртајући још понеку рибу, птицу,
облак, чамац, шкољку....

Уводни

На табли нацртати једноставан цртеж неба и мора, на коме ће бити само једна риба, једна
птица, облак, чамац, на дну један јеж, шкољка... Ученици именују шта се види на цртежу.
Наставник записује на табли: море, риба, птица, чамац, облак, шкољка, јеж...

 Најава наставне јединице.

Ученици могу у мањим групама да излазе пред таблу договарајући се шта ће ко да црта.
Након цртања и изношења утисака о новом, богатијем цртежу ученици именују шта се сад
види на њему. Наставник записује на табли поред већ записаних речи њихове облике у
множини. Ученици, који су претходно уочили разлике између једнине и множине бића и
предмета на цртежима, уочавају сада разлику између записаних речи – речи које су прво
записане означавају једно биће или предмет, а речи поред њих означавају више бића или
предмета.

Неку од именица записаних на табли, нпр. риба, ученици треба да запишу у свеске и да
нацртају једну рибу.

Главни

Ученици препознају да речи записане на табли означавају бића, предмете и појаве и да су то
именице. Кратко обнављање знања о именицама.

Дефинисање и записивање. Када реч означава једно биће или предмет, она је (обично) у
облику једнине.
Потом ученици цртају више риба и записују реч у множини.
Када реч означава више бића или предмета, она је (обично) у облику множине.
 Самосталан рад ученика у Језичким поукама (стр. 40).
 Повратна информација и исправљање грешака.

Литература:

Завршни

 Још неке предлоге за вежбање и утврђивање можете наћи у ПРИЛОГУ бр. 7.

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

Редни
број: 28.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Именице

Циљеви и задаци часа: утврђивање основних граматичких знања о заједничким и властитим
именицама, њиховом роду и броју; увежбавање правописних правила.
Стандарди постигнућа: 1.4.1. 1.4.2.
Наставне методе: вербалне, писани и графички
радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстуална, мануелна
ТОК ЧАСА

 Мотивациона активност: Свако дете треба да напише на цедуљицама три речи које
означавају биће, предмет или појаву. Нагласити да пишу заједничке именице. На
катедру ставити кутије на којима пише БИЋА, ПРЕДМЕТИ, ПОЈАВЕ. Деца треба да
прочитају своје речи, да одреде шта оне именују и да их према томе правилно сместе
у одговарајућу кутију. Када та активност буде готова, могу да извлаче цедуљице и да
написаним речима одређују род и број.

Уводни

 Неке речи записати на табли и променити их кроз род и број.

Главни

 Поновити кроз примере поделу на заједничке и властите именице.
 Самостални рад ученика у Радној свесци (стр. 25).

 Парови бирају биће, предмет и појаву коју ће заједнички нацртати.

Литература:

Завршни

 Провера урађеног и исправљање грешака.

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: Речи које описују какво је нешто

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање са новом врстом речи- описним придевима; уочавање и
препознавање придева у тексту ; разликовање придева од других врста речи; богаћење
речника.
Стандарди постигнућа: 1.4.1.
Наставне методе: вербалне, писани и графички
радови, игровне активности

Облици рада: фронтални, групни,
индивидаулни

Наставна средства: текстуална и визуелна
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Сваки ученик треба да каже име свог пара из клупе и уз име описни придев који
почиње истим словом као то име. На пример: слатка Сања, ведра Весна, мирни
Марко, коврџава Каћа...

Главни

 На табли записати реченицу: На великом језеру је мали чамац. Може се додатно и
илустровати.
 Којој врсти речи припадају речи језеро и чамац? Какво је језеро у овој реченици? А
чамац?
 Најава наставне јединице. Данас ћемо учити о овим речима којим смо описали какво
је језеро и какав је чамац.
 То су описни придеви. Запис на табли. Следи анализа граматичке појаве и извођење
једноставне дефиниције.
 Прочитати песму Школа Драгана Лукића. Какви су авиони? Дворци? Какви још могу
бити дворци? Какви су основци? Зашто је песник навео баш ту њихову особину ? Ко
још може бити храбар? Како још можемо рећи храбар? Каква је сабља?
 Речи авиони, дворци, основци су именице.
 Којој врсти речи припадају речи које описују какав је неко или какво је нешто?
 Речи као што су: жути, велики, чудни, храбри описују какав је неко или нешто. Зову
се описни придеви.
 На табли нацртати сунце . У његовим зрацима ученици уписују што више описних
придева који га описују.
 Смишљање и записивање описних придева који су супротни по значењу (подсетити
се игре са почетка часа).

Уводни

 Мотивациона активност: Ученике распоредити у три групе које ће формирати три
круга. Сваки ученик у првој групи треба да смисли и каже реченицу у којој ће се
појавити две кључне речи: велико и мало. На пример: На великом месецу је мало
језеро. Следећи ће наставити: На малом језеру је велика капа. Редом, свако наставља
тако што понавља крај реченице свога претходника и додаје нешто ново. Дозвољене
су смешне и немогуће комбинације, једино је важно да се у реченицама нађу кључне
речи. Речи за другу групу: румено и бледо, а за трећу: тамно и светло.

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: Чаплин, Драгомир Ђорђевић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стварање атмосфере на часу која ће подстицати доживљавање и
тумачење песме; откривање занимљивих детаља из биографије Чарлија Чаплина; анализа
песме; усвајање појма пантомиме; игре речима (откривање речи супротног значења).
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Читанка, стр. 28, неки Чаплинов филм
ТОК ЧАСА

Изражајно читање песме.
Ученици читају песму у себи.
Откривамо нове речи.
Интерпретација песме уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО, стр 29.)
Ко су били витезови?
Изражајно читање ЗРНЦА ЗАНИМЉИВОГ ЗНАЊА (Како је Чарли постао витез и
Како је Чарли постао див, Читанка стр. 29 и 30).
Одредити колико строфа има песма, број стихова у свакој строфи, пронаћи стихове
који се римују.
Објаснити одсуство интерпункције.
На табли исписати речи у две колоне. Повезати речи супротног значења. Речи из прве
колоне: патуљак, туга, сузе, тихо, светло, споро, отворено, тешко. Речи из друге
колоне: радост, смех, џин, брзо, тамно, гласно, лако, затворено.
Ученици задатак раде у свескама.

Главни

 Ко жели, може да прихвати предлог за игру да покуша да имитира Чарлија (Читанка
стр. 30).
 Домаћи задатак: Ученици пишу састав или се спремају да усмено говоре по слици
(ПРОЂИ ИЗА СЛИКЕ, Читанка стр. 30).

Завршни








Уводни

 Мотивациона активност: пустити одломак из неког Чаплиновог филма.
 Поразговарати о ономе што је ученике насмејало.
 Знате ли шта је пантомима? Пантомимом покажи шта волиш да радиш. Свако дете
показује шта воли да ради. Остали погађају.
 Најава наставне јединице: Сада ћете чути песму о највећем пантомимичару на свету
Чарлију Чаплину. Да ли сте чули за њега? Да ли сте, можда, погледали неки његов
филм?
 Запис на табли.







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: 31.

Наставна јединица: Диктат (именице, велико слово)

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: понављање и провера усвојености садржаја о заједничким и
властитим именицама и употреби великог слова.
Стандарди постигнућа: 1.3.3. 1.3.4. 2.3.9.
Наставне методе: вербалне, писани радови ученика

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА
 Поновимо:
– Којим словом почињемо реченицу?
– Шта још пишемо великим словом?

Уводни

– Шта свака реченица на крају мора да има?

 Ако будете поштовали ова правила, добро ћете урадити следећи диктат.

 Пишемо:

Литература:

Завршни

 Анализирамо шта смо урадили (уз помоћ графоскопа или видео-бима)

Главни

Петар и Жарко путују у село Моровић. Са њима су кренули деда Влајко и бака Ђурђица. На
аутобуској станици су купили карте за Шид. У аутобусу су били весели и радосно су
чаврљали. У Шиду су их чекали ујак Раде и рођаци Филип и Огњен. Ујак им је обећао да ће
их научити да јашу Филиповог коња Муњу. Дечаци су били пресрећни.

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

Редни
број: 32.

Наставна јединица: Причање по слици (Чаплин,
Драгомир Ђорђевић)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: вербализовање доживљаја изазваног сликом; развијање маште и
стваралачких потенцијала ученика; овладавање техникама успешног говорног изражавања,
савлађивање треме.
Стандарди постигнућа: 0.1.5. 0.1.6.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални и групни

Наставна средства: Читанка, стр. 30
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност: ученици који су се припремили изводе имитације Чарлија
Чаплина.
Уводни

 Подела ученика по групама. (На пример: спремите папириће на којима ће бити
нацртани Чарлијеви реквизити – шешир, ципеле, штап). Ученици који извуку
папирић са истим цртежом чине чланове једне групе.
 Најава наставне јединице (ПРОЂИ ИЗА СЛИКЕ, Читанка, стр. 30)
 Задатак за ученике је да смисле што уверљивију причу са што више детаља.

 Користећи се упутствима из задатка, ученици заједно смишљају причу.
 Остали пажљиво слушају. После излагања сваке групе чланови осталих група
коментаришу причу коју су управо чули.

Главни

 Изабрани представник представља причу сваке групе.

 Запис на табли (наставник записује интересантне идеје из различитих прича и
најбоље коментаре).

 На крају часа сви се враћају на своја места.

 Наставник разговара са ученицима о томе да ли им је било инспиративно да причају
причу по слици и има ли предности такво причање у односу на причање без слике.

Литература:

Завршни

 Бирају гласањем најинтересантније идеје из прича (наставник их је записивао на
табли).

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

Редни
број: 33.

Наставна јединица: Октобар, Божидар Тимотијевић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стварање атмосфере на часу која ће подстицајно деловати на
доживљавање и тумачење текста; подстицање запажања шта писац описује и којим речима
слика богатство јесењег колорита; анализу текста довести у корелацију са предметом Свет
око нас.
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.8. 2.2.8.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, демонстративна

Облици рада: фронтални и
индивидуални

Наставна средства: Читанка, стр. 14, слике, цртежи и фотографије јесени, јесењи плодови
ТОК ЧАСА

 Које су боје јесени? Шта је све обојила својим бојама?

Уводни

 Мотивациона активност: донети слике, књиге са сликама и цртежима јесени,
фотографије, ученичке цртеже, лишће, кестење, дуње, грожђе...
 Шта се дешава у природи у јесен?
 Најава наставне јединице и запис на табли.

 Изражајно читање.
 Разговор о утисцима.
 У интерпретацији текста користити питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО,
стр. 15).

Главни

 Откривамо нове речи.

 Ученици наглас читају текст.
 Почињу на часу да пишу Птичје писмо (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 16).

 Најава часа у природи.

 Домаћи задатак: Завршити Птичје писмо.

Литература:

Завршни

 Ученици треба да посматрају пажљиво, да уоче и осете: све боје јесени, звукове које
чују, изглед дрвећа, биљака, плодове јесени, небо и сунце, ветар, птице, друге
животиње, своја осећања.

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

Редни
број: 34.

Наставна јединица: Јесен око мене (час у природи)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: посматрање и ослушкивање природе; запажање детаља
карактеристичних за јесењи пејзаж; развијање осећаја за боје, звукове, мирисе, облике и
покрете у простору, уочавање битних појава, доживљавање, размишљање о запаженом,
упоређивање и закључивање.
Стандарди постигнућа: 0.1.5.
Наставне методе: вербална, демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални и групни

Наставна средства: одлазак у природу
ТОК ЧАСА

 Ученици су на претходном часу добили упутства о томе како да посматрају природу
у јесен. Поново им скренути пажњу на то шта да пажљиво посматрају и ослушкују.

Уводни

 Одлазак у природу.

 Ученици посматрају природу и уочавају појаве везане за пејзаж (боје, звукове, изглед
дрвећа и биљака, плодове, небо и сунце, ветар и птице, животиње, своја осећања).

 Вежбама пажљивог посматрања и ослушкивања усавршава се осетљивост чула,
богатство опажања, а у складу са тим и могућност бољег усменог и писаног
изражавања.

Литература:

Завршни

 Прикупљање лишћа од кога ће правити колаж. Скупљање жирова и кестења.

Главни

 Наставник говори ученицима о томе да опис природе није просто набрајање
података. Он је заснован на уочавању битних појава, доживљавању, размишљању о
запаженом, упоређивању и закључивању.

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

Редни
број: 35.

Наставна јединица: Анализа домаћег задатка Јесен око
мене

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспобљавање ученика да самостално пишу писмени састав,
овладавање етапама у писању и способношћу коментарисања писаних састава; развијање
писмености, побољшавање писменог изражавања; развијање свести да опис природе није
просто набрајање података.
Стандарди постигнућа: 1.3.5. 2.3.3. 2.3.4.
Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: писани састави ученика
ТОК ЧАСА

 Наставник проверава да ли су ученици урадили домаћи задатак.

 Наставник каже да се припреме ученици који желе да прочитају свој састав.

Уводни

 Запис на табли (наслов састава, најлепше реченице из састава, најбољи коментари
ученика)
 Упућује ученике да пажљиво слушају, хвале делове текста који им се допадну и
постављају питања ако им нешто у саставу није довољно јасно. То чине пошто
пажљиво саслушају састав свога друга или другарице.

 Битно је обратити пажњу на то да ли су ученици писали о свом доживљају,
осећањима и размишљањима или су само набрајали детаље које су уочили.

Главни

 Задатке читају ученици који то желе. Остали пажљиво слушају. Уочавају да ли су
ученици у својим саставима одговорили на тему и уважили све елементе састава (да
ли постоје композиционе целине: увод, разрада и закључак) и да ли су ученици
описали појаве везане за јесењи пејзаж (боје, звукове, изглед дрвећа и биљака,
плодове, небо и сунце, ветар и птице, животиње, своја осећања).

 Ученици који желе износе запажања о саставима својих другова. Објашњавају зашто
је нешто добро и како би неки делови састава могли постати још бољи.

 На крају часа наставник чита најлепше реченице из састава и најбоље коментаре које
је записивао на табли.

 Још једном нагласи да опис природе није само пуко набрајање запажања. Треба да
садржи и опис доживљаја природе, осећања и размишљања.

Литература:

Завршни

 Износи општи утисак о саставима. Наглашава шта је добро, али и шта би требало да
буде још боље. Осврне се на дужину и јасност реченица, граматичку и правописну
правилност.

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

Редни
број: 36.

Наставна јединица: Болесник на три спрата, Бранко
Ћопић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: разумевање и тумачење песме; истицање значаја јасноће и
одређености у телефонској и свакој другој комуникацији; изражајно читање по улогама;
уочавање стиха, строфе и риме; препознавање упитних реченица; употреба великог слова.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставна средства: Читанка, стр. 31, приказивање одломка из неког филма о животињама
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациона активност: шапнути неком од ученика реченице: „Жирафа се
разболела. Боли је грло. Тражи се доктор.” Он/она шапуће даље, следећем ученику.
Док сви ученици изговоре ове реченице, оне ће изгубити почетни смисао. То је добар
увод у читање, а затим и тумачење песме. Сврха ове игре јесте пажљиво слушање,
без кога нема успешне комуникације.
 Најава наставне јединице. Запис на табли.

-

Изражајно читање.

 Интерпретација песме уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО, стр. 31)
 Нагласити да је у међусобној комуникацији важно бити јасан и одређен.
Двосмисленост изазива недоумице.

 Ученици изражајно читају песму са паровима из клупа.

Главни

 Уочавање упитних реченица, проналазак рима, вежба употребе великог слова
(ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 32)
 Нека један од ученика у пару замисли да ради у зоолошком врту и да треба да
обавести доктора (свог пара у клупи) да је болесна нека животиња коју сам изабере.
Животињу неће именовати. Описиваће је. Доктор (пар из клупе) погађа о којој
животињи је реч.
 Приказивање одломка из неког филма о животињама.

Литература:

Завршни

 Домаћи задатак: Најава говорне и писмене вежбе Мој љубимац међу животињама.
Ученици, уз помоћ плана за описивање животиње (Језичке поуке, стр. 48 и 49), треба
да саставе концепт који ће им помоћи да говоре и пишу о омиљеној животињи.

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

Редни
број: 37.

Наставна јединица: Мој љубимац међу животињама

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика да самостално говоре и пишу о задатој теми;
овладавање етапама у писању; развијање писмености, побољшавање писменог изражавања;
развијање интересовања за свет око нас; неговање лепог односа према животињама.
Стандарди постигнућа: 0.1.5. 0.1.6. 1.3.5. 1.3.8. 2.3.3. 2.3.7.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Језичке поуке, стр. 49, фотографије и слике омиљених животиња
ТОК ЧАСА

 Најава наставне јединице.
 Запис на табли.

Уводни

 Галерија фотографија и слика: На почетку часа ученици на одељењском паноу излажу
фотографије и слике које су донели. Обилазе их, посматрају и враћају се на место.

 Уводна реч наставника: пробајте да говорите полако, смирено, разговетно, користећи
кратке реченице, избегавајући гестикулацију, речи „поштапалице” и понављања.
Слободно користите концепт који сте осмислили код куће уз помоћ плана описа
(Језичке поуке, стр. 49).

 Прво говоре ученици који то желе. Остале охрабривати, имати стрпљења са онима
којима је нелагодно.
Главни

 Истаћи све што је добро. Пажљиво саопштавати шта би могло бити боље. Имати на
уму да је најважније ослободити ученике страха од јавног наступа, помоћи им да
овладају техникама успешног усменог излагања и да то што говоре буде граматички
исправно.
 Посебну пажњу посветити томе како су ученици описали зашто је животиња о којој
говоре посебно важна за њих (њене особине, понашање, поступци).
 Ученици почињу на часу да пишу писмени састав о својој омиљеној животињи
(Језичке поуке, стр. 49).

Литература:

Завршни

 Домаћи задатак: Завршити писани састав код куће и на предвиђеном простору
нацртати своју омиљену животињу.

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

Редни
број: 38.

Наставна јединица: Речи које означавају радњу

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за разумевање, уочавање и поимање глагола
и њихово уочавање у тексту.
Стандарди постигнућа: 1.4.1.
Наставне методе: вербалне, писани радови, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална Језичке поуке
ТОК ЧАСА
 Мотивацона игра: Шта ко ради – кратке сценске импровизације разних занимања и
разноликих радњи.
Уводни

Наставник говори тихо појединим ученицима назив неког занимања: лекар, певач, зидар,
возач, свирач, писац, сликар... Ученици покретима представљају одређено занимање, а
остали погађају. Када је игра готова, ученици још једном понављају која су све занимања
представили пантомимом.
 Које вам се занимање највише свиђа?
 Којој врсти речи припадају речи: писац, лекар, возач... Кратко подсећање на именице,
а потом најава наставне јединице и запис на табли.
 Најава наставне јединице: Речи које означавају радњу

Шта у овом моменту, док смо ми на часу, ради веверица? Мали дечак у Јапану? Ваша бака?
Веверица ________________
Мали Јапанац __________________________.
Које речи у овим реченицама значе да неко нешто ради? Подвуцимо их.

Главни

Бака _____________________ (запис на табли).
Речи које означавају неку радњу називају се глаголи.
Наставник на табли може да напише још неке речи, на пример: дете, делфин,деда, а ученици
излазе и дописују глаголе који означавају различите радње.
 У наставку часа ученици могу да вежбају радећи задатке који се налазе у Језичким
поукама (стр. 52 и 53).

Литература:

Завршни

 Анализа урађеног и исправљање грешака.

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: Једнога дана, Љубивоје Ршумовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стварање атмосфере на часу која ће подстицати доживљавање и
тумачење песме; упознавање са писцем; анализа песме (форма заснована на низању слика);
хумор; поруке песме; препознавање строфе, стиха и риме; истицање значаја рада у људском
животу.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 33, говор или интервју Љубивоја Ршумовића (са
интернета)
ТОК ЧАСА









Литература:

Завршни

 Богаћење речника: речи различитог облика, а истог значења: готован, дембел,
нерадник, ленштина, лезилебовић, лезилеб, лења буба; вредан, радан, марљив,
жустар. Поређења: вредан као мрав, радан као пчелица...

Главни





Изражајно читање песме.
Тумачење непознатих речи.
У интерпретацији користити питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО, стр. 34).
У анализи песме пажњу посветити форми заснованој на ређању. Ученици треба да
препознају строфу у којој се ређање прекида.
Уочити да песник лењост излаже подсмеху.
Хумор у песми.
Поруке песме. Ученици их формулишу својим речима. Може се рећи и понека
пословица (Чега се паметан стиди, тиме се луд поноси. Гора је лењост но болест. У
срећу се узда луд, а паметан у свој труд).
Строфа, стих, рима.
Читање по улогама. Посебну пажњу обратити на узвичну интонацију реченица и
утврђивање знања о узвичним реченицама.

Уводни

 Мотивациона активност: поделити ученицима папириће на којима ће исписати шта
су радили претходног дана. Непотписане папириће убацују у кутију. Наставник их
гласно чита. Циљ игре је да ученици спознају на које се све разнолике начине може
испунити време и шта се корисно, забавно и лепо може урадити у току само једног
дана.
 Рзговор са ученицима о томе шта чине када желе да нешто остваре (знање, успех у
спорту).
 Најава наставне јединице.
 Запис на табли (назив песме, име писца).
 Одгледати говор или интервју Љубивоја Ршумовића на интернету.

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: Садашње, прошло, будуће време
(глаголска времена)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за разумевање, уочавање, поимање и
разликовање прошлог, садашњег и будућег глаголског времена; увежбавање стеченог знања
на различитим примерима.
Стандарди постигнућа: 1.4.2.
Наставне методе: вербалне, писани радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

1. активност
 Повратна информација.

Главни

1. активност
 Записујемо:
САДАШЊЕ ВРЕМЕ – радња се врши сад
ПРОШЛО ВРЕМЕ – радња је већ завршена
БУДУЋЕ ВРЕМЕ – радња ће се тек касније вршити
ПРИМЕРИ:
Јована пише. (САД)
Јована је писала. (ПРЕ)
Јована ће писати. (КАСНИЈЕ)
2. активност
 Записујемо неколико реченица на табли и одређујемо у ком су времену.
– Бака је умесила медењаке.
– Лука ће ићи на утакмицу.
– Ана учи математику.
– Урош ће возити бицикл.
3. активност
 Наставни листић – самосталан рад ученика (ПРИЛОГ бр. 8)

Уводни

1. активност
 Обнављамо о глаголима: – Шта су то глаголи?
– Наброј неке глаголе.
2. активност
 Мотивација ученика кроз разговор о томе шта су радили претходни дан код куће, шта
раде у овом тренутку и шта ће радити сутра. Варијанта је разговор о томе шта су
радили пре него што су пошли у школу, шта сад раде и шта ће радити када порасту.

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: 41.

Наставна јединица: Писање речци ли и не

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: даље увођење ученика у правопис – писање упитне речце ли и
одричне речце не; обнављање знања о различитим значењима и облицима реченица.
Стандарди постигнућа: 2.3.2.
Наставне методе: вербалне, писани радови, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни, у пару

Наставна средства: текстуална, визуелна
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациона активност: Ко зна више
 Ученике поделити у три групе. Разбрајалицом бирају ученика који ће говорити
одговоре до којих су заједнички дошли.
Ако једна група не зна одговор, питање преузимају друге групе до коначног одговора.
Могућа питања: Да ли кромпир цвета? Може ли од пуноглавца да постане кишна
глиста? Зна ли Капетан Кука да лети? Живе ли Ескими у вигваму? Да ли панда живи у
Јапану? Је ли жирафа месождер? Да ли се бисер ствара у морском јежу?

Кратко обнављање знања о различитим значењима и облицима реченица, а потом најава
наставне јединице. Запис примера на табли. Ученици могу и сами да предлажу питања.
 Да ли Попај једе шаргарепу?
Попај не једе шаргарепу.
 Могу ли кенгури да лете?
Кенгури не могу да лете.
 Зна ли мрав да направи мед?
Мрав не зна да направи мед.
У упитним реченицама речца ли пише се одвојено од речи испред себе.
У одричним реченицама речца не пише се одвојено од речи које казују радњу.
 Вежбање и примена новог знања
 Ученици добијају задатак да за свог пара смисле и запишу на папирима по једно
занимљиво питањe са упитном речцом ли. На питање се може одговорити само ако је
правилно написана речца ли. Следећи задатак је да потврдне одговоре претварају у
одричне и обратно.
 Разноврсни задаци за вежбање налазе се и у Језичким поукама (стр. 20 и 37).

Главни

 Наставник може да припреми текст на већем папиру на коме је написан разговор
између ДА и упитне речце ЛИ (ПРИЛОГ бр. 9).
На овом тексту (који остаје у учионици као подсетник) ученици могу да уоче правилно
писање упитне речце ЛИ, као и четири речи (НЕЋУ, НИСАМ, НЕМАМ, НЕМОЈ) које
представљају изузетак у писању одричне речце НЕ уз глаголе.

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: 42.

Наставна јединица: Глаголи и глаголска времена

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: обнављање и утврђивање основних граматичких знања о глаголима и
глаголским временима; развијање самосталности у раду.
Стандарди постигнућа: 1.4.1. 1.4.2.
Наставне методе: вербалне, писани радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА

– У нашем језику има три глаголска времена, а то су...
– Дефиниција прошлог, садашњег и будућег времена.

Уводни

 Подсетимо се: – Шта су то глаголи?

1. активност
 Разговарамо: – Шта све радиш у току дана?
 Реченице записујемо на табли и подвлачимо глаголе.

 Самосталан рад ученика у Радној свесци (стр. 26 и 27).

Главни

2. активност

3. активност
 Анализа урађеног.

Литература:

Завршни

 Богатимо речник: Додајући слова испред глагола РАДИТИ направи нове глаголе:
преРАДИТИ, обРАДИТИ, уРАДИТИ, доРАДИТИ...

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: Причање помоћу задатих речи

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: писање приче помоћу задатих речи, унапређивање писаног
изражавања; неговање маште и стваралачких потенцијала ученика; развијање тимског духа.
Стандарди постигнућа: 0.1.5. 0.1.6. 0.1.7.
Наставне методе: вербална, текстуална, игровне
активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни

Наставна средства: Језичке поуке, стр. 51
ТОК ЧАСА
 Најава наставне јединице.
 Запис на табли.
 Потрудите се да ваша прича буде што маштовитија и интересантнија.
 Обратите пажњу на то да прича буде написана граматички и правописно исправно.

Уводни

Писаћемо приче помоћу задатих речи.

 Подела ученика на групе (папирићи на којима је нацртана веверица, бицикл, ципела,
дрво, планина. Ученици који извуку папирић са истим цртежом чланови су исте
групе).

 Ученици формирају групе.
 Заједно смишљају причу у оквиру група (Језичке поуке, стр. 51). Циљ је да сви
размишљањем дођу до различитих идеја и да заједно одлуче које идеје се најбоље
уклапају у концепцију њихове заједничке приче.
 Све групе изражајно читају своју причу.
 Групе које пажљиво слушају коментаришу.

Главни

 Ученици записују искристалисану причу.

 Истичу оно што је добро. Указују на детаље у причи који би могли да буду још бољи.
 Наставник записује посебно занимљиве идеје у причама.
 Осврће се на приче. Хвали оно што је добро у њима, говори о ономе што би могло
бити боље.

 Разговара са ученицима да ли им је писање помоћу задатих речи лакше или је на њих,
можда, деловало ограничавајуће.

Литература:

Завршни

 Наставник чита идеје које је записивао на табли.

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: Доживљји мачка Тоше, Бранко
Ћопић (одломак)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: анализа одломка (одређивање теме и главних и споредних ликова);
хумор; уочавање сличности између одломка и басни; истицање значаја пријатељства у
животу (осврт на несвакидашња пријатељства).
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.8. 1.5.3. 1.5.4. 2.2.7.
Наставне методе: вербална, текстулна, илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 35
ТОК ЧАСА

 Читање записаних речи.
 Најава наставне јединице (прича о необичном пријатељству, одломак из романа
Доживљаји мачка Тоше)

Уводни

 Уводна мотивациона активност: Река идеја (ученици записују што више речи које их
асоцирају на реч пријатељство).

 Запис на табли (име писца, дела, тема, ликови).

 Изражајно читање.
 Откривамо нове речи.
 У интерпретацији текста користити питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО,
стр. 38).
 Одредити тему одломка, главне и споредне ликове.
 Обратити пажњу на ситуације које изазивају смех.
 Шта све могу животиње у овом одломку? На коју вас врсту прича подсећа овај
одломак?

Главни

 Обратити пажњу на то како у тексту откривамо особине ликова (говор и поступци).

 Ово је и прича о пријатељству (нека ученици открију ко су све пријатељи у овој
причи).
 Које је пријатељство неуобичајено? Објаснити реч неуобичајено.

 Објаснити како се пословица УМ ЦАРУЈЕ, СНАГА КЛАДЕ ВАЉА може применити
на текст.

Литература:

Завршни

 Усмени одговори на питања из Читанке (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 39).

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: Доживљаји мачка Тоше, Бранко
Ћопић (одломак)

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: изражајно читање по улогама; причање о пријатељству, како се оно
гаји и развија, а понекад проналази тамо где не очекујемо.
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.8. 1.5.3. 1.5.4. 2.2.7.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставна средства: Читанка, стр. 35
ТОК ЧАСА
Уводни

 Обнављање наученог на прошлом часу.

 Изражајно читање текста по улогама.

се изабере најплеменитији поступак.
 Ученици заједно са паром из клупе смишљају реченицу којом ће показати шта је за

Главни

 Поделите ученицима стикере на којима ће укратко описати како су помогли
пријатељу или како је пријатељ помогао њима. Ученици излазе и лепе стикере на
предвиђено место. Наставник наглас прочита записе на свим стикерима. Онда поново
чита сваки посебно. Ученици гласају за поступке који су им се највише свидели. Тако

њих пријатељство. Пишу је на папирима и украшавају бојама, цртежима.
 Лепе их на паное или на зид. Затим обилазе радове.
 Наставник наглас прочита све реченице.
 Они који желе говоре која им се реченица највише допала.

 Ако имаш пријатеља, имаш све.
 Када лед почне да пуца, познаћеш ко ти је пријатељ.

Литература:

Завршни

 Ученици тумаче изреке о пријатељству:

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

Редни
број: 46.

Наставна јединица: Контролна вежба (велико слово,
знаци интерпункције, речце ли и не)

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: провера у којој мери су ученици савладали правилну употребу
великог слова и интерпункцијских знакова у реченицама, као и правилно писање упитне
речце ли и одричне речце не.
Стандарди постигнућа: 1.3.3. 1.3.4. 2.3.2.
Наставне методе: вербалне, писани радови ученика

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА

 Подела контролних вежби.

Уводни

 Усмено обнављање предвиђених садржаја.
 Упутства и савети за израду задатака.

Литература:

Завршни

 Провера урађеног и исправљање грешака.

Главни

ПРИЛОГ бр. 10

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: 47.

Наставна јединица: Сетимо се Вука Караџића

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: подсећање на живот и дело Вука Караџића; развијање свести о
значају и једноставности Вукове азбуке; неговање истраживачког и тимског духа ученика;
развијање њихове маште и стваралачких потенцијала.
Стандарди постигнућа: 0.1.4. 1.2.7. 2.2.9.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, демонстративна, игровне активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстови о Вуку и његове слике из књига, штампе и са интернета, ДВД
Вукова азбука.
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност: гледање одломка из серије Вукова азбука.

 Подела ученика на групе (на пример: ученици који из кутије извуку исто слово
чланови су исте групе).

Уводни

 Ученици су на претходном часу обавештени да донесу потребан материјал за израду
зидних новина о Вуку.

 Испод сваког слова пише шта још ученици осим израде зидних новина треба да ураде
(да нацртају Вука, да напишу песму о њему, да писаним словима препишу азбуку и
илуструју слова).

 Израда зидних новина, писање песме и приче, израда цртежа.
 Ученици на разредни пано постављају зидне новине.

Главни

 Ученици се распоређују по групама и међусобно деле задатке у оквиру групе.

 Представници група рецитују песму, читају причу или показују цртеж.

 Мини квиз (на питање одговара група која се прва јави).
 Како је Вук добио име?
 Како је научио да чита?
 Да ли је у његовом завичају било књига?
 Шта је најзначајније од свега што је Вук урадио?
 Шта је Вук сакупљао?
 Победник је група која је дала највећи број тачних одговора.

Литература:

Завршни

 Где је рођен?

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: 48.

Наставна јединица: Народне бајке (Биберче)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање са одликама народних бајки; уочавање фантастичних
елемената у бајци; карактеризација главног лика; именовање препрека које савлађује док
постаје велики; препознавање богатог идејно-мисаоног света у бајци исказивањем поука.
Стандарди постигнућа: 1.5.2. 1.5.3. 2.2.8. 2.2.10
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 105, Радна свеска, стр. 54
ТОК ЧАСА

 Уводно излагање наставника о народним бајкама (Радна свеска, страна 54).

Уводни

 Ученицима се на време каже да прочитају бајку код куће. Треба да обрате пажњу на
особине главног јунака и на то које је све препреке савладао да би постао велики.
 Најава наставне јединице и запис на табли.

 Изражајно читање бајке.
 Тумачење непознатих речи.
 Разговор о утисцима.

 Које особине красе Биберче?
 Како је постао велики?

Главни

 Интерпретација бајке: Зашто је ова прича бајка? Шта се у њој дешава, а немогуће је у
стварном животу?

 Како је заслужио принцезу?
 Које сте још ликове уочили у овој бајци?
 Које особине њих одликују?
 Како се завршавају све бајке, па и ова?

 Чему нас учи ова бајка?
 Добро увек побеђује.
 Храбри и упорни постижу циљ.
 Замислите да сте мали као биберово зрно: шта бисте могли да урадите и шта би вам
било доступно?

Литература:

Завршни

 Чињењем племенитих дела постаје се велики.

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: 49.

Наставна јединица: Народне бајке (Биберче)

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: упознавање са одликама народних бајки; уочавање фантастичних
елемената у бајци и особина главног лика; именовање препрека које савлађује док постаје
велики; препознавање богатог идејно-мисаоног света у бајци исказивањем поука.
Стандарди постигнућа: 1.5.2. 1.5.3. 2.2.8. 2.2.10
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни

Наставна средства: Радна свеска, стр. 54–57
ТОК ЧАСА

 Подела ученика на групе (подела папирића на којима пише Биберче, принцеза, ала,
златне јабуке,...)

 Договарају се и заједно смишљају одговоре.
 Представници група наизменично читају одговоре.

Главни

 Деца одговарају заједно у групама на питања у Радној свесци (стр. 54–57).

Уводни

 Подсећање на то шта се радило прошлог часа.

 Остале групе коментаришу одговоре. Хвале што је добро, истичу шта би могло бити
још боље у одговорима.

Литература:

Завршни

 Упутити ученике да читају и друге народне бајке.

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: Прича са другачијим завршетком

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: кратка интерпретација басне; неговање фантазије и стваралачких
потенцијала ученика; развијање свести о постојању различитих начина решавања сукоба;
вежбање писменог изражавања.
Стандарди постигнућа: 0.1.6.
Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: Језичке поуке, стр. 63
ТОК ЧАСА

 Мирни путеви решавања су једини прави; разговори којима се отклањају
неспоразуми.

Уводни

 Мотивациона активност: понекада се деси да дођемо у сукоб са неким. То су
непријатне ситуације. Како сте их решавали?

 Најава наставне јединице. Запис на табли.

 Изражајно читање басне Два јарца.
 Разговор о утисцима.
 Кратка интерпретација.
 Откривање особине која утиче на ток и крај басне.
Главни

 Ученици мењају басну. Пишу причу са другачијим завршетком и другачијим
насловом.
 Ученици који желе читају басну коју су написали.
 Остали коментаришу. Хвале оно што им се свидело, истичу шта би могло бити
другачије.
 Наставник записује другачије завршетке.

 Наставник чита другачије завршетке.
 Ученици наводе особине које поседују јарчеви у другачијим завршецима.
 Гласањем бирају најоригиналнији завршетак.

Литература:

Завршни

 Анализира их са ученицама.

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.

Наставна јединица: Избор из шаљивих народних песама
(Ја сам чудо видео и Сова и орао)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање; компаративна интерпретација песама – увиђање
сличности и разлика; усвајање појма шаљива народна песма; развијање маште и
стваралачких потенцијала ученика; мала правописна провера.
Стандарди постигнућа: 1.5.1. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 40, 41, 42
ТОК ЧАСА














Литература:

Завршни

 Ученици бирају чуда из песама која су им најсмешнија и илуструју их.

Главни





Изражајно читање обе песме.
Тумачење непознатих речи. Разговор о утисцима.
Објашњење појма шаљива народна песма.
Компаративна интерпретација.
У интерпретацији користити питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО, стр. 40).
Проналажење сличности и разлика између ове две песме применом технике Веновог
дијаграма. (Наставник црта Венов дијаграм на табли – два скупа која се секу.
Скупови су песме. У пресек ће уписивати сличности које ученици пронађу међу
песмама, а у остале делова скупова одлике по којима се песме разликују.)
Сличности: обе су шаљиве, изазивају смех, ликови у њима су животиње, у обе се
дешавају немогуће ствари – смешна чуда.
Разлике: различите животиње су описане у песмама, у песми Ја сам чудо видео их је
више и оне раде немогуће ствари, у песми Сова и орао само их је две и оне
разговарају.
О чему разговарају? На које приче подсећа ова песма?
Повезати илустрације и песме. Ученици процењују колико успешно илустрације
дочаравају песме и употпуњују доживљај.
Питања и задаци који ученицима пружају могућност да инспирацију добијену
читањем и анализом преточе у маштовите одговоре. (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 41)
Ученици наглас читају песмe.
Правописна вежба: исправи правописне грешке у следећим реченицама:
Дали ћуран Баби воду носи у решету нарамену! Дали се миш смачком дружи. Јасам
чудо видео!

Уводни

 Мотивациона активност: применити технику грозда (наставник записује речи смешно
чудо у круг на средини табле. Око тог круга нацртa круговe повезанe са њим. У њих
се уписују речи које су у вези са кључном речи, а које говорe ученици).
 Најава наставне јединице.
 Запис на табли. (наслови песама и врста – шаљиве народне песме).

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: Две тачке и запета у набрајању

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање садржајима из области правописа, неговање писмености
ученика, развијање способности за правилну и тачну употребу интерпункцијских знакова.
Стандарди постигнућа: 2.3.2.
Наставне методе: вербалне, писани радови, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална, Читанка, Радна свеска (стр. 21)
ТОК ЧАСА
Уводни

 Уводну активност можете искористити и за корелацију са садржајима из Света око
нас. Подстакните ученике да набрајају дане у недељи, месеце у години, домаће
животиње, птице (текст Октобар у Читанци), врсте дрвећа, градове, реке у Србији,
називе држава које познају...

 Најава наставне јединице.
Птице које лете на југ су: ласте, роде, дивље патке и гуске, чворци, зебе, шеве...
Дани у седмици: (напишите називе дана обрнутим редом (адерс), ученици преписују у
свеске правилно).

Главни

Градови у Србији: Ниш, Нови Сад, Београд, Суботица, Крагујевац...

Моје омиљене животиње су: (ученици треба сами да напишу које су то животиње).
У наставку часа самостални рад ученика у Радној свесци (стр. 21).

Повратна информација.

Ученици треба да наброје колико њих има плаве очи, ко има сестру, кућног љубимца,
колико их тренира неки спорт, ко зна да вози бицикл, ролере, ко уме да плива...

Литература:

Завршни

Игра: Колико се познајемо

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: Поезија Љубивоја Ршумовића
(Има једно место)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: читање наглас и у себи, разумевање прочитаног, анализа песме,
појам строфе и стиха, развијање маште и креативности, припрема ученика за изражајно
рецитовање и групну интерпретацију Ршумовићевих песама.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална, игровне
активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни

Наставна средства: Читанка, стр. 44
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациона активност: прављење беџева личне природе. Поделите ученицима
папириће. Ученици на папирићима пишу шта умеју добро да раде, или неку своју
добру особину. Затим записују и неку своју особину која није тако добра. Свако
стави свој беџ, тако да га остали могу видети. Циљ игре је подстицање самосвести и
припрема за песму која ће се интерпретирати.
 Најава наставне јединице. Запис на табли (писац, наслов песме, скицирање главних
јунака, места где живе, записивање њихових мана).
 Наставник говори о Љубивоју Ршумовићу са чијом су се поезијом деца већ сретала.





Литература:

Завршни

 Ученици се поделе на групе. Извлаче папириће на којима су нацртани паприка,
овчица, краљ, хлеб. Деца која извуку исте папириће постају чланови исте групе.
 Група „Паприка” прочитаће песме: Ишли смо у Африку и Било једно тужно море;
Група „Овчица” прочитаће песме Вук и овца и Генерале, сило љута; група „Краљ”
прочитаће Досадно ми је и Бегунци од куће; група „Хлеб” прочитаће песме Рекоше ми
буди пекар и Молим вас, децо.
 Ученици формирају групе. Договарају се како ће следећег часа представити задате
песме.

Главни

Изражајно читање песме.
Разговор о утисцима.
Ученици читају песму.
Интерпретирање песме уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО и
ТВОЈЕ РЕЧИ)
 Запис на табли (скицирање главних јунака, места где живе, записивање њихових
особина).
- Установити да је песма шаљива.
- Уочавање стиха, строфе и риме.
- Припремити ученике за изражајно рецитовање. Песма је погодна за учење напамет,
јер је заснована на паралелизмима.
- У питању су два места, два лика, с две различите „мане”.
- Поделите деци упутство за рецитовање које ћете наглас прочитати и укратко
проанализирати. (ПРИЛОГ бр. 11)
- Драматизација песме (Читанка, ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 45).

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

Редни
број: 54.

Наставна јединица: Избор из поезије Љубивоја
Ршумовића

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: изражајно читање песама; групна интерпретација: теме, мотиви,
ликови, смешно и необично у песмама, строфе и стихови; изражајно рецитовање и наступ
ученика који су драматизовали песму „Има једно место”; подстицање тимског духа и
заједничког рада у групама.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална, игровне
активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни

Наставна средства: књиге изабране поезије Љубивоја Ршумовића
ТОК ЧАСА













Литература:

Завршни

 Заједнички усмени резиме о песмама Љубивоја Ршумовића.
 Чиме нас осваја поезија Љубивоја Ршумовића?

Главни



Рад у групама. Ученици читају песме о којима њихова група треба да говори.
Следећи наставникова упутства, припремају излагање о добијеним песмама.
Излагање група:
Ученици читају наглас песме.
Сваки члан групе учествује у излагању о песмама.
Чланови осталих група могу се после тога укључити у разговор о песмама.
Наставник на табли записује теме песама (односи између родитеља и деце, односи
између животиња, досада, самоћа, пријатељство, бег од куће, избор занимања),
главне ликове (деца, одрасли, родитељи, генерал, краљ, бегунци од куће, животиње).
Смех изазивају необичне ситуације (животиње које су се ољутиле, краљ коме је
досадно све, па све проба, али не може да буде поново краљ, дечак коме не полази за
руком ниједно занимање итд.)
Поуке (песме Молим вас, децо, Било једно тужно море, Досадно ми је, Генерале, сило
љута).
После излагања о песмама, ученици који желе рецитују по деловима песму „Има
једно место”.
Наступају ученици који су драматизовали песму Има једно место.

Уводни

 Док се деца размештају по групама, можете им пустити песме компоноване по тексту
песама Љубивоја Ршумовића (Ишли смо у Африку, Вук и овца, Ау, што је школа
згодна...)
 Најава наставне јединице. Запис на табли.
 Наставник групама подели на папирићима исписане задатке: шта су теме песме, о
чему се говори у њима, ко су главни ликови, какво расположење провејава песмама,
шта је смешно у песмама, а шта необично, поуке у појединим песмама. Нека утврде
колико стихова има у строфама и који стихови се римују.

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

Редни
број: 55.

Наставна јединица: Ерика, Лучија Тумијати
(сажето препричавање)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање вештином сажетог препричавање текста; анализирање
односа између девојчица и дечака; увиђање разлога због којих долази до неспоразума међу
њима; проналажење различитих начина на које се могу дружити и бити пријатељи.
Стандарди постигнућа: 1.0.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставна средства: Читанка, стр. 46
ТОК ЧАСА










Литература:

Завршни

 Ерика у белом хитону делује као да је из бајке. Нацртај некога ко теби делује као да
је из бајке. (Ученици цртеж завршавају код куће.)
 Домаћи задатак: у причи има лепих поређења. Пронађи их и запиши у свеску.

Главни




Изражајно читање.
Разговор о утисцима.
Објашњење непознатих речи.
У интерпретацији текста користити питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО,
стр. 47).
Ученици сажето препричавају текст.
После тога промене места седења: у свакој клупи треба да буду девојчица и дечак.
Читају шта су написали на папирићима и уз помоћ питање и задатака из Читанке
(ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 48) разговарају о односима између дечака и девојчица.
Анализирање односа између девојчица и дечака. Увиђање разлога због којих долази
до неспоразума међу њима. Проналажење различитих начина на које се могу
дружити и бити пријатељи.
Посебну пажњу посветити томе шта би могли да ураде једни, а шта други да би им се
односи побољшали.

Уводни

 Мотивациона активност: Поделити папириће девојчицама и дечацима. На
папирићима које ће добити девојчице може бити нацртана лутка, а на папирићима
које ће добити дечаци лопта. На папирићима је исписано питање: „Шта ти понекад
засмета код девојчица (дечака)?”
 Ученицима је речено да код куће прочитају текст и припреме се да га сажето
препричају.
 Наставник им је претходно објаснио да саставе мали концепт по тезама који ће им
олакшати препричавање.
 Најава наставне јединице. Запис на табли.

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.

Наставна јединица: Главни чланови реченице

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за разумевање, уочавање и разликовање
главних чланова реченице; развијање мисаоне активности ученика.
Стандарди постигнућа: 2.4.5.
Наставне методе: вербалне, писани радови, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Наставник смишља питања шта раде, на пример: сијалице, лађе, свици, антилопе,
ковачи...
 Ученици одговарају и записују реченице на табли. Подвлаче субјекте и предикате.

Главни

Хајде сада да ову реченицу скратимо прецртавајући речи без којих она још увек може да
буде јасна. Задатак за ученике је да у реченици нађу реч која говори каква је птица (малена).
Наставник пише реченицу без те речи. Птица цвркуће на грани.
 Ученици уочавају да реченица и даље нешто казује и да има смисла.
 Ученици потом проналазе речи које говоре где птица цвркуће (на грани).
 Наставник записује нову реченицу. Птица цвркуће.
 У последњој реченици, уз помоћ наставникових питања, ученици уочавају реч која
говори ко врши радњу и реч која говори шта птица ради и да те две речи треба да
буду у реченици да би она нешто значила.
 У наставку часа помозите ученицама да уоче да је свим реченицама које су записане
на табли заједничко то што садрже речи птица (реч која казује ко врши радњу) и
цвркуће (реч која означава шта птица ради). Прочитајте написане реченице без тих
речи, из чега ће ученици лако закључити да су те две речи важне и да су то главни
делови реченице.
 Наставник дефинише и записује на табли (ученици у свеске).
Реч која означава онога који врши радњу назива се субјекат.
Реч која означава радњу која се врши назива се предикат.
Субјекат и предикат су главни делови реченице.
 Наставник треба да објасни да се субјекат у реченицама подвлачи једном цртом а
предикат двема.

Уводни

 Мотивациона активност: Ученицима по групама поделите папириће на којима су
написане речи од којих треба заједнички да сложе реченицу. На пример: Зелени
скакавац скаче у трави. Малена птица цвркуће на грани. Пас Жућа лаје на
комшијиног мачка. Мачак се попео на старо дрво. Бели зец је протрчао пољем.
 Када реченице буду сложене, ученици их читају а наставник на табли записује
реченицу оне групе која је била најбржа. На пример: Малена птица цвркуће на грани.
 Најава наставне јединице.

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

Редни
број: 57.

Наставна јединица: Главни чланови реченице

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: понављање и утврђивање усвојености садржаја о главним члановима
реченице и њиховом обележавању у реченицама.
Стандарди постигнућа: 2.4.5.
Наставне методе: вербалне, писани радови, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстуална, Радна свеска (стр. 28, 29)
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

1. активност
 Играмо се: Шта ко ради? Учитељ поставља питање, а ученици за дати субјекат треба
да наведу што више предиката. * Шта ради дете? (трчи, скаче, пева, плива...)

Главни

1. активност
 Ученици могу углас да изговарају дефиниције. То могу да раде на различите начине:
гласно, шапатом, раздвајајући речи на слогове, певушећи...
Главни делови реченице су субјекат и предикат.
Субјекат је реч у реченици која именује онога ко врши радњу.
Предикат је реч у реченици која говори шта ради субјекат.
2. активност
 Вежбамо: Пишемо реченице и подвлачимо субјекат и предикат.
* Марко трчи брже од свих дечака. * Ана лепо пише. * Ветар непрестано дува. * Киша је
падала целу ноћ. * Андрија дивно свира клавир.
Самостални рад ученика у Радној свесци (стр. 28 и 29).

Уводни

1. активност
 На већим папирима су исписане следеће речи: ЦЕЛО ВЕЧЕ, ЉУТИТО, ГЛЕДА,
МЕЧЕ, У, ЗВЕЗДЕ
 Изабрани ученици излазе, узимају по један папир и добијају задатак да се поређају
тако да правилно сложе реченицу.
ЦЕЛО ВЕЧЕ ЉУТИТО МЕЧЕ ГЛЕДА У ЗВЕЗДЕ.
2. активност
 Разговарамо: – Које речи у реченици можемо избацити, а да она и даље
остане јасна? На крају активности треба да остану само ученици који у рукама држе
папире на којима пише МЕЧЕ и ГЛЕДА.
 У разговору доћи до закључка да су за реченицу неопходне речи које казују ко врши
радњу (мече) и шта оно ради (гледа).

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. и Наставна јединица: Стара слика на зиду
59.

Тип часа: обрада и
утврђивање

Циљеви и задаци часа: упознавање са новим драмским текстом и његова
књижевноуметничка анализа; даље увођење ученика у разумевање сценске игре; уочавање и
процењивање односа и поступака ликова у књижевним текстовима и у свакодневном
животу.
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.8. 1.5.1. 2.2.1. 2.5.6. 2.5.4.
Наставне методе: вербалне, писани радови, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстуална, мануелна
ТОК ЧАСА

 Најава циља часа: Упознаћемо драмски текст о једном расејаном дечаку Влади.

Уводни

 Мотивациона активност: Разговор о ситуацијама из непосредног искуства када не
знамо где смо нешто оставили, када не запамтимо шта је за домаћи јер смо на часу
мислили на нешто сасвим друго и сл. Заједничко откривање значења речи расејан.

 Интерпретативно читање текста.

 Анализа особина и поступака ликова.
 Уочавање смешних тренутака и ситуација.

Главни

 Усмерено читање текста ради уочавања непознатих речи, тока радње, места радње,
лица, дијалога.

 Изражајно читање текста по улогама.

 Други час подразумева извођење позоришног комада, као и разговор о приказаном.
 Указивање на добра решења, изражајан говор, природне спонтане покрете и изразе
лица који одговарају драмским ситуацијама, адекватне костимографске детаље,
уиграност...

Литература:

Завршни

 Подела улога и упутства за драмско извођење.

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: Научили смо из граматике

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа: систематизација обрађених садржаја из области граматике; развијање
мисаоних способности и самосталности у примени стечених знања.
Стандарди постигнућа: 1.4.3. 2.4.6.
Наставне методе: вербалне, писани радови ученика

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Провера урађеног и исправљање грешака.

Главни

ПРИЛОГ бр.12

Уводни

 Усмено обнављање обрађених граматичких правила.
 Подела наставних листова.
 Упутства за рад.

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

Редни
број: 61.

Наставна јединица: Научили смо из граматике

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: провера у којој мери су ученици овладали обрађеним граматичким
садржајима.
Стандарди постигнућа: 1.4.1. 1.4.2. 2.4.5.
Наставне методе: вербалне, писани радови ученика

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА

Главни

ПРИЛОГ бр.13

Уводни

 Подела контролних вежби.
 Упутства за израду предвиђених задатака.

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: 62.

Наставна јединица: Бајка о рибару и рибици, Пушкин

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање са уметничком бајком и њеним писцем; развијање
способности за тумачење и анализу бајке; подстицање на стваралачки рад и креативно
размишљање, развијање маште.
Стандарди постигнућа: 1.2.8. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 2.2.7. 2.2.8
Наставне методе: вербалне, писани радови, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: текстуална, Радна свеска (стр. 51, 52)
ТОК ЧАСА

 Разговор са ученицима о томе ко је њима и када причао прве бајке. Које од њих су
запамтили? Зашто баш те бајке? Зашто деца воле бајке? По чему се оне разликују
од других прича? Који лик из бајке би они радо били?

Главни

 Шта вам се највише свидело у овој бајци? По чему се она разликује од других које сте
до сада прочитали или чули? Постоје ли неке речи које су вам биле непознате док
сте читали бајку? Ако такве речи постоје, записујемо их на таблу.
 У даљем тумачењу бајке искористите питања из Радне свеске (стр. 51 и 52). Одговори
и разговор о њима помоћи ће деци да лакше писмено одговоре на постављена
питања.
 Ученици у пару проналазе реченице у тексту које описују колибу, бабу као царицу и
њене жеље.
 Замислите шта је златна рибица мислила и осећала и како је доживела деду и бабу.
Испричајте њену причу.

Уводни

 Ученици су имали задатак да прочитају бајку код куће.
Када је био мали, писац ове бајке је ову и још многе друге бајке чуо од своје драге
дадиље Арине Родионовне. Заволео је и запамтио бајке, јер је она необично лепо и
маштовито причала.

 Игра: Погоди бајку!
Учитељ говори реченице из познатих бајки а ученици откривају назив бајке.

Литература:

Завршни

1. А зашто су ти, бако, тако велике очи? 2. Огледалце, огледалце моје, реци на свету
најлепши ко је. 3. Када је зачула да сат откуцава поноћ, појурила је низ степенице.
4. Била једном једна жена која је веома желела да има дете, макар било мало као
биберово зрно.
Домаћи задатак: Радна свеска (51 и 52). Илустрацију са 53. стране оставите за рад 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: 63.

Наставна јединица: Бајка о рибару и рибици, Пушкин

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: неговање сценског говора; развијање говорне културе и богаћење
речника; развијање способности за усмено и писмено исказивање личног доживљаја
уметничког текста.
Стандарди постигнућа: 1.2.8. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 2.2.7 2.2.8.
Наставне методе: вербалне, писани радови, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациона активност: Сценске импровизације разговора између златне рибице,
деде и бабе, на основу урађеног домаћег задатка (како је златна рибица доживела њих
двоје).
 „Златна рибица” говори „баби” и „деди” шта мисли о њима.

 Читање и коментарисање одговора из Радне свеске.

Литература:

Завршни

 Смишљање жеља које би ученици упутили златној рибици а тичу се њихових другара
или чланова породице.

Главни

 Илустровање одабраног дела бајке.

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

Редни
број: 64.

Наставна јединица: Гледали смо дечји филм

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стицање основних знања о учесницима у стварању филма, развијање
говорне културе и изражавања личних доживљаја, утисака, размишљања и вредновања;
упознавање с вредним и значајним филмским остварењима која су примерена дечјем
узрасту.
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: вербалне, писани и графички
радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална, аудио-визуелна
ТОК ЧАСА

 Разговарамо: – Које филмове највише волите да гледате?
– Зашто их волите? Како се зове ваш омиљени филм?

Уводни

 Мотивациона активност: Гледање одабраних сцена из неких од познатих цртаних и
играних филмова за децу.

– Који филм сте гледали у скорије време?
– Имате ли омиљеног глумца или глумицу?

На табли написати крупним словима називе неких људских занимања међу којима треба да
се нађу и занимања људи који учествују у стварању филмова. На пример: КОСМОНАУТ,
АРХЕОЛОГ, ХИРУРГ, РЕЖИСЕР, СЦЕНАРИСТА, ПЕДАГОГ, ГЛУМЦИ, ПРОФЕСОР,
КОСТИМОГРАФ, ПЕКАР, ВЕТЕРИНАР, КОМПОЗИТОР...
 Ученици излазе пред таблу и прецртавају занимања која нису повезана са стварањем
филма. Када на табли остану само називи филмских стваралаца, учитељ објашњава
шта је основни посао сваког од њих.
Главни

 Када бисте ви учествовали у стварању филма, које занимање бисте изабрали? Какве
бисте филмове правили? Објасните зашто. Шта је све потребно да би неко постао
глумац или режисер?
 Испричајте неку сцену из омиљеног филма која је на вас оставила снажан утисак.
 Препоручите неке филмове другарима.
 Записивање наслова одабраних филмова које ученици могу погледати.
 Опишите омиљени лик из неког филма.
 Пишемо неколико реченица о омиљеном филму.

Литература:

Завршни

 Цртамо лик или сцену из филма који волимо. Слушамо филмску музику. Варијанта је
пуштање познатих музичких нумера из дечјих филмова и погађање о којим
филмовима се ради.

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

Редни
број: 65.

Наставна јединица: Патак и жабе, Јован Јовановић Змај Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: анализа песме; развијање говорне културе, препознавање и
разликовање врлина и мана; неговање самосталности и оригиналности у изражавању и
размишљању.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербалне, писани радови ученика

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА

 Ученици говоре шта им смета у комуникацији са другима, шта не воле да чују или не
воле да им неко уради. Свако реченицу започиње на исти начин: Не волим када ми
неко…

Уводни

 Мотивациона игра: Не волим када ми неко…

 Најава наставне јединице и неколико речи о писцу. Изражајно читање песме.
 Тумачење песме: Која осећања сте препознали у себи док сте слушали ову песму?
Главни

 Шта је на вас оставило најјачи утисак ? Ко су главни ликови у песми? На коју вас
кратку књижевну врсту подсећа ова песма? Какве су речи старог патка? Како су их
жабе дочекале? Какав је његов поступак? Какве су жабе? Зашто је страдала баш
најмања жабица? Патак злоупотребљава речи. То је прича о људима који лепо
говоре, али лоше поступају. Речи треба да буду сагласне с поступцима. Шта све могу
речи? (Оне могу да утеше, умире, обрадују, растуже, излече, повреде, преваре, али и
гвоздена врата отворе…). Подстакните децу да објасне ту пословицу. Зато се према
њима треба понашати пажљиво.

Игра: Моћ речи

 Замислите да се најстарија жаба досетила шта патак спрема. Наставите да причате
шта би се тада десило...
 Осим поуке истакнуте у песми, које се још поуке могу извести из ових стихова? На
замишљеној листи врлина која је за вас најважнија? Шта је за вас најгора мана?
 Записивање врлина и мана.
Литература:

Завршни

 Утеши лепим речима друга који је пао и повредио колено или другарицу која је
изгубила омиљену играчку.

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

Редни
број: 66.

Наставна јединица: Читамо о Змају и одломке из Невена

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање са животом и делом Јована Јовановића Змаја;
усмеравање на гледање квалитетних, едукативних телевизијских серија примерених дечијем
узрасту, као и на читање одабраних дечјих часописа; неговање заједничких пројеката.
Стандарди постигнућа: 1.2.7. 1.2.8.
Наставне методе: вербалне, писани и графички
радови, демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстуална, аудио-визуелна, визуелна
ТОК ЧАСА

 Ученици могу да читају или рецитују његове познате песме које познају из
претходног периода.

Уводни

 Шта знате о Јовану Јовановићу Змају?

 Читање текста из Читанке (стр. 58) који говори о неким догађајима из његовог
живота.
 Читање текста о Невену (стр. 56).

Главни

 Разговор о утисцима.
 Разговор о прочитаном и одгонетање даштања.
 Гледање одабраног дела из неке епизоде серије Невен.

Литература:

Завршни

 Заједничка израда паноа од прикупљеног материјала. Илустровање можете завршити
на часу ликовне културе.

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

Редни
број: 67.

Наставна јединица: Избор из Антологије српске поезије
за децу (Душан Радовић)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање са појмом антологија и са критеријумима којима се
Душко Радовић руководио састављајући Антологију српске поезије за децу; подела ученика
на групе и одређивање које ће песме свака од група анализирати и излагати о њима на
следећем часу; упућивање ученика у то како ће анализирати песме.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Облици рада: фронтални и
индивидуални

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: Антологија српске поезије за децу
ТОК ЧАСА

Мотивациони разговор: Волите ли песме за децу? Које су ваше омиљене песме?
А омиљени песници?
Постоје књиге које у себи садрже изабране песме или приче. То су антологије.
Најава наставне теме и запис на табли.
Обавестити ученике да је антологију из које ће читати неке песме приредио Душко
Радовић, чувени дечји песник.

Уводни







 Састављачи антологије састављају по неким правилима. Обично у предговору
објашњавају чиме су се руководили. Тако чини и Душко Радовић. У антологији се
налазе песме које временски почињу од Змаја а завршавају се Ршумовићем. Али није
име оно што је одређивало да ли ће песма ући у антологију, већ њен квалитет. Лепота
песме није само у садржају, већ и у начину како је тај садржај казан. Добра песма је
заснована на искуству. Садржи обрт и значење које ће заинтересовати и одраслог
читаоца. У њеној грађи су неочекивани призори и слике, али је лако разумљива и
прецизна. Речник јој је богат. „Мора бити паметна – мора рећи деци оно што нису
знала ни умела да кажу онако како то песма уме.” „Прави песник зна да процени
садржај и да му да одговарајући облик и дужину.” Песници би требало да знају шта
је смешно, да имају смисла за игру и да буду мудри. Песник „открива деци да знају и
оно што не знају да знају”. У састављању антологије Душко Радовић је пошао од
једноставних, кратких, наивних и по облику и по садржини, а затим је, пратећи развој
деце, додавао нешто озбиљније и зрелије песме. Песме су се развијале заједно са
децом.
 Подела деце на групе и подела папира са исфотокопираним песмама из Антологије.
На пример: 1. група: Са мном има нека грешка, Цртанка, Тролејбус, Ала су то грдне
муке, Како корњаче уче; 2. група: Зека, зека из јендека, Он, Плави зец, Уторак вече,
ма шта ми рече, Чудо; 3. група: На леду, Моја кћи, Дедин шешир и ветар, Стидим се
од малих ногу, Зимски дан на селу; 4. група: Страшна прича, Два јарца, Два сапуна,
Аждаја своме чеду тепа, Како се пишу песме? 5. група: Како би то стајало?,
Ротквице, Вукова азбука, Вожња, Киша (Драгомир Ђорђевић).

Главни

 Најава следећег часа: Ученици ће групно анализирати песме и излагати о њима.
 Обратиће пажњу на то о чему певају песме, какав им је речник, стих и строфа, има ли
у њима неочекиваних призора и слика, обрта и смешних момената. Уочиће и идеје,
поруке песама.

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: 68.

Наставна јединица: Избор из Антологије српске поезије
за децу (Душан Радовић)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техникама тимског рада, вербализовање доживљаја
песме; увођење у свет анализе књижевног дела; вежбање усменог излагања.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, демонстративна.

Облици рада: индивидуални,
фронтални и групни

Наставна средства: текстови песама
ТОК ЧАСА

Уводни

 Уводна активност: обнављање садржаја претходног часа.
 Ученици се распоређују по групама.
 Запис на табли. (Наставник пише на које слојеве песме ученици треба да обрате
пажњу анализирајући песме: утисци о песми, како је песма деловала на њих, садржај
(тема), песничке слике, неочекивани призори и слике, обрти, смешни моменти,
речник, строфа и идеје, поруке песме.)

 Рад у групама. Ученици читају песме и заједно их анализирају. Важно је да свако
учествује у раду. Ученици који се лакше изражавају црежом могу илустровати песму
коју изаберу.
 У интерпретацији песама користе се наставниковим упутствима записаним на табли.
 Групе излажу своје интерпретације песама.
 Прво изражајно прочитају песму, а затим говоре о њој.
 После излагања сваке групе појединачно, заинтересовани ученици из других група
могу постављати питања.
 Наставник на табли записује посебно успешне моменте у анализи песама.
 Записује и теме и поруке песама.
 Ученици који су илустровали песме постављају своје радове на разредне паное или
зидове учионице.

Главни

 Натавник чита запис са табле. Разговара са ученицима о томе шта све може бити тема
песме и о порукама које су ученици открили у песмама.
 Галерија радова: ученици тихо обилазе ликовне радове које су на том часу урадили
њихови другови.
 Разговор о утисцима.
 Наставник каже ученицима да једну од песама из Антолгије коју су обрађивали науче
напамет.
 Најава аутодиктата.
 Подсећање на значење појма аутодиктат.

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: 69.

Наставна јединица: И ми умемо да пишемо песме

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање; увођење у тајне писања песама; неговање тимског
духа међу ученицима.
Стандарди постигнућа: 1.3.5. 1.3.8. 2.3.3. 2.3.8. 3.3.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности, демонстративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални и групни

Наставна средства: текстови песама које су саставили ученици
ТОК ЧАСА

Подела ученика на групе.
Ученици у групама бирају о чему ће писати.
Заједно смишљају стихове.
Ученици који се лакше изражавају цртежом илуструју песму своје групе.
Изражајно читају своје песме.
Чланови осталих група коментаришу песме, истичући прво оно што је добро у њима,
а после тога шта би још могло бити боље.
 Ако сматрају да би могли да уваже неку од сугестија чланова осталих група, ученици
мењају детаље у песмама на које им је указано.

Литература:

Завршни

 Ученици постављају своје песме и цртеже на одељењски пано.
 Групе обилазе све радове и бележе коментаре о песмама (после евентуалних измена)
и о томе колико су цртежима дочаране песме.
 Читање коментара.
 Наставник препоручује да ученици што више читају и поезију и прозу. Тако ће
њихово писање постајати све боље и боље.

Главни








Уводни

 Мотивациона активност: изражајно прочитати песму Владе Стојиљковића Како се
пишу песме? (ПРИЛОГ бр.14)
 Не постоји универзални рецепт за писање песама.
 Пише се о ономе што се види, чује, осећа и мисли.
 Све може бити тема песме. Видели смо да тема песме могу бити и ротквице.
 Важно је писати јасно и не претеривати у броју речи. Лепо је угледати се на омиљене
песнике, али их не треба имитирати.
 Не треба по сваку цену тежити неочекиваним сликама и призорима, ако нам не
долазе лако у мисли.
 Исто тако не треба настојати да нам песма буде смешна ако духовитост није наша
особина.
 Своје идеје у песмама не морамо увек сасвим отворено исказивати.
 Не употребљавајмо риму по сваку цену, а да она није у вези са оним о чему говоримо
у песми.

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

Редни
број: 70.

Наставна јединица: Аутодиктат (песма из Антологије по
избору)

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: усвајање појма аутодиктат; вежбање вербалног и визуелног памћења;
разликовање стиха и строфе, провера познавања правописних правила.
Стандарди постигнућа: 0.1.3. 1.3.1. 2.3.9
Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: текстови изабраних песама
ТОК ЧАСА
 Најава наставне јединице.

 Подсетити ученике на значење појма аутодиктат.
 Рећи ученицима да пажљиво пишу и не журе.

Уводни

 Запис на табли.
 Написаће наслов одабране песме и име писца.
 Обратиће пажњу на то како су распоређени стихови у строфи, на размак између
строфа, велико слово, тачке, запете, знаке узвика и знаке питања.

 Да ли вам је нешто представљало тешкоћу?
 Следећег часа донеће им прегледане задатке.

Литература:

Завршни

 Наставник разговора са ученицима о томе како је текао процес израде аутодиктата.

Главни

 Ученици раде аутодиктат.

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

Редни
број: 71.

Наставна јединица: Изокренута прича

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање; читање у себи; разумевање „изокренутог” текста;
оспособљавање за самостално причањe приче; граматичка исправност и правописна
правилност писаних састава.
Стандарди постигнућа: 1.3.5. 2.3.9.
Наставне методе: вербална, текстуална и игровне
активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Радна свеска, стр. 30, писани састави ученика
ТОК ЧАСА

Уводни

 Прочитаћу вам причу у којој су се речи „побуниле и изокренуле” и дале причи
сасвим нови смисао. Пажљиво слушајте, затим сами у себи прочитајте причу.
Вратите речи на право место, а погрешно употребљене замените правим. Напишите
нову причу у Радној свесци (стр. 30).

 Наставник изражајно чита причу.
 Пишу нову причу.

Главни

 Ученици је потом читају у себи.
 Читају своје приче.

 Сагледава граматичку исправност и правописну правилност радова.

Литература:

Завршни

 Наставник даје уопштен кратак осврт на приче ученика.

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

Редни
број: 72.

Наставна јединица: Велико слово (једночлани и
вишечлани географски појмови)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: даље увођење ученика у правопис – писање великог почетног слова у
записивању једночланих и вишечланих географских појмова; развијање самосталности у
примени стеченог знања.
Стандарди постигнућа: 1.3.4.
Наставне методе: вербалне, писани радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална, визуелна
ТОК ЧАСА

Главни

1. активност
 Записујемо нова правила.
* У именима градова и села која се састоје од више речи свака реч се пише великим
словом.
Нови Сад
Бели Поток Сремски Карловци
Када име планине, реке, мора, језера чине више речи само се прва реч пише
великим словом.
Сребрно језеро
Јадранско море
Стара планина
2. активност: Записујемо реченице.
* Маја живи у Новом Саду. * Ана је била на Старој планини. * На Сребрном језеру
одржава се такмичење у пливању.
3. активност
 Наставни листић

Уводни

 Обновити са ученицима претходно стечена знања о правилима писања великог слова.

НАПИШИ ВЕЛИКО СЛОВО ГДЕ ЈЕ ПОТРЕБНО
сара и урош живе у сремској митровици. за викенд ће посетити ујака милана која живи у
руском крстуру. Обећао им је да ће их за време распуста водити на сребрно језеро.тамо ће
их учити да пливају.

Литература:

Завршни

 Провера урађеног уз помоћ графоскопа/видео-бима.

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: 73.

Наставна јединица: Велико слово

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: обнављање и утврђивање обрађених правописних правила која се
односе на правилну употребу великог слова.
Стандарди постигнућа: 1.3.4.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербалне
Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Провера урађеног и исправљање грешака.

Главни

ПРИЛОГ бр. 15

Уводни

 Усмено обнављање и утврђивање обрађених правописних правила која се односе на
правилну употребу великог слова.

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: 74.

Наставна јединица: Основно и пренесено значење речи

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са основним и пренесеним значењима речи;
богаћење речника; развијање стваралачких и говорних потенцијала ученика.
Стандарди постигнућа: 3.4.5.
Наставне методе: вербалне, писани радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност:
ВИСИБАБА кад је била мала
А након првих дечијих лета,
прозову је ВИСИТЕТА

Уводни

ВИСИСЕКА се је звала.

уколико цветак-дама
не постане ВИСИМАМА.
 Видели сте како се песници играју речима, а сада ћемо и ми.

 Разговор о основном и пренесеном значењу речи (Речи треба волети и разумети,
Радна свеска стр. 37)

Главни

 Песме Душана Радовића Деца воле и Смешне речи могу послужити као подстицајни
текстови за разнолике језичке игре (одгонетање значења, смишљање смешних, нових
речи, формирање породица речи, спајање речи у необичне комбинације...)

 Самостални рад ученика у Радној свесци.
 Ученици читају и упоређују своје одговоре.

 Играмо се

Домаћи задатак: Радна свеска, стр. 36

Литература:

Завршни

Један ученик каже неку реч, задатак следећег је да смисли реч која почиње последњим
слогом претходног ученика. Из игре испада онај ученик који погреши или не смисли реч.
НПР: МариЈА-јагоДА-даМА- маЛО...

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: 75.

Наставна јединица: Басне „Пас и његова сенка”, „Коњ и
магаре”

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање са животом и делом Доситеја Обрадовића, развијање
стваралачких потенцијала ученика и говорне културе; анализа басни; даље уочавање одлика
басне као књижевне врсте.
Стандарди постигнућа: 1.5.2. 2.2.7. 3.2.7.
Наставне методе: вербалне, писани и графички
радови, игровне активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална, визуелна
ТОК ЧАСА

Уводни

Пас и његова сенка
 Учитељ треба да упозна ученике са животом и делом Доситеја Обрадовића. Истаћи
да је био просветитељ, учитељ, писац басни, неуморни путник и радник у потрази за
знањем, оснивач Велике школе у Београду. Допринео је просвећивању народа пре
много година залагањем за равноправно школовање девојчица и дечака.
 Басне су погодне за вежбе препричавања. Том приликом треба се одвојити од
дословног препричавања и кренути ка неким облицима стварања.
 Препричај ову басну, али унеси неке детаље којих нема , нпр: опис пса, где живи, с
ким живи, како је дошао до комада меса, куда се запутио с њим, каква је река у којој
је видео свој одраз, како је изгледао када је изашао из воде, о чему је размишљао када
је изгубио парче меса, шта је урадио следећи пут у сличној ситуацији.
 Додај, измисли шта се догодило пре и после самог догађаја испричаног у басни.
 Направи план препричавања у облику значајних речи, па онда по том плану нацртај
стрип којим ћеш илустровати ток догађаја.
 Замисли да је овај пас твој. Како би га чувао, чему би га учио, како бисте проводили
заједничко време, како би га посаветовао да више на чини грешке попут ових из
приче.

Литература:

Завршни

 Тему и поуку басне повезати са вежбом за развијање говорне културе.
 Заврши започете реченице. Наставник почиње а ученици реагују спонтано, према
тренутној асоцијацији која може имати везе са текстом, али се исто тако може
дозволити ученицима и да се удаље од њега и ослоне на властито искуство.

Главни

Коњ и магаре, Доситеј Обрадовић.
 Тумачење текста треба да води до изражавања осећања која ова басна неоспорно
изазива код ученика; уочавања непознатих, мање познатих и необичних речи и
израза; поступака и понашања коња и магарца и размишљања о поуци басне. Охолост
и безосећајност се кажњавају. Садржај и поуку басне треба повезати са животом,
упоређивањем поступака коња и магарца са поступцима људи.
 Поуку басне записати на табли и у свеске, као и особине коња и магарца: коњ горд,
охол, безосећајан, немилосрдан; магарац – уморан, беспомоћан, јадан, слаб.
 Препричавање са променом краја.

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: 76.

Наставна јединица: Пословице и загонетке

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање појмова пословице и загонетке; оспособљавање ученика за
њихово разликовање, разумевање и тумачење, неговање тимског рада, развијање мисаоних
активности ученика.
Стандарди постигнућа: 2.5.2.
Наставне методе: вербалне, писани и графички
радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА

 Решавамо загонетке по избору учитеља.
2. активност

Уводни

1. активност

 Ученици говоре загонетке које знају.

1. активност
 Записујемо у свеске:
ЗАГОНЕТКА је игра речи која се састоји од необичног питања у којем се крије одговор.
ПОСЛОВИЦЕ су кратке и мудре народне изреке о животу.
2. активност
Главни

 Такмичење по групама. Наставник говори загонетке, група која се прва јави има
право да одговора.Тачан одговор носи један поен. 1. Ко ће први да се сети, крила
нема, пољем лети,сетио се један Петар то је... (ВЕТАР) 2. Оца нема, мајке нема, а
свако се јутро рађа. (СУНЦЕ) 3. Водом иде–не бућка,травом иде–не шушка.
(СЕНКА) 4. Беле пчеле на поље селе. (СНЕГ) 5. Боцкава лопта у трави стоји, да је
додирне свако се боји. (ЈЕЖ) 6. Без коже уђе, с кожом изађе. (ХЛЕБ) 7. Зими путују,
лети хладују. (САНКЕ) 8. Црно уже по земљи пуже. (МРАВИ)
3. активност
 Ученици по групама објашњавају задате пословице из Радне свеске (стр. 2).

Домаћи задатак: Радна свеска стр. 33, 34 и 35.

Литература:

Завршни

 Извештавање група.

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: 77.

Наставна јединица: Лисица и гавран; Старо лијино
лукавство

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање са новим баснама, даље уочавање одлика, компаративна
анализа; подстицање стваралачких потенцијала ученика.
Стандарди постигнућа: 1.5.2. 2.2.7. 3.2.7.
Наставне методе: вербалне, писани и графички
радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: текстуална, визуелна
ТОК ЧАСА

Домаћи задатак: Изабрати лик из чијег угла треба да се преприча одабрана басна (лисица,
гавран, лисица 2, један од ловаца).
Литература:

Завршни

За следећи час утврђивања можете са неким ученицима припремити кратку драматизацију
басне Лисица и гавран. У драматизацију се може убацити и трећи лик неке животиње која је
то посматрала и коментарисала.

Главни

 Најава наставне јединице и читање басни.
 Откривање и тумачење непознатих и мање познатих речи. Откривеним речима наћи
речи сличног значења.
 Саопштавање непосредних утисака и осећања које су басне подстакле.
Тумачење текста
Шта лисица мисли, а шта говори гаврану у почетку? Пронађите речи којима му се обраћа.
Какве су њене речи? Шта је постигла њима? Шта је мислила о гаврану када је дошла до
његовог сира? Шта је гавран мислио о лисици на почетку? Како замишљате да је изгледао
док га је лисица хвалила? Зашто је изгубио сир? Шта је тада мислио? Које особине има
лисица, а које гавран? Размислите када је правично бити лукав, а када не? Шта би биле
поуке ове басне?
 Смислите што више имена за лисицу и гаврана, али тако да имена одговарају
њиховим особинама.
 У тумачењу друге басне помоћи ће вам питања из Читанке.
 Подстакните децу да упоређују ове две басне и различите ситуације у којима се
лисица појављује као носилац исте особине којом постиже различите ствари.
 Упоређивање и вредновање њених поступака и поука.
 Илустровање басне која је оставила јачи утисак.

Уводни

 Мотивациона игра: Допуњавање реченица: Брз је као _______. Спор је као________.
Вредан као ___________. Умиљат као_______________. Лукав као
________________.
 Размислите шта значи бити лукав.

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: 78.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Народне басне

Циљеви и задаци часа: обнављање и утврђивање стечених знања о басни као књижевној
врсти; подстицање на лично вредновање прочитаних басни; неговање драмских
импровизација и даље развијање усменог изражавања.
Стандарди постигнућа: 1.5.2. 2.2.7. 3.2.7.
Наставне методе: вербалне, игровне активности,
писани радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстуална, визуелна, мануелна
ТОК ЧАСА

–

драматизација басне Лисица и гавран,

–

асоцијације на реч басна,

–

гласање за најбољу басну.

Уводни

 Мотивационе активности:

 Подсећамо се Доситеја и основних карактеристика басни.
 Тумачимо поуке и пословице које се могу повезати с тим баснама.

Главни

 Препричавамо обрађене басне.
 Самостални рад ученика у Радној свесци (стр. 38).

Литература:

Завршни

 Повратна информација и исправљање грешака.

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: 79.

Наставна јединица: Проширивање реченица

Тип часа:обрада

Циљеви и задаци часа: развијање усменог и писменог изражавања; богаћење речника;
неговање групног рада и сарадничких односа.
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: вербалне, писани радови, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстуална
ТОК ЧАСА

Распоредите ученике у велике групе (8–12 ученика). Ученик који почиње треба да каже
једну реч којом започиње причу. Ученик с његове десне стране говори другу реч у причи,
трећи каже трећу и тако редом. Приче се наставља укруг, при чему ученици покушавају да
створе занимљиву причу у логичном следу.

Уводни

 Мотивациона активност: Реч по реч

Ветар дува. (запис на табли)
Ово је једна кратка реченица. Како бисмо је могли проширити? Заједно са ученицима
долазимо до одговора. Какав све ветар може да буде? Нежан, благ, лаган, тих, топао... и
супротно од тога: снажан, јак, леден, силовит, хладан, олујан...
Како ветар може да дува? Може да пири, пирка, струји, лахори, звижди, завија, урла, хучи,
хукти... Куда ветар дува? Пољем, ливадом, шумом, светом, кроз крошње дрвећа...
Какве пахуље могу да буду? Нежне , беле, сребрнкасте, трепераве, меке, сјајне,
светлуцаве... како пахуље могу да падају? Веју, промичу, сипе, засипају, плешу, лепршају...

Главни

Пахуље падају. (запис на табли)

Где падају? На кровове, крошње, улице, капе, дланове....
Сунце сија.
Какво сунце може да буде? Сјајно, светло, жуто, врело, топло, зубато, варљиво, жарко...
Шта све сунце ради? Светли, сија, греје, жари, пали, обасјава, зрачи, пече, милује...
Како то може да ради? Благо, јако, снажно, моћно, нежно, ватрено...
Сада изаберите како ће изгледати три ваше реченице и запишите их у свеску.

Литература:

Завршни

Читање и коментарисање написаних реченица.

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: 80.

Наставна јединица: Зашто се радујем Новој години

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стварање пријатне атмосфере на часу која ће опустити ученике и
мотивисати их да говоре о Новој години; оспобљавање ученика да самостално говоре о
задатој теми; овладавање техникама успешног говорног изражавања, савлађивање треме.
Стандарди постигнућа: 0.1.3. 0.1.5. 0.1.6
Наставне методе: вербална, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: компјутер
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност: погледати одломак из неког дечјег филма о Новој години.
 После тога тихо пустити новогодишње песме.
 Најава наставне јединице.
 Запис на табли.

 Опиши како новогодишња атмосфера делује на тебе.

Уводни

 Поделите ученицима на време истраживачке задатке који ће им помоћи да осмисле
усмено излагање о томе зашто се радују Новој години. Концепт би требало да садржи
следеће елементе:
Шта си желео ⁄ желела да ти се оствари у старој години? Шта си чинио ⁄ чинила да твоји
снови постану стварност? Шта мислиш, да ли треба да одустанеш од старих снова? Зашто се
радујеш Новој години? Који су твоји нови снови? На које начине ћеш покушати да их
оствариш? Провери свој концепт. Потражи у њему граматичке и правописне грешке.
Упутство: увежбај код куће да убедљиво говориш о томе зашто се радујеш Новој години.
На почетку часа рећи ученицима да слободно користе концепт који су осмислили код куће.
Не треба да га уче напамет, већ да запамте редослед излагања. Помоћи ученицима који
имају страх од јавног наступа да га савладају. Подсетити их на упутство које су добили уз
истраживачке задатке. Рећи им да ће бити убедљиви, ако верују у себе, у оно што говоре.

 Наставник на табли записује разлоге за радовање Новој години.

 Даје уопштен осврт на усмено излагање ученика.

Литература:

Завршни

 Наставник чита реченице које је записао на табли и коментарише их заједно са
ученицима.

Главни

 Нека прво говоре ученици који то желе. Охрабрити оне којима је нелагодно. Истаћи
задовољно све што је добро као и то да је напредак приметан. Пажљиво саопшити
шта би могло бити боље. Имати на уму да је најважније ослободити ученике страха
од јавног наступа, помоћи им да овладају техникама успешног усменог излагања и да
то што говоре буде граматички исправно.

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: 81.

Наставна јединица: Анализа домаћег задатка Зашто се
радујем Новој години

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика да самостално пишу писмени састав;
овладавање етапама у писању и способношћу коментарисања писаних састава; развијање
писмености.
Стандарди постигнућа: 1.3.5. 2.3.3. 2.3.4.
Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: писмени састави ученика
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 На крају часа наставник чита најлепше реченице из састава и најбоље коментаре које
је записивао на табли.
 Износи општи утисак о домаћим задацима. Наглашава шта је добро, али и шта би
могло бити још боље.
 Ученицима се каже се су начинили још један корак у савладавању вештине писања.
 Охрабре се да наставе даље да пишу и читају.

Главни

 Задатке читају ученици који то желе.
 Остали пажљиво слушају. Уочавају да ли су ученици у својим саставима одговорили
на тему и уважити све композиционе елементе састава (увод, разрада и закључак).
 Посебну пажњу поклањају томе како су ученици описали разлоге за радовање и
колико им је говорна вежба помогла у томе.
 Ученици који желе износе своја запажања о саставима својих другова. Објашњавају
зашто је нешто добро и како би неки делови састава могли постати још бољи.
 Уколико је неким ученицима тешко да читају пред целим одељењем, могу тихо
прочитати састав свом пару из клупе.

Уводни

 Мотивациона активност: Како сте се осећали док сте писали о новогодишњим
радостима?
 Наставник проверава да ли су ученици урадили домаћи задатак.
 Најава наставне јединице.
 Запис на табли (наслов састава, најлепше реченице из састава, најбољи коментари
ученика).
 Наставник каже да се припреме ученици који желе да прочитају свој састав.
 Упућује ученике да пажљиво слушају, хвале делове текста који им се допадну и
постављају питања ако им нешто у саставу није довољно јасно. То чине пошто
пажљиво саслушају састав свога друга.

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: 82.

Наставна јединица: Пишемо честитке

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање вештином писања честитки; развијање писмености,
побољшање писменог изражавања; неговање лепих мисли и добрих осећања.
Стандарди постигнућа: 1.3.10.
Наставне методе: вербална, илустративна и
текстуална

Облици рада: индивидулни и
фронтални

Наставна средства: Радна свеска, стр. 24 и Језичке поуке стр. 32
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациони разговор: да ли ваши ближњи и ви пишете честитке? Добијате ли их?
Шта се све може честитати?
 На које још начине можете неком нешто честитати?
 Најава наставне јединице.
 Било би добро да ученици на часовима ликовне културе направе честитке од картона
у различитим бојама и украсе их цртежима.
 Запис на табли.
 Наставник, говорећи о писању честитки, посебно наглашава да ученици размисле
шта би особа којој пишу желела и шта би је учинило срећном. Саветује их да
честитајући Нову годину и Божић пишу топле поруке из којих ће особа којој пишу
видети да им је стало до ње и да јој желе добро.
 Упућује ученике да читају текстове о писању честитки у Радној свесци и у Језичким
поукама.

 Ученици у себи читају текстове у Радној свесци и у Језичким поукама.
 Прво у свеску записују текст честитке. Пажљиво га читају, пазећи да нису направили
правописне и граматичке грешке.
 После тога записују га у своје честитке.
 Честитке читају ученици који желе.
 Остали пажљиво слушају, хвалећи оно што им се свидело и истичући шта би могло
бити боље.
 Наставник на табли записује најлепше мисли и жеље.
 Говори о својим утисцима о честиткама.
 Чита записане реченице на табли.

Главни

 Ученици постављају честитке на одређено место у учионици да би сви могли да их
виде.
 Узимају их натраг да би их послали.
 Адреса треба да буде потпуна.

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: 83.

Наставна јединица: Најлешши текстови и најдражи
ликови из Читанке и лектире

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа: изражајно читање; систематизација обрађених текстова из
књижевности, препознавање текстова из књижевних ликова; подстицање ученика да
исказују своје мишљење и ставове.
Стандарди постигнућа: 2.2.8. 2.5.4. 3.5.1.
Наставне методе: вербална, текстуална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Читанка
ТОК ЧАСА

Ученици изражајно читају кратке одломке.
Остали пажљиво слушају и одговарају на постављене захтеве.
Ученик образлаже зашто му је изабрани текст најлепши.
Наставник води на табли евиденцију о учесталости текстова из којих ученици читају
одломке.
 Ученици се играју игре асоцијације (описују најдраже ликове док неко не одгонетне
о коме је реч). Када је лик одгонетнут, ученик који је задавао асоцијације објашњава
зашто му је изабрани лик најдражи.
 Наставник води на табли евиденцију о учесталости појављивања ликова које ученици
представљају као најдраже.

Главни

 На основу наставникове евиденције проглашавају се најлепши текст и најдражи лик.

Завршни






Уводни

 Мотивацина активност: игра асоцијације. Наставник каже неки детаљ у вези са
ликом, а ученици погађају о коме је реч. На пример: клизаљке (Ерика), воденичар
(чича Триша), шешир, штап и ципеле (Чарли Чаплин), петица из закашњавања
(Миша), он увек нешто тражи (Влада).
 Најава наставне јединице.
 Запис на табли.
 Ученици су код куће размислили о томе који су им текстови најлеши, а ликови
најдражи.
 Наставник каже ученицима да се спреме да изражајно читају кратке одломке из
омиљених текстова, а да остали пажљиво слушају и после тога погађају из ког текста
је одломак, ко га је написао и која је врста текста у питању (песма, прича, басна,
драмски тест). Ученик који је читао одломак треба да образложи зашто му је
изабрани текст најдражи.

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: 84.

Наставна јединица: Рецитујемо, глумимо, причамо,
сањамо

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: стварање пријатне и подстицајне атмосфере на часу која ће бити
инспиративна за ученике; развијање тимског духа; утврђивање градива ангажовањем
креативних и стваралачких потенцијала ученика; учење кроз игру.
Стандарди постигнућа: 2.2.8. 2.5.4. 3.5.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни, рад у пару

Наставна средства: компјутер или ДВД плејер
ТОК ЧАСА
 Уводна мотивациона активност: гледање одломка из неког филма чија тематика је
повезана са новогодишњим и божићним празницима.
 Најава наставне јединице.
 Запис на табли.
 Групе извлаче задатке из кутије: 1. група – драматизујте и одглумите текст по избору
из Читанке (песму или причу) или одглумите неки од драмских текстова које смо
обрађивали 2. група – припремите се да изражајно рецитујете песме из Читанке и
лектире које сте учили напамет. 3. група – смислите занимљиву причу чија ће тема
бити у вези са божићним и новогодишњим празницима. 4. група – осмислите квиз
чија су питања везана за градиво које смо обрадили у првом полугодиштву. Питања
могу бити из књижевности, граматике и правописа.

Уводни

 Подела ученика на групе.

 Групе припремају свој наступ. Важно је да сви буду укључени у рад.
 Ученици који се лакше изражавају цртежом могу да илуструју оно што је задатак
њихове групе.
 Једна за другом групе наступају.
 Овога пута говориће само о добрим странама наступа својих другова.

Главни

 Остали пажљиво слушају, после тога коментаришу.
 Ликовне радове поставиће на паное или зидове.
 Квиз: Ученици који су смишљали питања читају их гласно, остале групе одговарају.
Победник је група која да највећи број тачних одговора.
 Наставник евидентира поене на табли.

 Наставник се афирмативно осврне на наступе група и показано знање у квизу.

Литература:

Завршни

 Ученици пажљиво разгледају све радове.

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: 85.

Наставна јединица: Зима, зима, е па шта је

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стварање пријатне атмосфере на часу која ће опустити ученике и
мотивисати их да говоре о томе како су провели распуст. Оспобљавање ученика да
самостало говоре о задатој теми. Овладавање техникама успешног говорног изражавања,
савлађивање треме.
Стандарди постигнућа: 0.1.5. 0.1.6.
Наставне методе: вербална, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства:
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност: игра пантомиме. Деца пантомимом показују појаве везане
за зиму (пахуље, Снешко Белић, санкање, скијање, грудвање, капа, шал, рукавице...)
 Најава наставне јединице. (Шта нам све добро и лепо доноси зима? Како су деца
искористила могућности које им је зима даровала?)

Уводни

 Наставник чита песму Драгомира Ђорђевића Грудви осам.

 Запис на табли.
 Подсетити ученике на ранија упутства како треба да говоре.

 Ученици говоре о томе како су провели распуст.

 Остали пажљиво слушају и коментаришу према упутствима која су раније добили.

Главни

 Причају шта им је зима даровала и како су искористили могућности које им је зима
пружила.
 Поделити ученицима папириће на којима ће једном реченицом забележити најлепшу
зимску успомену.

Литература:

Завршни

 Настaвник чита најлепше зимске успомене.

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: 86.

Наставна јединица: Седам прутова, народна прича

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: вежбе у анализи приповетке, изражајном читању, тумачењу
пословица, богаћење речника.
Стандарди постигнућа: 1.2.5. 1.2.8. 1.5.3. 2.2.8.
Наставне методе: вербалне методе, писани радови,
игровне активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару, групни

Наставна средства: Читанка, пруће
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Тражимо речи сличног и супротног значења. Искористити речи из текста:
занемарити, себичан, рђав, назадак, грабити, одрешити, нејак...
 Ученици везују пруће у сноп и покушавају да га сломе. Потом ломе сваки прут
понаособ и упоређују ова два искуства.

Главни

 Најава наставне јединице и изражајно читање текста.
 Саопштавање непосредних утисака и осећања.
 У наставку часа ученици читају текст, после чега следи тумачење свих непознатих
речи.
Питања везана за интерпретацију текста треба да воде ученике до уочавања, разумевања и
тумачења редоследа догађаја, места и времена радње, особина ликова, узрочно-последичне
везе између одређеног понашања и проблема, улоге старије и одговорније особе,
занимљивог начина решавања проблема и значајне промене на крају приче (ПИТАМО,
ПРИЧАМО, Читанка, стр. 65).
 У наставку часа ученици у пару раде задатак из Читанке који од њих тражи да
правилно сложе речи пословица које се могу повезати са овом причом.
 Тумачење пословица.
 МАШТАРИЈЕ, Читанка, стр. 66

Уводни

 Мотивациона активност
 Разговор о народним причама које су некада давно смишљали људи који су волели и
умели да причају приче. Оне су заживеле међу људима, причали су их и други,
допуњавали, понешто мењали, касније су их и записали и тако су стигле и до нас.
Уводни разговор повезати са садржајима предмета Свет око нас који се односе на
живот наших предака у прошлости, као и са радом Вука Караџића. Помоћи деци да
разјасне израз „с колена на колено”.

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: 87.

Наставна јединица: Ћирилица и латиница; штампана
латинична слова Aa, Oo, Ee, Jj, Kk

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања штампаним словима
латинице; развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у
ћириличком и латиничком писму; развијање уредности при писању нових слова латинице
Стандарди постигнућа: 1.2.1.
Наставне методе: вербалне методе и писани радови

Наставне методе: вербалне методе и
писани радови

Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Домаћи задатак: Latinica otkrivalica, стр. 9

Главни

 Записујемо:
АЗБУКА – устаљени редослед слова у ћирилици. Наша азбука има 30 слова – сваки глас
једно слово.
АБЕЦЕДА – устаљени редослед слова у Latinici. Наша абецеда има 30 слова. Од ћирилице
се разликује по томе што се три слова обележавају са по два знака.То су: dž, lj, nj.
 Записивање предвиђених слова на табли са истицањем малог латиничног слова к које
се разликује од ћириличног.
 Самосталан рад ученика у Latinici otkrivalici, стр. 8.

Уводни

 Ученицима постављати питања на која треба да дају одговоре. Почетна слова
одговора лепити на пано или записивати на таблу.
 Шта ради птица? (ЛЕТИ) – слово Л
 Шта још лети, а није птица? (АВИОН) – слово А
 Музички инструмент на слово Т? (ТРУБА)
 Увлачимо конац у њу? (ИГЛА)
 Мирис осећамо помоћу? (НОС)
 Када неког дозивамо, узвикујемо његово? (ИМЕ)
 На крову куће стоји? (ЦРЕП)
 Како лаје пас? (АВ-АВ)
 Добили смо реч ЛАТИНИЦА.
Почињемо да учимо ново писмо. У томе ће нам помоћи књига која се зове Latinica
otkrivalica. Многи натписи у градовима, саобраћајне ознаке, многе књиге и сликовнице
написане су латиницом. Зато је важно да научите и слова латинице, како бисте могли да
их пишете и читате подједнако добро као и ћирилицу. Српски језик је јединствен по
томе што може да се пише и ћирилицом и латиницом.

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: 88.

Наставна јединица: Штампана слова латинице Mm, Tt

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања штампаним словима
латинице; развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у
ћириличком и латиничком писму; развијање уредности при писању нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1.
Наставне методе: вербалне методе и писани радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА

Ученици треба да пронађу што више речи на задата слова (повезати са врстама речи:
заједничке, властите именице, глаголи и придеви који почињу задатим словом).

 Самосталан рад ученика: Latinica otkrivalica, стране 10 и 11. Док ученици раде,
учитељ ученицима започиње слова у свеске.

Главни

 У левом углу табле исписана су слова ћирилице, а у десном углу, корак по корак,
исписивати слова латинице. Ученике подстаћи да уоче сличности и разлике.

Уводни

 Мотивациона игра: На слово на слово

 Анализа урађеног.

Литература:

Завршни

 Тражимо предмете у учионици чији називи почињу обрађеним словима.

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: 89.

Наставна јединица: Три брата, Браћа Грим

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање бајке; тумачење текста – тема, главни ликови
(понашање и поступци), стварно и нестварно у бајци, сличности и разлике са бајкама из
досадашњег искуства ученика; проналажење порука у тексту; истаћи значај рада и слоге у
животу.
Стандарди постигнућа: 1.2.8. 1.5.2. 1.5.3. 2.2.8. 2.5.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: Читанка, стр. 74, илустрације
ТОК ЧАСА














Литература:

Завршни

 Рећи ученицима да се припреме да према плану из Читанке (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 76)
сажето, пазећи на ред догађаја, препричају бајку на следећем часу.

Главни



Изражајно читање бајке.
Разговор о утисцима.
Тумачење непознатих речи.
Интерпретација бајке уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО, стр. 76).
Уочавање теме, главних ликова, праћење њихових поступака и понашања.
Подстицати ученике да говоре о томе шта су закључили о ликовима на основу
њихових поступака, речи и на основу оног што писац каже о њима.
Уочавање сличности ове бајке са већином других бајки из досадашњег искуства
ученика. По чему се разликује? Шта је стварно могуће у овој бајци, а шта је
немогуће?
По чему се разликује крај ове бајке од крајева већине бајки које познајете?
Упоређивање са приповетком Седам прутова.
Уочавање и образлагање порука бајке (запис на табли): Сложна браћа кућу граде. Док
си млад, труди – кад остариш, суди. Што раде деца? Што виде од оца. Сваки занат
је златан. Рад и вредност сваког човека треба да ценимо. Братска љубав је велика,
лепа и драгоцена.
Ученици по деловима изражајно читају бајку.

Уводни

 Мотивациона активност – представљање пантомимом различитих занимања (рад у
пару).
 Шта од људских вештина изазива дивљење у вама и у чему бисте волели да се
окушате?
 Најава наставне јединице и запис на табли (наслов бајке, аутори).
 Многе бајке Браће Грим познате су и блиске деци (може се истаћи да су били
савременици и пријатељи Вука Караџића и да је млађи брат Јакоб преводио српске
народне бајке).

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: 90.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Три брата, Браћа Грим

Циљеви и задаци часа: утврђивање градива са прошлог часа; препричавање према плану и
упутствима наставника; увежбавање усменог изражавања; пажљиво слушање и
коментарисање препричавања; богаћење речника – речи сличног и супротног значења;
правописно вежбање.
Стандарди постигнућа: 1.2.8. 1.5.2. 1.5.3. 2.2.8. 2.5.4.
Наставне методе: вербална, текстуална, игровне
активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 76 и 77, илустрације
ТОК ЧАСА
 Игра асоцијације (речи које имају везе са сваким братом понаособ): зец, коњ, киша.
 Подсећање на све оно о чему се говорило на прошлом часу.

 Указати ученицима да добро препричавати значи говорити јасне и повезане, не
претерано дуге реченице, не детаљисати превише, уважавати редослед догађаја,
причати својим речима без сувишних речи и поштапалица – овај, онај, онда. (запис на
табли).

Уводни

 Најава наставне јединице. Запис на табли (Три брата, Браћа Грим – препричавање
према плану).

 Прво препричавају бајку према плану у Читанци (стр. 76) ученици који то желе.
 Остали пажљиво слушају. После завршеног препричавања свога друга или другарице
могу да коментаришу, али тако да прво истакну оно што је било добро у
препричавању, а затим оно што би се могло побољшати (служећи се критеријумима
доброг препричавања које је наставник истакао и записао на табли на почетку часа).
 Бајку препричава следећи ученик...
 Наставник на табли записује запажања која се односе на препричавање ученика.

Главни

 Наставник сумира коментаре ученика и додаје своје.

 Ученици који се тешко усмено изражавају могу писмено према плану да препричају
бајку и затим прочитају свој састав ако то желе. (То може да учини и наставник.)
 Вежбе богаћења речника и правописна вежба (Читанка, стр. 77). Ученици их раде у
свескама. Гласно их читају они који то желе.

Литература:

Завршни

 Наставник се уопштено осврће на препричавање ученика. Чита коментаре записане
на табли. Охрабрује ученике истицањем добрих страна њиховог препричавања и
наглашавањем оног што би требало побољшати.

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: 91.

Наставна јединица: Штампана слова латинице Ii, Nn, Nj
nj

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: Овладавање техником читања и писања штампаним словима
латинице; развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у
ћириличком и латиничком писму; развијање уредности при писању нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1.
Наставне методе: текстуална, вербалне, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА

Сваки ред представља једну групу. Ученици у првој клупи добијају папире на којима
треба да напишу речи које почињу на и, н и њ. У пару смишљају и записују речи и
прослеђују папире следећим ученицима у свом реду. Игрица траје три минута и
побеђује она група која је записала највећи број речи.

Уводни

 Мотивациона активност

 У левом углу табле написана су слова ћирилице, а у десном углу, корак по корак
исписивати слова латинице. (Уочавамо сличности и разлике.)

 Примери: Тијана је Нинина мама. Тања је њена тетка.
 Самосталан рад ученика: Latinica otkrivalica, стране 12 и 13. Док ученици раде,
учитељ ученицима започиње слова у њиховим свескама.

Литература:

Завршни

 Читамо шта смо написали.

Главни

 Смишљање речи и реченица од обрађених слова. Запис на табли и у свескама. Нова
слова истаћи црвеном бојом.

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: 92.

Наставна јединица: Свети Сава, отац и син и Свети
Сава и отац и мати са малим дететом, народне приче

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: проширивање знања о Светом Сави; Свети Сава као учитељ;
изражајно читање; упоредна анализа текстова; идејни слој прича; истицање моралних
вредности за које се залаже Свети Сава.
Стандарди постигнућа: 1.2.8. 2.2.8. 2.5.4.
Наставне методе: вербална, текстуална, игровне
активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 69
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациона активност: прочитати текст који претходи народним причама
изостављајући Савино име. Ученици треба да погоде о коме је реч. Посебну пажњу
посветити томе шта је Свети Сава чинио у животу.
 Разговор са ученицима о Светом Сави.

 Изражајно читање народних прича.
 Разговор о утисцима.
 Откривамо нове речи.
 Инерпретација текстова.
 Проналажење сличности: задржати се на улози Светог Саве у причама (учитељ и
саветник.)
 Какве су Савине речи?
 За које се људске особине залаже Свети Сава?

Главни

 Анализирати начине на које Свети Сава учи и саветује људе.

 Како делују на људе?
 Поруке прича (Треба поштовати родитеље. Срећа се не добија, она се стиче. Срећан
је онај ко је здрав и вредан.)
 У интерпретацији користити питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО И ТВОЈЕ
РЕЧИ, стр. 71).
 Ученици читају приче.

Литература:

Завршни

 Мали квиз о Светом Сави: Ко су били родитељи Светог Саве? Које је његово прво
име? Уместо да се ожени, где је Сава отишао? Чему је Свети Сава учио људе? Шта је
отварао по Србији?

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: 93.

Наставна јединица: Дечак и санке, Драган Лакићевић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање текста; појам легенде; заједнички рад у групама;
неговање тимског духа; откривање идејног слоја приче; илустровање приче; подстицање
маште и стваралачких могућности ученика.
Стандарди постигнућа: 1.2.8. 2.2.8. 2.5.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни

Наставна средства: Читанка, стр. 72, илустрације
ТОК ЧАСА

 Појам легенде (легенде су приче о животу светаца и неких других познатих личности
или приче о настанку места или ствари).

Уводни

 Мотивациони разговор: зашто волите зиму? Шта волите да радите зими? Замислите
како бисте се осећали да немате санке, а јако желите да се санкате. Пред нама је
прича о дечаку који је остао без санки – легенда о Светом Сави. Написао ју је Драган
Лакићевић (запис на табли). Ова прича има аутора и по томе се разликује од
народних легенди које су се преносиле са колена на колено и причајући се мењале.

 Подела задатака по групама: прва група ће изражајно прочитати легенду (изабраће
наратора и оне који ће читати Савине и дечакове речи), друга група ће одговорити на
питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО, стр. 73), трећа ће урадити задатке из
одељка (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 73) и илустровати причу.

 Рад у групама.
 Изабрани представници прве групе изражајно читају текст.
 Друга и трећа група читају своје одговоре на питања и задатке.
 Задржати се на задатку: замолио бих Светог Саву да ми покаже како да... (укључити
све ученике). Писати одговоре на табли.

Главни

 Разговор о утисцима.

 Разговор о идејном слоју приче. Порука приче: није довољно само желети, већ треба
радити на остваривању својих жеља.

 Разговор о томе како би ученици могли да остваре своје жеље.

Литература:

Завршни

 Наставник чита записане 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: 94.

Наставна јединица: Штампана слова латинице Ss, Šš

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања штампаним словима
латинице; развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у
ћириличком и латиничком писму; развијање уредности при писању нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА
 Мотивационе активности

 Шта све може бити слатко?

Уводни

 Смишљамо реченице у којима свака реч почиње словима која ће се обрађивати на
овом часу. Нпр. Синоћ се Сима слатко смејао. Шумом шета шумар.
 На шта вас асоцира реч шума?
 Хајде да шапућемо стихове којих се сећамо.
 Која слова латинице ћемо данас обрађивати?

 У левом углу табле су исписана слова ћирилице, а у десном углу, корак по корак
исписивати слова латинице. Ученике подстаћи да уоче сличности и разлике.
 Самосталан рад ученика: Latinica otkrivalica, страна 14.

 Смишљање речи и реченица од обрађених слова. Запис на табли и у свеске. Нова
слова истаћи црвеном бојом.

Главни

 Док ученици раде, учитељ ученицима започиње слова у њиховим свескама.

 Примери: Сима нешто сања и смеши се. Шта је сањао?
 Ученици могу да смишљају одговоре на постављено питање.

 Домаћи задатак: Latinica, стр. 15.

Литература:

Завршни

 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 95.

Наставна јединица: Oбрађена слова латинице

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање технике читања и писања обрађених слова латинице;
обнављање знања о именицама, даље развијање уредности и правилног писања новог писма,
развијање креативности.
Стандарди постигнућа: 1.2.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства:
ТОК ЧАСА

 Која смо штампана слова латинице до сада научили?
 Ученици говоре именице које почињу обрађеним словима латинице.

Уводни

 Мотивациона активност

 Наставник на табли започиње да пише велика и мала слова. Ученици излазе и
правилно их довршавају.

 Одабране примере наставник записује на табли, а ученици у свеске.
 Неке речи које могу допунити реченице, а у себи садрже слова која нису још увек
обрађена, могу се приказати сликовно.

Главни

 Када сва слова буду написана, ученици састављају речи и реченице од обрађених
слова. Примери: комета, космос, мета, Нина, Сима, Тијана, тишина, којот, Њања,
има, Сања, Тања, Тина, Мита, Тома, стотина, кокошка, сан, тама...

 Читамо реченице које смо записали.

Литература:

Завршни

 Ученици у својим свескама цртају и украшавају одабрана штампана слова латинице.

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: 96.

Наставна јединица: Говорне вежбе – брзалице, дијалози

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање говорне културе и сценског изражавања, ортоепске вежбе,
разликовање и именовање различитих осећања и расположења.
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у паровима,
групни

Наставна средства: брзалице, Прилог бр. 16
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност
Шта све можемо осећати према некоме? Каква све осећања неко може изазвати у
нама својим понашањем? Наведите примере. Како се обраћаш некоме ко те јако
наљутио, обрадовао, уплашио...?
 Сви ученици, када дође ред на њих, треба да изговоре ,,О, Марина!” или неко друго
име на разне начине, нпр. са љубављу, бесно, уплашено, чудећи се, изненађено,
смејући се...
 Најава наставне јединице.

Уводни

 Видели сте да истим речима или реченицама можемо показати различита осећања
или различит однос према некоме. Изговарајаћи нечије име на различите начине,
можемо му рећи да га волимо, или да нас нервира и да га не подносимо.
 У многим ситуацијама начин на који говоримо и разговарамо открива наше стање,
расположење и однос према другима.
 Сада ћемо вежбати да изговарамо реченице у дијалозима тако да оне откривају
различита расположења.
 Пример се налази у ПРИЛОГУ бр. 16. Почетно питање из овог примера можете да
искористите за смишљање другачијег дијалога, нпр. са љубазном особом која је
расположена за разговор.
 Сада уместо реченица из дијалога користите брзалицу.
Први: Невеселе снене жене плеле тешке мреже? (упитно)
Други: Невеселе снене жене плеле тешке мреже. (уморно)
Први: Невеселе снене жене плеле тешке мреже. (грубо)
Други: Невеселе снене жене плеле тешке мреже. (преплашено)
Први: Невеселе снене жене плеле тешке мреже. (плачно)
 На ове, или неке друге начине, можете изговарати и неке друге брзалице или
реченице.
 Ученици у пару смишљају и изводе различите дијалоге.

Главни

 Брзалице или стихове изговарајте појединачно, а затим хорски са друговима на
следећи начин:
а) прво тихо, затим гласније до најгласнијег;
б) прво споро, затим све брже до најбржег;
в) прво дубоко, затим све до највишег.

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: 97.

Наставна јединица: Сликарка зима, Десанка
Максимовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање текста; откривање могућег и немогућег у бајци;
главни лик у бајци; развијање маште.
Стандарди постигнућа: 2.2.8. 1.2.4. 1.2.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 88
ТОК ЧАСА

 Разговор о зими (воле ли зиму, зашто је зима посебно годишње доба за њих, шта
зими воле да раде...).

Уводни

 Мотивациона активност: наставник на табли брзо илуструје што више речи које се
односе на зиму. Док наставник црта, ученици погађају шта жели да прикаже
цртежом.

 Најава наставне јединице. Запис на табли.

 Изражајно читање текста.
 Разговор о утисцима.
 Откривамо нове речи.
 Интерпретација текста уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО,
стр. 90).
Главни

 Посебну пажњу посветити томе како је прича о зими постала бајка. Шта је у њој
немогуће, а шта могуће?
 Ко је главни лик у бајци?
 Зашто је зима у машти писца постала сликарка?
 Како замишљате сликарку зиму?
 Осим сликања, који таленат сликарка још има?
 Како престају чаролије сликарке зиме?
 Ученици читају текст.

Литература:

Завршни

 Домаћи задатак: Пажљиво прочитати задатке у Читанци (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 90) и
задатке на страни 91. Припремити се за рад на часу. Они који желе могу да се
потруде да у библиотеци или на интернету пронађу податке о животу на Северном
полу.

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: 98.

Наставна јединица: Сликарка зима, Десанка
Максимовић

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци: вежбање писменог изражавања; богаћење речника; подстицање
креативних и стваралачких потенцијала ученика; развијање радозналости и истраживачког
духа; повезивање са претходним читалачким искуством; неговање љубави према природи.
Стандарди постигнућа: 2.2.8. 1.2.4. 1.2.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, истраживачка

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 90, 91 и 92
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациона активност: ученици извлаче из кутије стикере. На некима је по једна
реч из реченице „Једне године сликарка Зима крете по свету да...” На другим
стикерима нацртан је по неки мотив у вези са бајком Сликарка зима. Деца треба да
открију која је то реченица из текста коју треба да саставе од појединачних речи које
су извукли и залепе на видном месту у учионици. Деца која су извукла стикере са
цртежима праве ликовну композицију коју такође излажу у учионици.
 Утврђивање оног што се радило на прошлом часу.
 Давање упутстава за рад на задацима (Читанка, ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 90 и 91).

 Ученици самостално у свескама одговарају на питања и решавају задатке.
 Осликавају прозор који су нацртали на страници свеске.
 У свесци цртају велику пахуљу и у сваком њеном краку пишу каква пахуља може да
буде: нежна, сребрнаста, мека, паперјаста, светлуцава, разиграна...

 Подсећање на бајку Снежна краљица. Вероватно је већина деце гледала цртани
филм. Можда су неки гледали и позоришну представу. Сличности и разлике са
бајком Сликарка Зима.

Литература:

Завршни

 Ученици који су истраживали податке о животу на Северном полу причају до каквих
су сазнања дошли.

Главни

 Ученици читају своје 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: 99.

Наставна јединица: Штампана слова латинице Zz, Žž

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања штампаним словима
латинице; развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у
ћириличком и латиничком писму; развијање уредности при писању нових слова латинице
Стандарди постигнућа: 1.2.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална,
Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА

РЕЧИ: зец, зебра, зима, коза...

Уводни

 Уочавамо слова која недостају: На хамеру су исписане речи којима недостају слова З
и Ж. Ученици уочавају која слова недостају.
жаба, жирафа, јеж, жеља...
 Данас ћемо учити слова З и Ж.

 У левом углу табле написана су слова ћирилице, а у десном углу, корак по корак
исписивати слова латинице. Ученици уочавају и описују сличности и разлике.
 Заједничко смишљање речи и реченица које се могу саставити од обрађених слова.

Главни

 Писање слова.
 Одабране примере наставник записује на табли, а ученици у свеске.
 Самосталан рад: Latinica otkrivalica, страна 16.

 Домаћи задатак: Latinica, стр. 17.

Литература:

Завршни

 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 100.

Наставна јединица: Правимо сликовни речник

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: проширивање и богаћење речника, развијање радозналости и
разумевања колико је и зашто важно знати шта речи значе, развијање креативности и
самосталности у истраживању и раду.
Стандарди постигнућа: 0.1.5. 0.1.6.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална

Наставна средства: Читанка, сликовни речник, фотографије, цртежи
ТОК ЧАСА

Главни

 На првом листу свеске пишу наслов Мој сликовни речник. Подстакните их да пишу
необичним, украшеним словима. Тај лист могу додатно да илуструју за домаћи
задатак.
 Покажите им неки предмет који им је непознат (нпр. аван). Алтернатива је
показивање фотографије. Деца га описују и покушавају да одгонетну његову намену.
Учитељ им помаже у томе. Нека то буде први предмет који ће нацртати у свом новом
речнику. Кратко објашњење наставник пише на табли, а ученици преписују у свеске
испод нацртаног авана.
 Следећи појам који се може представити сликовно нека буде авантура.
 Ученици објашњавају значење речи . Најпримереније или најоригиналније
објашњење наставник пише на табли. Ученици цртају и преписују објашњење са
табле.
Даље примере бирајте из Читанке или из других уџбеника којима се деца служе. Примери:
пучина, тестија, зубато сунце, дезен, стручак, туце, стреха, кобац, нахерити се, мегдан,
готован, Дембелија, џивџан, витез, џин, џунгла, цмиздрити, џумбус... И они сами могу да
предлажу речи које им нису довољно јасне. Ако учитељ процени да се могу представити
сликовно, ученици могу да их уносе у свој речник. Понекад могу да залепе и одговарајућу
фотографију. Ово је само уводни час који треба да мотивише децу да континуирано
обогаћују и дорађују свој сликовни речник. Свака следећа обрада неког текста може бити
добра прилика за уношење недовољно јасних речи, израза, нових појмова који се могу
сликовно представити.

Уводни

 За овај час ученици треба да донесу мале свеске без линија и картон величине листа
из свеске са исцртаним линијама. Он ће им помоћи да уредније и правилније пишу
објашњења појмова и израза.
 Асоцијације и дечја објашњења шта је то сликовни речник.
 Покажите им неку књигу која у себи садржи сликовни речник и објасните им шта он
значи.
 Најавите наставну јединицу.

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: 101.

Наставна јединица: Штампана слова латинице Ll, Lj lj

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: Овладавање техником читања и писања штампаним словима
латинице; развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у
ћириличком и латиничком писму; развијање уредности при писању нових слова латинице
Стандарди постигнућа: 1.2.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: хамер, Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА

 На хамеру су написане реченице помоћу којих ученици треба да уоче слова која ћемо
учити. Ученицима се ове реченице могу показати и на компјутеру. Алтернатива овој
активности може бити показивање сличица које представљају бића и предмете чији
називи почињу новим словима.
ЛАСТЕ ЛЕТЕ НА ЈУГ.
ЉИЉАНА ИМА ДРВЕНУ ЉУЉАШКУ.

Уводни

ЛОЛА НОСИ ЛИЛА ХАЉИНИЦУ.
ЉУБИША И ЉИЉА БЕРУ ЛЕКОВИТЕ БИЉКЕ.
 Довршавамо усмено реченице придевима или глаголима који почињу словима л и љ.
 Лептир лагано...
 Љубав је ...
 Лековите биљке...
 Истичемо слова која ћемо учити.

 Записивање слова у свеске.
 Смишљање и записивање речи и реченица. Нова слова истаћи црвеном бојицом.

Главни

 У левом углу табле написана су слова ћирилице, а у десном углу, корак по корак
исписивати слова латинице. Уочавање и описивање сличности и разлика.

 Примери: Љиља је отишла на село. Мазила је штене и мало теле.
 Самосталан рад: Latinica otkrivalica, страна 18.

 Домаћи задатак: Latinica, страна 19.

Литература:

Завршни

 Читамо како смо одговорили на задатке.

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: 102.

Наставна јединица: Вежбе изражајног читања

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: утврђивање и провера стеченог знања из књижевности, даље
развијање и усавршавање технике изражајног читања, правилног изговарања гласова, речи и
израза, као и правилног интонирања реченица
Стандарди постигнућа: 1.2.1 1.2.2. 1.2.4. 1.2.6.
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: Читанка
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност: Квиз знања из књижевности
 Ученике поделити у групе. Сами бирају члана који ће записивати одговоре. Поен
добија група која је прва написала тачан одговор и јавила се да га прочита. Предлози
за питања: Ко је написао Три брата? Ко је скупљао и записивао наше народне приче
и умотворине? Који ликови се појављују у причи Дечак и санке?
 Које басне смо читали у другом разреду? Ко је основао и уређивао часопис Невен?

Уводни

 Из које приче је следећа реченица „Ево вам децо, слике и прилике ваше”.
 Којим стиховима се завршава песма Патак и жабе? Напишите једну пословицу.
 У којој причи је последња реченица – А, шта ако ми се она окрене?
 У којој песми се појављује „ једно розе цвеће, један јунак мамин који јесте неће”?
 Ко је написао ту песму?...

 Следи гласно, појединачно читање ученика. Читају се обрађени текстови. Ученици
једни другима задају текстове из којих ће читати одређене делове.

Главни

 Учитељ изражајно чита текст који су ученици гласањем изабрали. Ако се ради о
дужем тексту, чита само одломак.

 Наставник исправља грешке, инсистира на правилном изговору. И остале ученике
подстиче да уочавају грешке, али и да похвале оно што је добро.

 Ученици једни другима препоручују књиге које су прочитали. Пожељна је и размена
књига и сликовница, коју треба унапред најавити.

Литература:

Завршни

 Учитељ износи своје запажање о напредовању целог разреда, истиче ученике који су
напредовали, скреће пажњу на грешке које се најчешће јављају, даје упутства за даље
напредовање.

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: 103.

Наставна јединица: Скраћенице

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за уочавање и разумевање употребе
скраћеница за мере
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: Језичке поуке, предмети и средства за мерење
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Анализа урађеног.

Главни

 Записујемо:
Скраћене речи називају се СКРАЋЕНИЦЕ.Скраћују се оне речи које се често употребљавају
и понављају. Када користимо скраћенице, брже пишемо.
Најчешће употребљавамо следеће скраћенице:
А) СКРАЋЕНИЦЕ КОЈЕ НАСТАЈУ СКРАЋИВАЊЕМ РЕЧИ
број – бр.
ученик – уч.
страна – стр.
динар – дин.
година – год.
то јест – тј.
и слично – и сл.
мин. – минут
Б) СКРАЋЕНИЦЕ ЗА МЕРЕ
метар – м
центиметар – цм
милиметар – мм
децилитар – дл
грам – г
килограм – кг
литар – л
В) СКРАЋЕНИЦЕ ЗА ЧАС/ САТ
h, ч – час с – сат
Самосталан рад ученика у Језичким поукама, стр. 80.

Уводни

 Мотивациона активност
– Ученици су подељени у три групе:
1. група мери дужину и ширину табле;
2. група проверава колико воде може стати у шољу, кантицу...;
3. група мери колико времена треба да се прочита неки краћи текст.
 На основу добијених резултата до којих су дошли, објаснити ученицима писање
скраћеница за јединице мере.
 Кројачица је шила хаљиницу једној девојчици. Када је девојчица дошла на пробу,
хаљина је била предуга. Шта мислите шта је девојчица тражила од кројачице?
 Девојчица је од кројачице тражила да јој скрати хаљиницу, а ми ћемо научити како
да скратимо речи.

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: 104.

Наставна јединица: Тајна, Мирослав Антић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: вежбање изражајног читања; расветлити значај тајне, њену важност и
драгоценост; шта је поверење – како се оно гради и стиче; тајне које се чувају и тајне које
би требало поделити са неким; богаћење речника.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставна средства: Читанка, стр. 93
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациони разговор: Знате ли шта је тајна? Шта значи тајити? О чему се таји? Да
ли вам је неко поверио тајну? Како сте се тада осећали? Да ли сте сачували поверену
тајну?
 Мотивациона игра: Коме да кажем?
Нека свако од ученика замисли да има велику и важну тајну. Неки од ученика је већ
имају. Поделите им папириће на којима ће написати са ким би поделили своју тајну и
зашто су изабрали баш ту особу. На крају часа ученици ће читати оно што су
написали.
 Најава наставне јединице.
 Запис на табли.

 Изражајно читање песме.
 Интерпретација уз помоћ питања из Читанке. (ПИТАМО ПРИЧАМО и ТВОЈЕ
РЕЧИ, стр. 94).
 Разговор о поверењу. Како се оно гради и стиче? Како се добар друг понаша према
тајни која му је поверена?
 Истаћи да постоје тајне чије прећуткивање мучи. Оне траже савет и решење. Треба
их поделити са родитељима или наставницима.
 Богаћење речника:
У Читанци су истакнуте две речи настале од тајна (тајити и тајанствен). Сетити се
још неких речи насталих од речи тајна: тајан, тајновит, тајност, тајити,
затајити, притајити се...
 Ученици изражајно читају песму.

Главни

 Ученици читају оно што су написали на папирићима на почетку часа (коме би
поверили тајну и зашто).

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: 105.

Наставна јединица: Штампана слова латинице Uu, Vv

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања штампаним словима
латинице; развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у
ћириличком и латиничком писму; развијање уредности при писању нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА

 Како се још може речи утече и весео?

Уводни

 Наставник пише на табли следеће две реченице: У уторак увече Урош утече. Весна
воли веселог Васу.

 Која ћемо слова латинице данас обрађивати?
 У левом углу табле написана су слова ћирилице, а у десном углу, корак по корак
исписивати слова латинице. Уочавање сличности и разлика.
 Заједничко смишљање и записивање речи и реченица. Нова слова истаћи црвеном
бојицом.

Главни

 Записујемо слова у свеске.

 Примери: Весна је увек весела. Њен ујак Васа воли њене шале.
 Самосталан рад: Latinica otkrivalica, стр. 20.

 Домаћи задатак: Latinica, стр. 21.

Литература:

Завршни

 Читамо шта смо написали.

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: 106.

Наставна јединица: Андерсенове бајке (избор)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање са писцем и његовим стваралаштвом; препричавање
бајке по плану; групни рад; неговање тимског духа; овладавање техникама успешног
усменог изражавања.
Стандарди постигнућа: 1.2.8. 1.5.2. 1.5.3. 2.2.8. 2.5.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: индивидуални, групни,
фронтални

Наставна средства: књига са изабраним Андерсеновим бајкама
ТОК ЧАСА
 Унапред се договорити са ученицима које ће Андерсенове бајке прочитати. Међу
њима нека буде Палчица, јер је обрађена у Радној свесци.
 Подела на групе (група Андерсен, Палчица 1, Палчица 2 и Палчица 3).

 Следеће групе ће се уз помоћ питањa спремити за препричавање.
 Група Палчица 1 (Радна свеска, стр. 59, РОЂЕЊЕ ПАЛЧИЦЕ, „КРОЗ РАЗБИЈЕНО
СТАКЛО НА ПРОЗОРУ УСКОЧИ ЖАБА КРАСТАЧА”).

Уводни

 Група Андерсен ће спремити излагање о Андерсену и урадити питања у Радној
свесци (стр. 58).

 Група Палчица 2 (Радна свеска, стр. 59, РИБЕ ПОМОЋНИЦЕ, ГУДЕЉ ОТИМА
ПАЛЧИЦУ, ЛЕТО И ЈЕСЕН (стр. 60).
 Група Палчица 3 (Радна свеска, стр. 60, КОД ПОЉСКЕ МИШИЦЕ И У ТОПЛИМ
КРАЈЕВИМА).

 Групе припремају своја излагања.
 Изабрани представници излажу оно што су заједнички у групама спремили (говоре о
Андерсену и препричавају бајку).

Литература:

Завршни

 Домаћи задатак: Урадити питања на стр. 60, 61 и 62 у Радној свесци.

Главни

 Сви учествују у раду.

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: 107.

Наставна јединица: Принцеза на зрну грашка, Ханс
Кристијан Андерсен

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање бајке; повезивање са познатим бајкама о
принцезама; анализа бајке: главни ликови, уочити шта покреће радњу, неочекивана појава
принцезе, закључити које су особине праве принцезе, развијање маште и креативних
способности ученика.
Стандарди постигнућа: 1.2.8. 1.5.2. 1.5.3. 2.2.8. 2.5.4.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 107
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Ученици излажу своје идеје. Наставник их пише на табли.
 Избор најоригиналније идеје.

Главни

 Изражајно читање текста.
 Интерпретација текста:
– Ко су главни ликови у бајци? За ким трага принц?
– Како напредује његова потрага? Шта се десило једног дана?
– Да ли се по принцезином изгледу могло закључити да је права?
– Шта је урадила стара краљица? Какав је тест смислила за принцезу?
– Како је принцеза провела ноћ?
– Шта закључујемо из приче: које особине поседује права принцеза?
– Које особине има принц који жели да се ожени само правом принцезом?
– Како се завршава ова бајка?
– Неке уметничке бајке немају срећан завршетак (на пример: Мала сирена).
– Која је последња пишчева реченица?
– Шта би требало да нам буде доказ да је прича истинита?
– Како се писац брани од тога да доказа можда нема?
 Ученици читају бајку.
 Смишљају начин како би они проверили да ли је принцеза права.

Уводни

 Мотивациони разговор: Које принцезе из бајки знате? Ко је ваша омиљена принцеза?
Како бисте је описали?
 Најава наставне јединице. Запис на табли.

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: 108.

Наставна јединица: Анализа домаћег рада Палчица, Ханс Тип часа:
Кристијан Андерсен
утврђивање

Циљеви и задаци часа: оспособити ученике за самосталну анализу уз помоћ питања;
концентрисано слушање; коментарисање задатака; овладавање писменим изражавањем;
примена граматичких и правописних правила.
Стандарди постигнућа: 1.3.5. 1.5.2. 1.5.3. 2.2.8. 2.5.4. 2.5.5.
Облици рада: индивидуална,
фронтална

Наставне методе: текстуална
Наставна средства: Радна свеска, стр. 60, 61 и 62.
ТОК ЧАСА

 Наставник проверава да ли су сви урадили домаћи задатак.

Уводни

 Уводни разговор: Како је било дружити се са Палчицом? Каква је осећања изазвала у
вама?

 Домаћи задатак је подразумевао самосталну анализу бајке (ликови и њихове особине,
ликови који постоје и не постоје у стварном животу, места дешавања радње, срећан
крај после перипетија).
 Остали пажљиво слушају. У коментарисању задатака обраћају пажњу на тачност
одговора, јасност и граматичку правилност реченица..

Главни

 Ученици читају своје одговоре.

 Посебну пажњу посветити питању: Зашто је лепо бити Палчица? (Истаћи посебно
добре идеје и запажања. Писати их на табли.)
 Подсетити се неких других малих јунака из бајки и других прича.

Литература:

Завршни

 Наставник чита реченице са табле. Кратко се уопштено осврће на то како је успео
домаћи задатак, шта је у њему било добро и шта би се могло поправити. Посебно се
осврће на граматичку и правописну правилност 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: 109.

Наставна јединица: Штампана слова Ff, Gg

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања штампаним словима
латинице; развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у
ћириличком и латиничком писму; развијање уредности при писању нових слова латинице
Стандарди постигнућа: 1.2.1.
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА

Одабрани ученици описују предмете и бића чији називи почињу словима ф и г.
Остали ученици на основу описа погађају тачне називе. Ученици могу да описују
фотељу, фотоапарат, фрулу, фоку, гумицу, голуба, гуску, гепарда... Којим словима
почињу ове речи? Хајде да смишљамо још неке речи које почињу овим словима.

Уводни

 Мотивациона активност:

 У левом углу табле написана су слова ћирилице, а у десном углу, корак по корак
исписивати слова латинице. Уочавање сличности и разлика.
 Заједничко смишљање и записивање речи и реченица. Нова слова истаћи црвеном
бојицом.

Главни

 Ученици записују по један ред слова у свеске.

 Примери: Стефан воли саксофон. Гога воли флауту.
 Самосталан рад ученика – Latinica otkrivalica, страна 22.

 Домаћи задатак: Latinica, страна 23.

Литература:

Завршни

 Читамо решења ребуса из Latinica.

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: 110.

Наставна јединица: Обрађена слова латинице

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање и увежбавање технике читања и писања обрађених слова
латинице; даље развијање уредности и правилног писања новог писма, обнављање садржаја
из граматике и правописа.
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: ПРИЛОГ, материјал за уводну активност
ТОК ЧАСА

Учитељ треба да припреми одређен број картончића на којима су написана обрађена
слова и да их поређа на три стола. По три ученика се такмиче ко ће брже да састави
неку реч од тих слова.У почетку то могу бити речи од три слова, а касније можете и
повећати број слова у речима.

 После добијених упутстава за правилну израду задатака, ученици самостално раде.

Литература:

Завршни

 Анализа урађеног и исправљање грешака.

Главни

 У наставку часа ученицима поделити одштампане задатке које се налазе у ПРИЛОГУ
бр. 17.

Уводни

 Мотивациона 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 111.

Наставна јединица: Штампана слова латинице D d, Đ đ,
Dž dž

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања штампаним словима
латинице; развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у
ћириличком и латиничком писму; развијање уредности при писању нових слова латинице,
богаћење речника.
Стандарди постигнућа: 1.2.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност: Погађамо – нагађамо

Ученици допуњавају реченице које наставник пише на табли. Речи којима треба да
допуне реченице треба у себи да садрже слова д, ђ и џ.
_________дан. Слађа плови великом _______________. Ђорђе једе_______________.
Ниџа је ставио кликере у ________.

Уводни

Оџачар чисти црне ____________. Учитељица учи вредне ___________. Данас је

Како се зове шарени лук који се појављује на небу после кише?
Како се још може рећи грдосија, огроман човек?
Шта је џивџан?
 Истичемо слова која ћемо учити.

 У левом углу табле написана су слова ћирилице, а у десном углу, корак по корак
исписивати слова латинице. Уочавање сличности и разлика.
 Заједничко смишљање и записивање речи и реченица. Нова слова истаћи црвеном
бојицом.

Главни

 Записивање слова у свеске.

 Примери: Дан је диван. Ђорђе шета са Дејаном и Ниџом.
 Самосталан рад ученика – Latinica otkrivalica, страна 24.

 Домаћи задатак: Latinica, стр. 25.

Литература:

Завршни

 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 112.

Наставна јединица: Штампана слова латинице Cc, Čč, Ćć Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања штампаним словима
латинице; развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у
ћириличком и латиничком писму; развијање уредности при писању нових слова латинице,
богаћење речника.
Стандарди постигнућа: 1.2.1.
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациона активност:
Сваки ред разбрајалицом бира свог представника који ће учествовати у игри.
Игра се састоји у томе да ученици запамте и тачно пренесу наставникове захтеве.
Наставник може да смисли шаљиву уводну причицу у којој је он главни лик који је изгубио
све, баш све, нема ништа и треба му свашта.
Од првог ученика тражи:
Од другог ученика:
Од трећег ученика:
Црвене ципелице
Црне цокуле
Цело царство
Чупаве чарапе
Чаробни чивилук
Чудесну четку
Ћакнуту ћурку
Ћубастог ћука
Ћудљивог ћурана
Задатак за сваког представника је да потпуно тачно понови наставникове жеље. Имају
право да једном траже помоћ другара из свог реда.
Игра је забавна, деца је воле, не траје дуго, може да се понови још један круг са другим
ученицима. Може да се користи и на другим часовима обраде слова. Наставник измишља
најразличитије жеље, важно је само да почетна слова буду управо слова која се обрађују на
том часу. Након завршетка игре, кроз кратак разговор ученици треба да уоче и понове којим
гласовима су почињале речи које су означавале наставникове жеље, што ће их довести до
тога да сами препознају и кажу која ће се слова латинице обрађивати на овом часу.

 У левом углу табле написана су слова ћирилице, а у десном углу, корак по корак
исписивати слова латинице.
 Пишемо слова у свеске.
 Заједничко смишљање и записивање речи и реченица. Нова слова истаћи црвеном
бојицом. Примери: Чича Цане воли да једе ћуфте и шницле. Његово маче умилно
мјауче.
 Самосталан рад ученика – Latinica otkrivalica, страна 26.

Главни






Завршни

Како се оглашавају птичице кад певају? А мишеви?
Како називамо мале чизме, мале чапље, мале чворуге, мале чесме?
Како гласи множина речи ћуран, ћуп, ћуприја, ћуфта, ћошак?
Домаћи задатак: Latinica, стр. 27.

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: 113.

Наставна јединица: Обрађена слова латинице

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање и увежбавање технике читања и писања обрађених слова
латинице; даље развијање уредности и правилног писања новог писма, обнављање садржаја
из граматике и правописа.
Стандарди постигнућа:
Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставне методе: текстуална, вербална

Наставна средства: ПРИЛОГ, материјал за уводну активност
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност:

 Неке од речи учитељ записује на таблу да би ученици имали очигледне примере
латиничних слова који им у наставку часа могу помоћи у правилној изради задатака.

Литература:

Завршни

 Анализа урађеног и исправљање грешака.

Главни

 У наставку часа, ученици раде самостално задатке из ПРИЛОГА бр. 18.

Уводни

 Учитељ треба да припреми одређен број картончића на којима су написана обрађена
слова и да их поређа на три стола. По три ученика се такмиче ко ће брже да састави
неку реч од тих слова. У почетку то могу бити речи од три слова, а касније можете
повећати број слова у речима.

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: 114.

Наставна јединица: Шаренорепа, Гроздана Олујић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: интерпретација текста – тема, порука, ликови, место и време радње;
посебно се задржати на ликовима девојчице и Шаренорепе; бајковито у причи; појам
фабуле.
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.4. 1.2.8. 1.5.3. 2.2.2. 2.2.7.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуална,
фронтална

Наставна средства: Читанка, стр. 95
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност: игра асоцијација на речи зоолошки врт
Уводни

 Ако су ученици били у зоолошком врту, следи кратак разговор о њиховим утисцима
и доживљајима. Подстицати ученике да замисле и кажу како се осећају затворене
животиње? Која би од тих животиња могла бити названа Шаренорепа?
 Најава наставне јединице и запис на табли. Деци ће бити занимљиво ако наслов
Шаренорепа, напишете крупним штампаним словима у бојама тигровог репа.
Можете подстаћи децу да тако ураде у својим свескама.

 Изражајно читање.
 Разговор о утисцима.
 Објаснити појам фабуле (ЗРНЦА ЗНАЊА, Читанка стр. 98).
 Запис на табли (име писца, тема, порука, ликови, место радње, време).

Главни

 У интерпретацији текста користити питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО).

 Илустровање детаља из приче у свесци.

 Инспирисани именом Шаренорепа, смишљамо имена и за друге животиње (лава,
зебру, слона, носорога, жирафу).

 Друга група деце добија задатак да напише састав под насловом: Тигрова прича
(МАШТАРИЈЕ, Читанка, стр. 95).

Литература:

Завршни

 Домаћи задатак: једна група деце добија задатак да преприча причу о девојчици и
тигру из угла чувара зоо-парка (А САДА ТИ, Читанка стр. 95).

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: 115.

Наставна јединица: Шаренорепа, Гроздана Олујић

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање усменог и писаног изражавања; неговање тимског рада и
стваралачких потенцијала ученика.
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.4. 1.2.8. 1.5.3. 2.2.2. 2.2.7.
Наставне методе: вербална, текстуална, игровне
активности

Облици рада: индивидуални, групни,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 98, писани састaви ученика
ТОК ЧАСА

Уводни

 Ученици су на претходном часу подељени у групе и добили задатке. Очекује се да су
ученици који су добили задатак да напишу план препричавања то урадили. Сада се
договарају који ће ученици из њихове групе препричавати Шаренорепу из угла
чувара зоо-парка. Ученици који су писали Тигрову причу бирају најуспелије саставе
које ће читати.

 Ученици препричавају причу по плану.
 Затим читају одабране писане саставе.
 Разговара се са ученицима о томе шта смо сазнали из тигрових прича.
 Да ли су нам разјасниле неке тајанствене догађаје?
 Трансформација тигра: како су и када његови покрети постали блажи, а очи
питомије?

Главни

 На који начин су тигрове приче употпуниле наш доживљај?

 Ко би још могао да исприча своју причу?
 Шта бисте питали девојчицу, а шта маму?

Литература:

Завршни

 Поуке приче: Пријатељство и љубав се понекад налазе на местима где то не
очекујемо. Утолико су драгоценији и треба их брижљиво чувати.

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: 116.

Наставна јединица: Штампана слова латинице Pp, Rr

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања штампаним словима
латинице; развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у
ћириличком и латиничком писму; развијање уредности при писању нових слова латинице,
утврђивање знања о разбрајалицама и пословицама, развијање правилног говора.
Стандарди постигнућа: 1.2.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална

Наставна средства: Latinica otkrivalica, материјал за уводну активност
ТОК ЧАСА
 Ученици добијају папириће на којима су написане реченице и речи којима недостају
слова п и р. На пример: _лива _атка _реко Саве; Носи _исмо на в_х главе; У том
_исму _ише не волим те више.
Уводни

Осим познатих разбрајалица или стихова, на папирићима могу бити написане и
пословице, изреке и брзалице. Нпр. Ко _ано _ани, две с_еће г_аби; Ис_еци, _а _еци;
_иба _иби г_изе _е_; На в_х б_ да в_ба м_да.
 Ова активност помоћи ће деци да сами открију која слова ће се обрађивати на овом
часу.
 Подсећамо се и изговарамо разбрајалице и пословице...

 У левом углу табле написана су слова ћирилице, а у десном углу, корак по корак
исписивати слова латинице. Уочавање сличности и разлика.
 Заједничко смишљање и записивање речи и реченица. Нова слова истаћи црвеном
бојицом. Примери: Јутрос је Петар први пут јурио ветар. Петар је пао, ветар је
стао.

Главни

 Записујемо слова у свеске.

 Самосталан рад ученика – Latinica otkrivalica, страна 28.

 Домаћи задатак: Latinica, стр. 29.

Литература:

Завршни

 Читамо шта смо урадили.

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: 117.

Наставна јединица: Штампана слова латинице Bb, Hh

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања штампаним словима
латинице; развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у
ћириличком и латиничком писму; развијање уредности при писању нових слова латинице,
обнављање знања о врстама речи, богаћење речника.
Стандарди постигнућа: 1.2.1.
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Latinica otkrivalica, материјал за уводну активност
ТОК ЧАСА
 Разврставамо речи на именице и придеве.
Уводни

Ученици из качкета извлаче папириће на којима су записане различите речи које
почињу на слова б и х. Задатак за сваког ученика је да препозна да ли је реч коју је
извукао именица или придев и да папир стави у одговарајућу кутију на којој пише
назив те врсте речи. На пример: хлеб, храбар, хладан, хаљина, храпав, хотел, балон,
бео, богат, бик, боровница, беличаст, бучан, хватач, бос, херој, бреза, храна,
бубамара, хајдук, буцмаст, хитар, бистар, бојажљив...
 Придеве из ове уводне активности можете искористити и за вежбу богаћења речника.
Ученике подстакните да говоре придеве који су им супротни по значењу.
 Истичемо слова која ће се обрађивати на овом часу.

 У левом углу табле написана су слова ћирилице, а у десном углу, корак по корак
исписивати слова латинице. Уочавање сличности и разлика.
 Заједничко смишљање и записивање речи и реченица.

Главни

 Записујемо слова у свеске.
 Примери: Бубамара је слетела на Бобину хаљину. Бошко је хтео да је ухвати, али
бубица је побегла. Христина се осмехнула и махнула јој.
 Самосталан рад ученика – Latinica otkrivalica, стране 30 и 31.

 Домаћи задатак: ученицима поделите одштампане примерке АБЕЦЕДЕ. Треба да је
науче и да поред сваког слова нацртају неки предмет, биће или појаву која почиње
тим словом (ПРИЛОГ бр. 19).

Литература:

Завршни

 Читамо шта смо урадили.

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: 118.

Наставна јединица: Научили смо штампана слова
латинице

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање и увежбавање технике читања и писања новог писма,
примена стеченог знања, обнављање граматичких и правописних садржаја, развијање
самосталности у раду.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: ПРИЛОГ, плакати
ТОК ЧАСА

 Провера домаћих задатака. Описивање и изношење утисака о илустрацијама којима
су ученици допунили своје АБЕЦЕДЕ.
 Ученици говоре азбуку и абецеду напамет.
 Разгледање слова на плакатима. Описивање и упоређивање.

Уводни

 Разговор о нашима писмима, ћирилици и Latinici.

 Ученици говоре речи које почињу другим, петим, седмим, дванаестим, двадесетим,
двадесет петим, тридесетим словом абецеде.

 После добијених упутстава за рад, ученици самостално раде.

Главни

 Ученицима поделити наставне листове – ПРИЛОГ бр. 20.

 Анализа урађеног и исправљање грешака.

 Преписивање одабраних строфа из песме.

Литература:

Завршни

 Домаћи задатак: увежбати читање песме Предлог Недељка Попадића и писмено
довршавање њених стихова, (Latinica otkrivalica, стр.62).

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: 119.

Наставна јединица: Зимске трешње, Добрица Ерић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање са песником и његовим делом; изражајно читање песме;
подстицати доживљај песме; тема песме; супротне песничке слике; истицање необично
лепих поређења у песми; причање на основу фотографије; подстицање фантазије.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 117
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациони разговор: Волите ли трешње? Шта мислите шта су то зимске трешње?
 Најава наставне јединице. Запис на табли.
 Наставник упознаје ученике са песником и његовим стваралаштвом.

 Изражајно читање песме.
 Разговор о утисцима.
 Интерпретација песме:
– О чему се пева у овој песми?
– Које годишње доба је описано?
– Песник опева две различите, супротне слике. Које су то слике?
– Зашто је пећ упоређена са зрелом дињом?
– Ко је насликао руже на прозорима?
– Да ли заиста кљуцају детлићи на прозорчиће?
– Зашто је мраз упоређен са детлићем?
– Шта сања Јелица?
– Како бисте описали израз њеног лица? Како се она осећа у сну?
– О чему би још могла да сања?
– Шта ви сањате?
– Шта бисте пожелели да вам падне на длан?
 Ученици читају песму.

Главни

 Ученици треба да прочитају песме: Плави сањар, Калипоље, Вилина долина, Мајка,
Цица из Гривца, Гружани много воле, Замолите своје родитеље и друге.
 На следећем часу ће их групно обрађивати.

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: 120.

Наставна јединица: Песме Добрице Ерића

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: слушањем како песник рецитује своју поезију мотивисати ученике да
заједно анализирају песме; неговање тимског духа; подстицање ученика да износе своје
ставове и мишљење; развијање стваралачких потенцијала ученика.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална, аудио-визуелна

Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни рад

Наставна средства: Радна свеска, стр. 48, 49 и 50, компјутер
ТОК ЧАСА

 Подела на групе: група „Омиљене песме” радиће 1, 2. и 3. задатак (Радна свеска, стр.
48). „Плави сањар” радиће 4, 5. и 6. задатак (Радна свеска, стр. 49), група „Вилина
долина” радиће 7, 8, 9. и 10. задатак (Радна свеска, стр. 49 и 50), и група „Зимске
трешње” радиће 11. и 12. задатак (Радна свеска, стр. 50).

Уводни

 Ако је могуће, приуштити ученицима да чују како Добрица Ерић рецитује своје
песме (може се пронаћи на интернету).

 Ученици заједно у групама раде задатке. Циљ је да сви учествују у изради задатака.
 Ученици који воле да цртају могу да илуструју неке од прочитаних песама.
 Изабрани представници група читају одговоре својих група.
 Пре тога свака група прочита песме које су биле њихов задатак.
 Остали их пажљиво разгледају.

Главни

 Ученици постављају своје ликовне радове на разредне паное.
 Завршни разговор:
–

Како су вам се допале песме песме Добрице Ерића?

–

Какво је ваше мишљење о поезији Добрице Ерића?

–

Можете да потражите још неке његове песме у библиотеци.

Литература:

Завршни

 Домаћи задатак: ученици раде задатке које нису радили у својим групама.

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: 121.

Наставна јединица: Песма за мамине очи, Мира
Алечковић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стварање пријатне атмосфере која ће подстицајно деловати на
доживљавање и тумачење песме; изражајно читање песме; мотив очију у песми;
расветљавање улоге и значаја мајке у дечијем животу; форма песме – одсуство строфе;
писање захвалнице мајци.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности, аудитивна

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 114
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Читање писама захвалности.

Главни

 Изражајно читање песме.
 Разговор о утисцима.
 Интерпретација песме: река идеја – асоцијације на реч мама (љубав, нежност,
топлина, благост, осмех, помоћ, брижност, заштита, пажња...). Наставник речи
записује на табли.
 У интерпретацији користити питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО, стр. 114).
 Могу помоћи и ова: Када су мамине очи брижне? Зашто их крије од детета? Када све
дозивате маму? Када вам је она посебно потребна? Шта највише волите да радите са
мамом? Које лепе тренутке делите са њом? Чиме вам све мама исказује своју љубав?
Како јој помажете? Шта бисте још могли да учините за маму? Која бисте јој нежна
имена дали?
 Форма песме: није подељена у строфе. Тиме је наглашена силовитост осећања која су
из песникиње потекла као река.
 Писање захвалнице мами (Читанка, ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 114).

Уводни

 Мотивациона игра: Очи говоре (Деци подељеној у мање групе поделити фотографије
из новина и часописа са лицима људи на којима доминирају очи. Деца треба да
препознају осећање у очима и открију какав догађај или доживљај је могао изазвати
такво осећање.)
 Слушање дечје песме Цвеће за маму Александра Кораћа или неке друге песме која ће
створити пријатну атмосферу и мотивисати ученике да слушају и тумаче Песму за
мамине очи.
 Најава наставне јединице. Запис на табли.

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: 122.

Наставна јединица: Описивање драге личности према
плану

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: значење појма „описивање”; састављање свог плана описа; говорно
изражавање према плану; спољашње и унутрашње особине; овладавање техникама
успешног говорног изражавања; значај драгих особа у животу сваког појединца.
Стандарди постигнућа: 0.1.5.
Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставне методе: вербална, текстуална

Наставна средства: Језичке поуке, страна 46 и 47, фотографије драгих особа
ТОК ЧАСА
 Шта то значи описати нешто?
 Шта све можемо описивати?

 Наставник план описа пише на табли, а ученици у свескама.

Уводни

 Ученици наглас читају о описивању, плану описа и пример описа (Језичке поуке,
стр. 46).
 Додати плану очи и руке.
 На шта аутор текста мисли када каже посебне појединости? (На нешто што
карактерише само ту особу.)
 Осим спољашњих особина, описују се и унутрашње особине личности.

 Ученици пишу свој план описа драге личности (Језичке поуке, стр. 47).

 Ученици према свом плану и уз помоћ фотографија које су донели од куће говоре о
драгим личностима, њиховим спољашњим и унутрашњим особинама.

 Домаћи задатак: Опис драге личности (писано описивање у свескама).

Литература:

Завршни

 Наставник констатује да би особе које су им драге биле срећне да су могле да чују
како су их описивали. Истиче оно што је било добро, говори шта би могло бити боље
и како би се могло поправити.

Главни

 Нагласити им да је пожељно да опишу какав однос имају са том особом, зашто им је
она драга и значајна.

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: 123.

Наставна јединица: Анализа домаћег задатка – Опис
драге личности

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: оспобљавање ученика да самостално пишу писмени састав уз помоћ
плана, овладавање етапама у писању и способношћу коментарисања писаних састава.
Развијање писмености, унапређивање писменог изражавања.
Стандарди постигнућа: 2.3.7. 2.3.3
Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: писани састави ученика
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Чита реченице које је записивао на табли. Уопштено се осврће на задатке, истичући
добре и мање добре стране.
 Охрабрује ученике да што више читају и пишу, јер ће тако побољшати писање.
 Подсећа их да реченице не треба да буду претерано дуге. Важно је да буду јасне,
граматички исправне и правописно правилне.
 Треба избегавати понављања истих речи и сличних реченица.

Главни

 Задатке читају ученици који желе. Остали пажљиво слушају.
 Уочавају да ли су ученици одговорили на тему и уважити све структурне елементе
састава (увод, разрада и закључак), да ли су описивали према плану и да ли је
описано све што је замишљено у њему. Рад треба да садржи опис спољашњих и
унутрашњих особина, опис односа који ученици имају са изабраном драгом особом
као и објашњење зашто им је она драга и значајна.
 Ученици коментаришу радове својих другова на начин о коме је писано у
претходним припремама.
 Наставник записује на табли најлепше реченице из састава и најбоље коментаре
ученика.

Уводни

 Наставник проверава да ли су сви ученици урадили домаћи задатак и како је текао
процес писања.
 Најава наставне јединице. Запис на табли. (Наслов састава, најлепше реченице из
састава, најбољи коментари ученика.)

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

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 124.

Наставна јединица: Читамо и пишемо латиницом

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање и увежбавање технике читања и писања новог писма,
примена стеченог знања, обнављање правописних садржаја, развијање самосталности у
раду.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Радна свеска
ТОК ЧАСА

 Ређамо имена из одељења по азбучном и абецедном реду.

 Тумачење текста.
 Самосталан рад ученика у Радној свесци, стр. 44 и 45.

 Домаћи задатак: Читање одабраног текста из Latinice otkrivalice и израда задатка у
Радној свесци, стр. 43.

Литература:

Завршни

 Анализа урађеног и исправљање грешака.

Главни

 Читање текстова Пас и мачка и Слон и зец из Радне свеске, стр. 43 и 45.

Уводни

 Говоримо абецеду појединачно и хорски.

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: 125.

Наставна јединица: Пишемо латиницом

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: провера усвојености новог писма и правописних правила.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: ПРИЛОГ
ТОК ЧАСА

 Правила лепог писања:
Уводни

Зарезати оловку, не притискати, слова морају бити исте величине, правилно писати
слова, на почетку реченице велико слово, на крају тачка, лична имена, надимци,
имена градова, река и планина пишу се великим словом. Пажљиво слушати
учитељеве речи.
 Поновимо правила писања великог слова.

 Диктат:

 Напомена: Предлози за латиничне диктате налазе се у ПРИЛОГУ бр. 21.

Литература:

Завршни

 Анализа урађеног.

Главни

Недалеко од Београда живе три брата: Јовица, Филип и Ђорђе.Тата им се зове Стефан, а
мама Драгана. Имају папагаја Кићу. Папагај зна много речи. Зна да каже: Ана, мама, Леси,
бата, ћао и дођи. Јоца воли да пеца на Дунаву, а Филип и Ђорђе су најсрећнији када пешаче
до врха Авале. Омиљени спорт им је кошарка. Често је играју са другарима из школе.

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: 126.

Наставна јединица: Пишемо писмо

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усавршавање писања и читања латинице, оспособљавање ученика за
правилно писање адресе и писма, развијање свести о потреби и различитим начинима
комуникације и саопштавања својих мисли, осећања и доживљаја.
Стандарди постигнућа: 2.3.1. 2.3.11.
Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Радна свеска
ТОК ЧАСА

Уводни

 Ученици за овај час треба да донесу фотографије са неких својих путовања, празну
коверту и цедуљицу са написаном адресом некога коме желе да пишу писмо.
 Уводни разговор можете повезати са садржајима предмета Свет око нас који се
односе на информациони саобраћај.
 Заједно се подсетите како су некада људи слали једни другима писма, обавештења,
поруке. Чиме су их писали? Пожељно би било илустровати те приче неким
занимљивостима, старим разгледницма, писмима. Подстакните децу да упореде
саобраћајна средства из прошлости са савременим начинима комуникације.
 Зашто су људи одувек путовали? Како ? Куда? Зашто су писали писма са својих
путовања и описивали их? Упознајте их са појмом путописац.

 У наставку деца треба да описују своја путовања и доживљаје. О којим путовањима
маштају?
 Свако путовање је и лепа прилика да се некоме напише писмо.
 План и савети за писање писма са путовања налазе са у Радној свесци, стр. 46.
 Анализирајте их заједно са ученицима.
 Да би писмо стигло некоме коме смо га наменили, мора бити правилно адресирано.
 На табли покажите деци како се правилно пише адреса, а онда им асистирајте да
запишу адресе које су донели на предвиђено место у Радној свесци.
 Када та активност буде готова и када прегледате да ли су правилно записали адресе,
нека их обичном оловком поново напишу на коверти.
 Када се уверите да су то добро урадили, допустите им да преко обичне оловке пређу
танким фломастером или хемијском оловком.

Главни

 У пару записују и размењују своје адресе. У наредном периоду треба да напишу
једни другима писмо.
 За домаћи задатак треба да напишу писмо у Радној свесци. Када га прегледате,
подстакните децу да га препишу на хартију, ставе у адресирану коверту и пошаљу.
То можете да урадите и у неком заједничком изласку.

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: 127.

Наставна јединица: Марко Краљевић и орао, народна
песма

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање са ликом Марка Краљевића; појам епске песме; главни
ликови и њихове особине; особине које сазнајемо на основу поступака; идејни слој песме;
доброта као једна од најважнијих врлина у животу.
Стандарди постигнућа: 1.2.5. 2.5.1. 1.2.8. 2.2.8.
Наставне методе: вербална, текстуална и
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 99
ТОК ЧАСА






Литература:

Завршни

 Поуке песме: Добро се добрим враћа. Добра дела не застаревају. Ако имаш
пријатеља, имаш све. Важно је бити добар. Изрека: Добар као добар дан.

Главни







Изражајно читање песме.
Разговор о утисцима.
Откривамо непознате речи.
Интерпретација песме уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО,
стр. 100) и ТВОЈЕ РЕЧИ (стр. 101).
Особине Марка Краљевића. На основу чега сазнајемо какав је Марко?
Особине орла.
Разговор о доброти као једној од најважнијих врлина у животу.
И у овој песми човек и животиња постају пријатељи.
Подстицати ученике да се сете који још текстови из Читанке говоре о таквим
пријатељствима.

Уводни

 Мотивациони разговор: Да ли је, можда, неко чуо за Марка Краљевића?
Марко Краљевић је чувени српски јунак и заштитник народа.
Народне песме у којима се говори о догађајима у којима учествују различити јунаци
називају се епске народне песме.
У песмама које ћете читати током школовања, углавном је Марко тај који помаже
људима и штити их.
Пред нама је мало другачија песма.
 Најава наставне јединице. Запис на табли.

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: 128.

Наставна јединица: Марко Краљевић и орао

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: изражајно читање песме; упознати ученике са једном од бројних
легенди о Марку Краљевићу; објашњење појма легенде; објашњење појма архаизам.
Стандарди постигнућа: 1.2.5. 2.5.1. 1.2.8. 2.2.8.
Наставне методе: вербална, текстуална и
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 99 и 101
ТОК ЧАСА
 Кога смо упознали на прошлом часу?
 Како вам се допао лик Марка Краљевића?
 Већ смо помињали легенде. Да ли се неко сећа о чему и о коме се говори у
легендама?

Уводни

 Осим песама постоје и приче и легенде о Марку Краљевићу.

 Најава легенде Како је Марко дошао до свог славног коња Шарца.
 Запис на табли.

 Изражајно читање легенде.
 Разговор о утисцима.
 Осим о проналаску коња, о чему још говори ова легенда?

Главни

 Кратка интерпретација легенде.
 Какав је неко ко за три сата покоси велику ливаду и баца коње око себе?
 Ученици изражајно (по улогама) читају песму.

 Искористите неке од ових речи за сликовни речник.

Литература:

Завршни

 У песми постоје многе старе речи, које више нису у употреби – архаизми: друм,
долама, запајати, сур, беседити, мучати, дажд, дружбиница, данак...

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: 129.

Наставна јединица: Врабац и ласте, Лав Николајевич
Толстој

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање; тема приче и ток радње; особине главних и
споредних ликова; уочавање промене расположења главних ликова; неутралан став писца;
идејни слој приче – суровост борбе за опстанак; богаћење речника; неговање стваралачких
потенцијала ученика.
Стандарди постигнућа: 1.2.8. 1.5.3. 1.5.4. 2.2.8.
Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставне методе: вербална, текстуална

Наставна средства: Читанка, стр. 78, одломак из филма Последња оаза Петра Лаловића
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Ученици у свескама раде задатке (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 79). Они који желе читају како
су замислили разговор између ласте и врапца.

Главни

 Изражајно читање.
 Разговор о утисцима.
 Интерпретација текста уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО,
стр. 78).
 Тема приче и ток радње; главни лик – врабац (уљез, готован, цвркуће док ласта
пишти); ласте – споредни ликови (вредне, привржене своме дому, сложне,
немилосрдне); уочавање речи и реченица из којих се виде различита расположења
врапца и ласта: на почетку врабац цвркуће у ластином гнезду, а ласта пишти када га
проналази; на крају, када су га зазидале, ласте цвркућући круже око гнезда.
 Уочавање става писца који ништа не објашњава, не суди никоме, не ставља се ни на
чију страну... али и уочавање речи умањеног значења: главица, кљунић, које донекле
откривају да није сасвим равнодушан према судбини малог уљеза.
 Борба за опстанак је често сурова.
 Ученици читају текст.

Уводни

 Мотивациона активност: уколико је могуће, пустити ученицима одломак из филма
Петра Лаловића Последња оаза.
 Уколико није могуће нацртајте кућицу на табли, а ученици треба да се уз подстицајна
 питања наставника сете што више речи које означавају врсту куће где људи живе:
дом, колиба, брвнара, страћара, чардак, кућерак, земуница, барака, двор, дворац,
замак, палата, зграда, вила, игло, вигвам...
 Затим нацртати гнездо и прећи на речи које означавају дом за различите животиње.
 Коме све дрво, стена, вода, трава, таван, кров ... могу бити дом?
 Кратак разговор о важности дома за људе и животиње.
 Најава наставне јединице.
 Запис на табли.

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: 130.

Наставна јединица: Јети (Политикин забавник);
Прелиставамо дечје часописе и читамо занимљивости

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање радозналости и склоности ка читању и анализи књига,
часописа и енциклопедија; развијање свести да тиме допуњују своја знања и да их користе у
школи и свакодневном животу; богаћање речника ученика, самостално причање и
описивање.
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.4. 1.2.7. 1.2.8.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална

Наставна средства: Читанка, стр. 82, часописи, дечје енциклопедије
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Ако сви ученици не добију прилику на овом часу, њихове радове увек можете
искористити у уводним и завршним деловима наредних часова.

Главни

 Изражајно читање текста.
 Објашњење мање познатих речи и појмова.
 Разговор о непосредним утисцима. Упоређивање информација из текста са дечјим
асоцијацима из уводног дела часа.
 Ученици још једном читају текст у себи. Кроз разговор проверити које су
информације из текста запамтили и које од њих сматрају важним. Како замишљају
Јетија? Која осећања текст буди и до којих сазнања доводи?
 Препоручите ученицима да нацртају и опишу Јетија у свом сликовном речнику.
 У наставку часа ученици добијају прилику да презентују своје занимљивости.

Уводни

 Пре обраде ове наставне јединице поделите деци истраживачке задатке. Потребно је
да у дечјим часописима, књигама, ециклопедијама, телевизијским емисијама
пронађу разноврсне занимљивости о необичним бићима, животињама, предметима,
грађевинама... Одабране текстове могу читати, препричати, поткрепити
фотографијама, илустровати... Препустите им да према својим склоностима и
могућностима сами изаберу начин на који ће презентовати одабране занимљивости.
Препоручите им да да буду сажети и да не уче текстове напамет користећи речи које
не разумеју.
 Пре главног дела часа објасните им зашто је добро и корисно да користе различите
изворе информација који ће им омугућити да прошире и обогате своја сазнања о
многим необичним, занимљивим и значајним стварима.
 Пре него што прочитате текст, питајте ученике на шта би помислили и како би
замислили биће које зову Снежни човек.
 Најава наставне јединице.

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

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 131.

Наставна јединица: Листамо Читанку и књиге које смо
читали – итервјуи са ликовима

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: обнављање садржаја из књижевности; усвајање појма интервју,
развијање говорне и писане културе, креативности и тандемског рада; богаћење речника.
Стандарди постигнућа: 0.1.1. 1.3.5. 1.5.3. 2.2.8.
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у паровима

Наставна средства: Читанка
ТОК ЧАСА
 Ученици листају Читанку и са циљем да се подсете текстова, ликова, догађаја...

 Игром улога представити омиљене ликове из Читанке, нпр. „Ја сам стари доктор Јан.
Волим и лечим животиње. Једног дана звали су ме са Калемегдана..”.

Уводни

 Наводе два лика који су на њих оставили највећи утисак. Образлажу свој избор.

 Најава наставне јединице и додатно обајашњење појма интервју.
 С којом бисте познатом и интересантном особом радо разговарали? Шта бисте је
питали? Шта вас највише занима да сазнате о њој?

 Наставник са одабраним учеником (који је унапред припремљен) може да
демонстрира како изгледа један кратак, смислен интервју.
Главни

 Ученици у пару добијају задатак да одаберу један од познатих ликова из Читанке и
да ураде интервју. Усмерите их да пажљиво бирају питања како би добили што
интересантније одговоре.
 У другом делу часа ученици представљају своје интервјуе пред одељењем.

Литература:

Завршни

 Бирамо најоригиналније интервјуе и гласамо за омиљене ликове из књижевности.

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: 132.

Наставна јединица: Чуо сам, Добрица Ерић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање песме; тема песме; звучни слој песме;
емоционална обојеност песме – разноврсност осећања; стих, строфа, рима; богаћење
речника; објашњење поређења; повезивање осећања у песми са сопственим осећањима;
посебност осећања везаних за мајку.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална, игровне
активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 115
ТОК ЧАСА

Уводни

 Слушање композиције Бумбаров лет, Н. А. Римског-Корсакова или неке друге песме
по избору учитеља.
 Игра „Додај замотуљак” – учитељ треба да направи неколико лоптица од папира.
Свака лоптица се састоји од више слојева папира. На сваки слој напише питање или
задатак. На пример: „отпевај неку песму”; „цвркући као птица у шуми”; „хучи као
сова”, „завијај као вук или као ветар у ноћи”. Примери за питања су: Шта све може
да зуји? Који звук највише волиш? Којег звука се плашиш? Шта све може да
жубори? Ко у трави цврчи?... Учитељ пушта музику. Ученици додају замотуљак
један другом. Када музика стане, ученик код кога је замотуљак скида један слој
папира и одговара на питање или задатак који је написан на папиру. Игра се наставља
све док не буду одмотани сви слојеви папира.
 Најава наставне јединице. Запис на табли.

 Изражајно читање песме.
 Разговор о утисцима.
 У интерпретацији користити питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО, стр. 115 и
ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 116).
 Важно је питање која све осећања ученици препознају у песми и како их могу
повезати са сопственим емоционалним искуством. У вези са тим може се урадити и
вежба у којој ће ученици изговарати неку реч или реченицу на разне начине: на
пример са љубављу, уплашено, изненађено, весело...
 Ученици броје строфе, број стихова у њима и откривају риме.
 Поређење (ЗРНЦЕ ЗНАЊА, стр. 116).

Главни

 БОГАЋЕЊЕ РЕЧНИКА: Неке речи су настале подражвањем звукова из природе.
Ученици треба да у задатку (ТВОЈЕ РЕЧИ) утврде од којег звука је настала која реч.
Парове правилно преписују у свеску.
 Како све киша може да пада? (Сипи, роси, ромиња, капље, пљушти, лије...)

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: 133.

Наставна јединица: Обнављамо знања из језика

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: утврђивање стечених знања из области језика; растављање речи на
слогове; велико слово; писање речце ли у упитним реченицама; писање речце не уз глаголе;
знаци интерпункције на крају реченице, именице, писање адресе, познавање латинице и
ћирилице
Стандарди постигнућа:
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Наставни листићи
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Анализа урађеног и давање повратне информације ученицима о успешности у раду.

Главни

 Поделити ученицима наставне листиће на којима се налази текст песме Шта
Голијат може, али без знакова интерпункције и са грешкама у писању великог слова
и гласова ч и ћ. Ученици имају задатак да песму препишу ћирилицом, додају
изостављене запете и тачку, велика слова, да прва два стиха напишу у одричном
облику, да речи у последња два стиха раздвоје на слогове, да напишу питање на које
први стих може бити одговор и да подвуку пет именица у песми.
 Када наставник прегледа радове, ученици наставне листиће треба да спакују у
коверат који ће правилно адресирати и послати својим родитељима.
 Самосталан рад ученика.

Уводни

 Припрема за писмену проверу.
 Најава наставне јединице.

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

Редни
број: 134.

Наставна јединица: Мајка Јову у ружи родила, народна
успаванка

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање песме; доживљајно тумачење; повезивање
сопственог искуства са песмом; појам успаванке; народна поређења; подстицање
стваралачких способности ученика (ученици смишљају поређења и успаванке); истицање
вредности и лепоте народних успаванки (пуне су љубави и добрих жеља за дете).
Стандарди постигнућа: 2.5.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 118, слушање Моцартове Успаванке
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност: слушање Успаванке, В. А. Моцарта (или неке друге
успаванке).
Уводни

 Подсетити ученике на речи, стихове, песме и приче којима су их родитељи
успављивали.
 Евоцирање осећања и расположења која ти заједнички тренуци са блиским особама
пред сан изазивају код деце.
 Најава наставне јединице. Запис на табли.

 Изражајно читање успаванке.
 Разговор о утисцима: На кога сте прво помислили слушајући песму? На шта вас је
подсетила? Која осећања препознајете у овој песми? О чијим осећањима пева ова
песма?
 Објаснити појам успаванке (ЗРНЦЕ ЗНАЊА, стр. 118).

Главни

 Шта се постизало певањем ове песме? Како ћемо је назвати?
 Интерпретација песме уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО,
стр. 118). Објаснити зашто су важне особине које ружа, бела вила, пчелица и
ластавица желе Јови.
 Лепа народна поређења (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 119).
 Ученици смишљају занимљива и духовита поређења за своје другове из одељења.

Литература:

Завршни

 Домаћи задатак: Ученици треба да се подсете успаванки којима су их родитељи
успављивали и да их запишу. Могу да смисле и неке потпуно нове.

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: 135.

Наставна јединица: У Будиму граду, породична песма

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: рад у групама; неговање тимског духа; појам породичних народних
песама; мотиви песме; везе и осећања о којима песма пева; успаванке – породичне песме;
сличности и разлике са шаљивом народном песмом Ја сам чудо видео; значај породице,
породичних веза и осећања.
Стандарди постигнућа: 2.5.1.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни

Наставна средства: Читанка, стр. 120.
ТОК ЧАСА

Уводни

 Подела ученика на групе. Прва група ће прочитати песму У Будиму граду и
анализирати је уз помоћ питања и задатака: Пажљиво прочитајте песму. Откријте
непознате речи. Која осећања је песма изазвала у вама? Објасните шта је чудно у
Будиму граду? Какво је то чудо – добро или зло? Ко је поштеђен у песми? Зашто је
благо онима који имају сестру брата? Какве везе и осећања постоје између сестара
и браће?
 Друга група ће објаснити зашто је ова песма породична народна песма и покушати да
објасни о чему певају породичне песме. Упоредиће је са шаљивим народном песмом
у Читанци Ја сам чудо видео. Откриће сличности и разлике.
 Трећа група ће објаснити зашто успаванке убрајамо у породичне песме. Прочитаће
успаванке којих су се подсетили заједно са родитељима. Заједно ће покушати да
смисле песму која говори о односу између сестре и брата.

 Остали пажљиво слушају и коментаришу или постављају питања после завршеног
излагања сваке групе посебно.

 Ученици могу да илуструју шару из песме.

Литература:

Завршни

 Наставник чита песму Сестра брату зарукавље везе (ПРИЛОГ бр. 22).

Главни

 Ученици раде заједно у групама. Изабрани представници излажу оно што су урадили
на 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: 136.

Наставна јединица: Два писма, Алекандар Поповић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање текста по улогама; препознавање драмских одлика
текста: лица, дијалог, дидаскалије; писмо – покретач радње; идејни слој приче.
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.8. 1.5.1. 2.2.1. 2.5.6. 2.5.4.
Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: Читанка, стр. 123
ТОК ЧАСА

Изражајно читање текста по улогама.
Разговор о утисцима.
Интерпретација уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО, стр. 124).
Објаснити како долазак писма покреће драмску радњу.
Којој врсти текста припада овај текст?
На основу чега сте то закључили?
Ко су лица у овом драмском тексту?
У облику чега је написан овај текст?
Како се назива разговор два лица?
Како се назива овако написан текст?
Како се називају уметници који изводе овакве текстове?
Које драмске текстове смо још обрађивали ове године?
Поуке текста: Клин се клином избија. У лажи су кратке ноге.
Ученици који нису читали читају текст.

Литература:

Завршни

 Следећи час ће бити аудиција. Бираће се пар који ће одиграти овај текст у свом
одељењу.

Главни
















Уводни

 Мотивациони разговор: Да ли сте некад добили или написали писмо? Писмо је данас
ретка појава. Каква писма ви размењујете? Пред нама је текст у коме су на једну
адресу стигла чак два писма.
 Ученици су на време обавештени да са својим паром из клупе увежбају читање
текста по улогама.
 Најава текста. Запис на табли.

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: 137.

Наставна јединица: Два писма, Александар Поповић

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: изражајно читање које ће представити различита Јоцина стања и
осећања; бирање пара који ће се припремити да одигра текст у свом одељењу.
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.8. 1.5.1. 2.2.1. 2.5.6. 2.5.4.
Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: Читанка, стр.123
ТОК ЧАСА

 Ученици који желе у паровима ће изражајно читати текст.

 На папирићима ће записивати име пара чије им се читање највише допало.

Уводни

 Сви ће учествовати у избору пара који ће се припремити да одигра текст у свом
одељењу.
 Треба да обрате пажњу на различита Јоцина стања и осећања и да их гласом дочарају:
(сугерисана су им у дидаскалијама): узнемиреност, нестрпљење, збуњеност,
стидљивост, радост, постиђеност, покуњеност, скрушеност, безвољност...

 Изражајно читају ученици који то желе.
 На крају гласају за пар чије им се читање највише допало.

Литература:

Завршни

 Пребројавање гласова. Проглашење победничког пара.

Главни

 Остали пажљиво слушају.

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: 138.

Наставна јединица: Писана слова латинице Aa, Oo, Ee.
Kk, Jj

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања писаним словима латинице;
развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у ћириличком и
латиничком писму; учење писаних слова латинице и правилно повезивање слова при
писању; развијање истрајности, упорности,самосталности; развијање уредности при писању
нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Latinica otkrivalica, припремљен материјал за уводну активност
ТОК ЧАСА
 Играмо се!
Поделити ученицима одштампане укршенице.

1. Воли да кокадаче (КОКА)
2. Чуло вида (ОКО)

Уводни

Употреби само она велика штампана слова која се исто пишу ћирилицом и латиницом и
попуни укрштеницу.

3. Један узвик (ЈОЈ)
4. Жуманце плус беланце (ЈАЈЕ)
Које још речи можемо да саставимо само од ових слова? Запис на табли.
 Данас ћемо учити писана слова латинице А; Е; Ј; О и К.

 Графичка обрада слова на табли, корак по корак, свако слово посебно. Посебно
истаћи мало слово к.
 Самосталан рад ученика – Latinica, стр. 38 и 39. За то време наставник може да
записује у дечје свеске по један ред слова и неке речи (Каја, еја, Јока, јаје, јој, Која,
кеј, јака...) Која је јак. Каја (нацртати срце) јаје. Еја је (нацртати сову).

Главни

 Анализа урађеног.

Завршни

 Домаћи задатак: Заврши започета слова у свесци.

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: 139.

Наставна јединица: Писана cлова латинице Мм, Тт

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: oвладавање техником читања и писања писаним словима латинице;
развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у ћириличком и
латиничком писму; учење писаних слова латинице и правилно повезивање слова при
писању; развијање истрајности, упорности,самосталности; развијање уредности при писању
нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активнот:
Остали погађају о којим животињама се ради.
Која слова стоје на почетку њихових имена?

Уводни

 Одабрани ученици описују медведа, мачку, миша, твора, тигра, теле...

 Променимо те именице кроз сва три рода.
 Сетимо се неких речи у којима се слова м и т налазе у средини и на крају.

 Графичка обрада слова на табли, корак по корак, свако слово посебно. Упоређивање
са писаним словима ћирилице.

 Самосталан рад ученика – Latinica, стр. 40 и 41. За то време наставник може да
записује у свеске по један ред слова и неке речи (мајка, тата, тама, Тома, мај, мета,
Јамајка, тема, Маја...) Маја је моја мајка. Тома је тако јак.

 Домаћи задатак: Заврши започета слова у свесци.

Литература:

Завршни

 Анализа урађеног.

Главни

 Записати неколико речи са обрађеним писаним словима да би ученици уочили
правилно повезивање слова у речи.

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: 140.

Наставна јединица: Писана слова латинице Ii, Nn, Nj nj

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: oвладавање техником читања и писања писаним словима латинице;
развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у ћириличком и
латиничком писму; учење писаних слова латинице и правилно повезивање слова при
писању; развијање истрајности, упорности, самосталности; развијање уредности при писању
нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност:

 Истичемо слова која ће се обрађивати на овом часу.

Уводни

 Прочитати ученицима стихове о игли, ноју и њиви који се налазе у Latinici на 42.
страници. На основу описа треба да погоде о чему или о коме се ради.
 Сетимо се још неких имена животиња у којима се слова и, н и њ налазе у средини или
на крају (коњ, свиња, јагње, кит, бик, слон, лане, делфин...)

 Графичко приказивање слова. Уочавање сличности са већ усвојеним словима.
 Писање слова у школским свескама.

 Самостални рад ученика (Latinica, стр. 42).

 Домаћи задатак: Latinica, страна 43.

Литература:

Завршни

 Проверавамо шта смо урадили.

Главни

 Примери за повезивање слова (коњ, ној, Њања, Нина, Тања, Миња, Тина, нико,
неко...).

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: 141.

Наставна јединица: Писана слова латинице Ss, Šš

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања писаним словима латинице;
развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у ћириличком и
латиничком писму; учење писаних слова латинице и правилно повезивање слова при
писању; развијање истрајности, упорности, самосталности; развијање уредности при писању
нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА





Мотивациона активност:
Сваки ред разбрајалицом бира свог представника који ће учествовати у игри.
Игра се састоји у томе да ученици запамте и тачно пренесу наставникове захтеве.
Од првог ученика тражи:
Од другог ученика :
Од трећег ученика:
Сивкасту сукњу
Шарену штрудлу

Стидљивог слона
Штрокави шатор

Уводни

Сламнати сто
Шашави шешир

Задатак за сваког представника је да потпуно тачно понови наставникове жеље. Имају
право да једном траже помоћ другара из свог реда. Након завршетка игре, кроз кратак
разговор ученици треба да уоче и понове којим гласовима су почињале речи које су
означавале наставникове жеље, што ће их довести до тога да сами препознају и кажу која ће
се слова латинице обрађивати на овом часу.

Литература:

Завршни

 Проверавамо шта смо урадили.
 Домаћи задатак: Latinica, страна 45.

Главни

 Графичко приказивање слова. Уочавање сличности са већ усвојеним словима.
 Писање слова у школским свескама.
 Примери за повезивање слова (Сања, Сима, санке, сан, шминка, Шкотска, шишке,
шест...)
 Радимо вежбе у Latinica, страна 44.

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: 142.

Наставна јединица: Обрађена писана слова латинице

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање и вежбање технике читања и писања писаних слова
латинице, примена стеченог знања, обнављање граматичких и правописних садржаја.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална

Наставна средства: ПРИЛОГ, материјал за уводну активност
ТОК ЧАСА

 Проналажење тих слова на плакату или картончићима и њихово описивање.
 Записивање неких речи на табли као очигледни пример правилног повезивања слова
у речи.

 Давање упутстава за правилну израду задатака.

Главни

 Подела одштампаних наставних листова (ПРИЛОГ бр. 23).

Уводни

 Усмено подсећање на обрађена слова.

 Самостални рад ученика.

Литература:

Завршни

 Повратна информација и самооцењивање.

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: 143.

Наставна јединица: Ено где лети цвет, Феликс Салтен
(одломак из романа Бамби)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стварање пријатне атмосфере на часу која ће заинтересовати ученике
да слушају, доживе и тумаче текст; изражајно читање; главни лик – његове особине; опис
ливаде; Бамбијев доживљај ливаде; непоновљиви утисци изазвани тиме што Бамби први пут
види и доживљава ливаду; развијање и неговање љубави према чудесној природи.
Стандарди постигнућа: 2.2.8. 1.2.4. 1.2.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 125, цртани филм Бамби
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност: гледање одломка из цртаног филма Бамби.
Уводни

 Ученици погађају ко је главни лик у цртаном филму. (Већина ученика већ зна ко је
Бамби.)
 Како вам се допада Бамби? Наведите његове особине које сте прво уочили.
 Сада ћемо чути одломак из књиге чији је он главни лик.

 Изражајно читање.
 Откривамо непознате речи.
 Интерпретација текста уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО,
стр. 126).

 Како се он осећа?

Главни

 Нагласити да Бамби први пут види и доживљава ливаду. То изазива у њему
непоновљиве утиске. Више никада је неће тако доживети.
 Шта нам говоре о Бамбију његове речи: „Немојте се бојати, ми вам заиста нећемо
ништа урадити.” (Безазленост)
 Шта Бамбијева мама, водећи га кроз ливаду, чини за њега?
 И на крају, сада када знате какав је Бамби, кажите каква осећања изазива у вама?
 Ученици раде прва два задатка (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 126).

Литература:

Завршни

 Домаћи задатак: ученици бирају да ли ће да напишу састав о томе како је скакавац
видео и доживео Бамбија (Скакавац прича) или ће нацртати и обојити „своју ливаду”.

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: 144.

Наставна јединица: Ено где лети цвет, Феликс Салтен

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: стварање пријатне и подстицајне атмосфере на часу која ће
анимирати ученике; изражајно читање; причање приче, описивање и доживљавање из другог
угла; упоређивање различитих доживљаја; развијање и неговање стваралачких потенцијала
ученика.
Стандарди постигнућа: 2.2.8. 1.2.4. 1.2.5.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 123, писани и ликовни радови ученика, слушање
композиције Пролеће Антонија Вивалдија
ТОК ЧАСА

 ГАЛЕРИЈА РАДОВА: ученици постављају своје радове на одељењске паное.

Уводни

 Мотивациона активност: слушање композиције Пролеће Антонија Вивалдија
 Разгледање радова.

 Ученици читају текст.
 Затим ученици који су писали састав Скакавац прича читају своје радове.

 Какав је скакавац? Објасните његове речи: „Никад се не зна ко је тај који долази, па
треба бити опрезан.”

Главни

 Поређење скакавчевог доживљаја ливаде из писаних састава са Бамбијевим
доживљајем из текста. У чему су сличности и разлике?

 Како је скакавац доживео Бамбија?
 Како се осећао када су се срели?
 Да ли су се спријатељили?

Литература:

Завршни

 Наставник упућује ученике да у библиотеци потраже ову занимљиву књигу Феликса
Салтена.

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: 145.

Наставна јединица: Писана слова латинице Zz, Žž

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: oвладавање техником читања и писања писаним словима латинице;
развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у ћириличком и
латиничком писму; учење писаних слова латинице и правилно повезивање слова при
писању; развијање истрајности, упорности, самосталности; развијање уредности при писању
нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА
 Допуњавамо реченице:
Како се чују?

Звоно _______________. Зрикавац ________________. Мува ____________.
Избаци уљеза. Која реч означава нешто што није жуте боје?

Уводни

Ветар __________________.
жуманце, маслачак, Сунце, јагорчевина, диња, пантер, Месец, звезда, дуња, крушка...
 Одабрани ученици на табли цртају жирафу, жабу, змију и зеку а задатак за остале
ученике је да у току цртања погоде о којим животињама се ради.
 Истаћи слова која ће се обрађивати на овом часу.

 Писање слова у школским свескама.
 Примери за повезивање слова (Жана, жаока, жена, жут, змија, зима, зелен, зашити...).

Главни

 Графичко приказивање слова. Уочавање сличности са већ усвојеним словима.

 Радимо вежбе у Latinici, страна 46.

 Домаћи задатак: Latinica otkrivalica, страна 47.

Литература:

Завршни

 Проверавамо шта смо урадили.

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: 146.

Наставна јединица: Писана слова латинице Ll, Lj lj

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања писаним словима латинице;
развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у ћириличком и
латиничком писму; учење писаних слова латинице и правилно повезивање слова при
писању; развијање истрајности, упорности, самосталности; развијање уредности при писању
нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност:
 Следећи задатак је да нацртају нешто што је за њих лепо.
 Подстакните децу да својим речима објасне шта је љубав, љутња, лењост, лепота...

Уводни

 Сваки ученик треба да нацрта своје лице са изразом осећања љубави и љутње.

 Којим словима почињу речи чије сте значење објашњавали?
 Истакните слова која ће се обрађивати.

 Графичко приказивање слова. Уочавање сличности са већ усвојеним словима.
 Примери за повезивање слова (љутња, лењост, Љиља, Нил, Лела, лето, лане, летети...)

Главни

 Писање слова у школским свескама.
 Радимо вежбе у Latinici, страна 48.

 Домаћи задатак: Latinica otkrivalica, страна 49.

Литература:

Завршни

 Проверавамо шта смо урадили.

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: 147.

Наставна јединица: Бодљикава прасад, Артур
Шопенхауер

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање; тумачење текста; тема, главни ликови; алегорична
прича о односима међу људима; сличности и разлике; објаснити суштину лепог понашања;
оспособљавање за самостално писмено одговарање на питања.
Стандарди постигнућа: 1.2.8. 1.5.3. 1.5.4. 2.2.8.
Наставне методе: вербална, текстуална, игровне
активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни

Наставна средства: Читанка, стр. 80
ТОК ЧАСА

Изражајно читање текста.
Разговор о утисцима.
Интерпретација приче уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО, стр. 80).
Алегорична филозофска прича која не говори само о односу међу прасићима, већ и о
односу међу људима. Видели смо да имамо сличности, али и да се разликујемо. Те
наше разлике могле би да се претворе у „бодље” и да повреде другу особу. Потрага за
правим растојањем је потрага за начином понашања којим остварујемо своје потребе,
а не угрожавамо туђе. То је начин понашања којим чинимо добро једни другима.

Литература:

Завршни

 Ученици одговарају на питања (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 80).
 Укратко пишу о томе како је то изгледало и како су се осећали када се неко према
њима понео лепо.
 Неколико ученика прочита шта су записали.

Главни






Уводни

 Мотивациона игра: сличности и разлике
 Поделите ученике на групе: у својој групи ученици бирају неког кога до сада нису
упознали добро или се до сада нису довољно дружили. На папирима пишу три
особине по којима се разликују од свог пара и три особине по којима мисле да су
слични са својим паром. Када то ураде, размене одговоре, упореде их – да ли су
одговори и они сами слични или различити.
 Циљ игре: међусобно упознавање. Увиђање да се људи међусобно разликују и да се
добар однос међу њима не може градити без спремности да признамо једни другима
право на посебност.
 Најава наставне јединице. Запис на табли.

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: 148.

Наставна јединица: Смолендски укротитељ бикова,
Астрид Линдгрен

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање текста; тема текста; главни ликови и њихове
особине; идејни слој приче – чудесна моћ речи и нежности; објашњење подвига; развијање и
неговање лепих осећања и речи; подстицање стваралачких потенцијала ученика; развијање
љубави према животињама.
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.4. 1.2.8. 1.5.3. 2.2.2. 2.2.7.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставна средства: Читанка, стр. 102
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациона игра: Лепе поруке
 Нека свако смисли лепу поруку за свог пара у клупи. Како сте се осећали док сте
слушали лепу поруку? Како сте се осећали док сте је говорили?
 Пред нама је прича о необичном подвигу. Знате ли шта је подвиг?
 Најава наставне јединице. Запис на табли.

Изражајно читање текста.
Откривамо непознате речи.
Разговор о утисцима.
Интерпретација текста уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО, стр.
104).
 Чудесна моћ речи и нежности.
 Кале је дуго тепао Адаму и чешкао га. Шта на основу тога закључујемо о дечаку? У
једном тренутку учинио је један још одважнији покрет. Шта је то урадио? Какав је
неко ко се усуди да то уради? Можете ли да закључите због чега се бик, можда,
наљутио? Шта му је то недостајало? Бик има име и презиме – Адам Енгелбрект.
Ауторка о њему говори са пуно поштовања, уважава га попут човека. У једном
тренутку „допушта” нам да завиримо у његове мисли. Пронађите то место у Читанци.
Она нам говори и какав је Адам Енгелбрект. Пронађите и то у Читанци.
 Адам Енгелбрект – грдосија нежног срца. Објасните ову реченицу.

Главни

 Наставник на табли може да напише реченицу: „Припитомити – то значи створити
везе” (Мали принц).
 Размислимо на којим су осећањима засноване те везе. Да ли је неко из ваше околине
љут? Смислите како бисте га нежношћу и речима одобровољили. Ако немате
храбрости да му то усмено кажете, напишите му писмо.

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: 149.

Наставна јединица: Смолендски укротитељ бикова,
Астрид Линдгрен

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: упознавање са Астрид Линдгрен и њеним стваралаштвом; вежбање
изражајног читања; оспособљавање ученика да самостално писмено одговарају на
постављене задатке; откривање сличности са причом Шаренорепа; богаћење речника –
проналажење лепих и нежних речи; чаробна моћ лепих речи; смишљање наставке приче;
развијање и неговање маште; подстицање стваралачких потенцијала ученика; развијање
љубави према животињама.
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.4. 1.2.8. 1.5.3. 2.2.2. 2.2.7.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 102, 103 и 104
ТОК ЧАСА

 РЕКА ИДЕЈА: ученици изговају нежне рече којима би назвали драгу особу.

Уводни

 Кратко обнављање оног што се радило на прошлом часу.

 Ученици читају текст.
 Бирају који ће од понуђених задатака урадити у свесци (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 104).
 Самостално раде задатке у свескама.
 Читају оно што су урадили.

Главни

 Наставник подстиче ученике да их у изради задатака води машта.

 Остали пажљиво слушају и коментаришу на начин о коме се говорило.
 Посебно лепе реченице и мисли наставник пише на табли.

Литература:

Завршни

 Наставник се кратко осврће на радове ученика. Коментаришући, охрабрује ученике
да маштају и записују своје мисли, идеје, приче, песме. И они могу да стварају.
Препоручује им да читају књиге Астрид Линдгрен (ЗАДАТАК ЗА РАДОЗНАЛЕ,
стр. 104).

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: 150.

Наставна јединица: Писана слова латинице Uu, Vv

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања писаним словима латинице;
развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у ћириличком и
латиничком писму; учење писаних слова латинице и правилно повезивање слова при
писању; развијање истрајности, упорности,самосталности; развијање уредности при писању
нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА
УВО

ВЕВЕРИЦА

У је ухо, у је уво,

В је као Веца веверица,

у је Сима у сну чуо.

велика је веселица.
Реп тршав, мрдуљав

вук урличе ау, ау,

некад крив, некад прав.

Сава хуче ху-ху,

Веца воли воће,

уво чује: у-у.

воће Вецу хоће.

Уводни

Пас завија вау, вау,

 Песмице могу послужити као подстицај за гласовно опонашање звукова који се могу
чути у природи (пас, вук, ветар, сова...).
 Истицање слова која ће се обрађивати на овом часу.

 Графичко приказивање слова. Уочавање сличности са већ усвојеним словима.
 Примери за повезивање слова (Воја, вукови, умњак, Весна, весео, Јован, Луна,
Сава...).

Главни

 Писање слова у школским свескама.

 Вукови живе у шумама. Зими страшно завијају.
 Радимо вежбе у Latinici, страна 50.

– Домаћи задатак: Latinica otkrivalica, страна 51.

Литература:

Завршни

– Проверавамо шта смо урадили.

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: 151.

Наставна јединица: Обрађена писана слова латинице

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање и вежбање технике читања и писања писаних слова
латинице; примена стеченог знања; обнављање граматичких и правописних садржаја
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: ПРИЛОГ
ТОК ЧАСА

 Проналажење тих слова на плакату или картончићима и њихово описивање.
 Записивање неких речи на табли као очигледни пример правилног повезивања слова
у речи.

 Давање упутстава за правилну израду задатака.
 Самостални рад ученика.

Литература:

Завршни

 Повратна информација и самооцењивање.

Главни

 Подела одштампаних наставних листова (ПРИЛОГ бр.24).

Уводни

 Усмено подсећање на обрађена слова.

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: 152.

Наставна јединица: Писана слова латинице Ff, Gg

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања писаним словима латинице;
развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у ћириличком и
латиничком писму; учење писаних слова латинице и правилно повезивање слова при
писању; развијање истрајности, упорности, самосталности; развијање уредности при писању
нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА

ГОЛУБ
Голуб гуче гу-гу,
голубица гугу-гу.
Они уче голупче
да гугуче.
Гавран гракће грак-грак,
гавраница грака-грак.
Они уче гавранче
да граче.

Уводни

ФЕЊЕР
Ф је фењер и фино сија.
Ф је фотеља и фолија.
А шта фали фебруару,
фазону и фудбалеру?
Шта то хоће семафор?
Хоће један фењер нов.

 Допуњавамо реченице предикатима. Гавран____________(гракће).
Гугутка____________ (гугуче). Голуб ___________ (гуче). Ветар __________(фијуче).
Коњ _____________(фркће).
 Истицање слова која ће се обрађивати.

Главни

 Графичко приказивање слова. Уочавање сличности са већ усвојеним словима.
 Писање слова у школским свескама.
 Примери за повезивање слова (гугутка, фотеља, фазон, глава, Фифи, Гојко...).
 Гојко је сео у голему фотељу. Тетка Софија воли филмове.
 Радимо вежбе у Latinici, страна 52.

 Домаћи задатак: Latinica otkrivalica, страна 53.

Литература:

Завршни

 Проверавамо шта смо урадили.

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: 153.

Наставна јединица: Пролећно јутро у шуми, Момчило
Тешић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање песме; тема песме; визуелне и акустичне слике;
именовање песничких слика; стих, строфа, рима; богаћење речника; подстицање
стваралачких потенцијала ученика; развијање и неговање љубави према природи.
Стандарди постигнућа: 2.2.1. 2.2.8. 2.2.10. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална и
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 127, композиција Пролеће у шуми Александра Кораћа
ТОК ЧАСА
Слушање композиције: Пролеће у шуми Александра Кораћа.
Мотивациони разговор: Јесте ли били у пролеће у шуми?
Шта сте приметили и чули око себе?
Како сте се осећали?
Најава наставне јединице. Запис на табли.

Литература:

Завршни

 Богаћење речника: Уз сваку од следећих речи наведите низ речи које би одговарале
опису – пролећње јутро:
дан:
небо:
ветар:
дрвеће:
птице:
земља:
расположење:

Главни

 Изражајно читање песме.
 Откривамо непознате речи.
 Интерпретација песме уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО,
стр. 128).
 Песма је ризница визуелно-акустичких слика које покрећу јак естетски доживљај.
 Свака строфа је једна песничка слика.
 Дајмо им имена. (озеленеле брезе и храстови, млада срна, сунце и песма косова,
хорови птица и борови).
 Одредити број строфа, број стихова у строфи и пронаћи речи које се римују.
 Ученици самостално одговарају на питања (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 128) или цртају слику
из строфе која им се највише допала.

Уводни







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

Редни
број: 154.

Наставна јединица: Пролеће је буђење ⁄ Пролећни
распоред часова, Љиљана Крстић (Час у природи)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: ослушкивање, посматрање и доживљавање природе у пролеће;
опуштање ученика, успостављање везе са природом; буђење интересовања за природу;
запажање што више визуелних и акустичких детаља; развијање и неговање љубави према
природи.
Стандарди постигнућа: 0.1.5. 2.5.3.
Наставне методе: вербална, текстуална,
демонстративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни

Наставна средства: Читанка, стр. 121, час у природи
ТОК ЧАСА

 Циљ игре је непосредно доживљавање природе и успостављање опуштене, спонтане,
природне комуникације међу ученицима.

Уводни

 Мотивација: Ученици леже на земљи. Наставник каже да се опусте и да осете
контакт тела са земљом, њену снагу. Слушају звуке из окружења. Након десетак
минута деле утиске са другима. Након разговора легну поново на траву, али тако да
им се главе додирују. Тако ће формирати облик цвета.

 Излазак у природу пружа деци могућност за посматрање, уочавање и доживљавање
појава у природи која се буди (боје су се разиграле, ливаде процветале, шума је
олистала, зује пчеле, певају птице, ветар ћарлија, шире се опојни мириси...).

 Наставник чита песму Пролећни распоред часова.
 Предлаже ученицима да ураде оно о чему се пева у песми: потраже љубичице,
уживају у маслачку и белој ради, друже се са лептирима, открију неко гнездо,
ослушну ветар, потрче по ливади, дишу дубоко, удишу мирисе...

Главни

 Ученици деле утиске о свему што су видели, чули, осетили, доживели...

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: 155.

Наставна јединица: Анализа домаћег задатка Пролеће је
буђење

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика да самостално пишу писмени састав и да
оно о чему се говорило преточе у писмену форму; развијање писмености; побољшавање
писменог изражавања; подстицање ученика да пишу; овладавање способношћу
коментарисања писаних састава; развијање и неговање маште и стваралачких потенцијала
ученика.
Стандарди постигнућа: 2.3.7. 2.3.8.
Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: писани састави ученика
ТОК ЧАСА

 Најава наставне јединице. Запис на табли (назив наставне јединице, најлепше слике,
поређења, реченице и коментари ученика).

Уводни

 Наставник проверава да ли су ученици урадили домаћи задатак и како је текао ток
писања.

 Читају ученици који желе.
 Остали пажљиво слушају.
 Усмерити пажњу ученика на следеће елементе:
 да ли су уважени сви композициони елементи састава;
Главни

 да ли су заступљене визуелне и акустичке слике које одликују пролеће (озеленело
дрвеће и трава, расцветало цвеће, песма птица, ћарлијање ветра, ведро небо,
мириси...);
 на граматичку исправност и правописну тачност састава;
 да ли је избегнуто понављања сличних мисли, реченица и истих речи;
 да ли су реченице јасне и смислене.

Литература:

Завршни

 Наставник чита најлепше реченице, поређења и слике из састава. Укратко се
уопштено осврће на успелост састава, граматичку исправност и правописну
правилност.

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: 156.

Наставна јединица: Писана слова латинице D d, Đ đ, Dž
dž

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања писаним словима латинице;
развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у ћириличком и
латиничком писму; учење писаних слова латинице и правилно повезивање слова при
писању; развијање истрајности, упорности, самосталности; развијање уредности при писању
нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА

 Ученици имају задатак да смисле што више речи на задата слова.Уочавамо која
слова ћемо учити.

Уводни

 Мотивациона игра: На слово на слово

 Графичко приказивање слова. Уочавање сличности са већ усвојеним словима.
 Писање слова у школским свескама.
 Примери за повезивање слова (дуња, Данска, Дунав, деда, ђак, ђон, леђа, џин, канџа..)

 Примери: Деда Ђорђе и унука Нађа воле да шетају. Данас ће с њима поћи и рођак
Ниџа.

Главни

 Нова слова истаћи црвеном бојом.

Он је ђак првак.
 Радимо вежбе у Latinici, страна 54.

 Домаћи задатак: Latinica otkrivalica, страна 55.

Литература:

Завршни

 Проверавамо шта смо урадили.

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: 157.

Наставна јединица: Писана слова латинице Cc, Čč, Ćć

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања писаним словима латинице;
развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у ћириличком и
латиничком писму; учење писаних слова латинице и правилно повезивање слова при
писању; развијање истрајности, упорности, самосталности; развијање уредности при писању
нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност:

 Смишљамо придеве који у себи садрже ова слова: чаробан, чудесан, чворноват,
чупав, чист, чоколадан,чудан, срећан, ћелав, ћакнут, црвен, цветан...

Уводни

 Одабрани ученици излазе и представљају се као Цица Чолић, Цеца Ћирић, Ћира
Цолић и Часлав Цекић. Задатак за остале ученике је да запамте и тачно поново
њихова имена и презимена.

 Глаголи: чувати,чистити, чучати,чупати,чешљати,черупати, цветати, доћи,
стићи, цичати, трчати...
 Умањенице: воћка – воћкица, мачка – мачкица, зрно – зрнце, сунце – сунашце...

 Графичко приказивање слова. Уочавање сличности са већ усвојеним словима.
 Примери за повезивање слова (ципела, човек, ћилим, ћурка, чудо, цвекла, Цеца, воће...)

Главни

 Писање слова у школским свескама.
 Ђира Цолић сања Цецу Ћирић. Часлав Цекић не сања никога.
 Радимо вежбе у Latinici, страна 56.

 Домаћи задатак: Latinica otkrivalica, страна 57.

Литература:

Завршни

 Проверавамо шта смо урадили.

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: 158.

Наставна јединица: Писана слова латинице Pp, Rr

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања писаним словима латинице;
развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у ћириличком и
латиничком писму; учење писаних слова латинице и правилно повезивање слова при
писању; развијање истрајности, упорности, самосталности; развијање уредности при писању
нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА
РРРРРР

као пупољак

кад се нешто о нешто трља

П пупи на усни,

РРРРРР

да прасне, прсне, прхне, потече

кад се нешто нечим дрља

у пољубац, псовку или песму.

РРРРРР

П прво слово

кад нешто кроз нешто срља

сваког почетка,

РРРРРР

понедељка као и петка.

кад се нешто низ нешто котрља...

Уводни

П

 Графичко приказивање слова. Уочавање сличности са већ усвојеним словима.
 Примери за повезивање слова (рода, тигар, рис, пантер, почетак, слап, Париз...)
 Тигрови живе у Азији. Кроз Париз протиче река Сена.

Главни

 Писање слова у свеске.

 Радимо вежбе у Latinici, страна 58.

 Домаћи задатак: Latinica otkrivalica, страна 59.

Литература:

Завршни

 Проверавамо шта смо урадили.

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: 159.

Наставна јединица: Писана слова латинице Bb, Hh

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: овладавање техником читања и писања писаним словима латинице;
развијање способности уочавања, издвајања и упоређивања нових слова у ћириличком и
латиничком писму; учење писаних слова латинице и правилно повезивање слова при
писању; развијање истрајности, упорности, самосталности; развијање уредности при писању
нових слова латинице.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Latinica otkrivalica
ТОК ЧАСА

 Како се још може рећи јунак? Шта је супротно страху? Шта се прави од брашна?
Како се зове дрво чији је плод жир? Шта треба да кажемо када добијемо од некога
поклон? Како се зове држава позната по ветрењачама и лалама? Којим словом
почињу сви тачни одговори на ова питања?

Уводни

 Како се још може рећи хитар? Шта је супротно од бело? Који је главни град Србије?
Како се зове писац који је написао Доживљаје мачка Тоше? Како се зове јунак из
наше бајке који је био мален као биберово зрно? Шта се добије када се самеље жито?
Како се зову кратке приче о животињама? Којим словом почињу сви тачни одговори
на ова питања?

 Истицање слова која ће се обрађивати.

 Графичко приказивање слова. Уочавање сличности са већ усвојеним словима.
 Примери за повезивање слова (Београд, Бојана, врба, боб, хлеб, хвала, ваздух...)

Главни

 Писање слова у школским свескама.
На врх брда врба мрда. Хтео бих све да видим.
 Радимо вежбе у Latinici, страна 60.

 Домаћи задатак: Latinica otkrivalica, страна 61.

Литература:

Завршни

 Проверавамо шта смо урадили.

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: 160.

Наставна јединица: Обрађена писана слова латинице

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: утврђивање и вежбање технике читања и писања писаних слова
латинице, примена стеченог знања, обнављање граматичких и правописних садржаја
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: ПРИЛОГ
ТОК ЧАСА
 Усмено подсећање на обрађена слова.

 Записивање неких речи на табли као очигледни пример правилног повезивања слова
у речи.

 Давање упутстава за правилну израду задатака.
 Самостални рад ученика.

 Домаћи задатак: преписивање песме о Latinici писаним словима у свеске, Latinica
otkrivalica, стр. 71.

Литература:

Завршни

 Повратна информација и самооцењивање.

Главни

 Подела одштампаних наставних листова (ПРИЛОГ бр. 25).

Уводни

 Проналажење тих слова на плакату или картончићима и њихово описивање.

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: 161.

Наставна јединица: Пишемо писаним словима латинице –
диктат

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: провера усвојености правилног писања и повезивања писаних слова
латинице и правописних правила.
Стандарди постигнућа: 1.2.1. 2.3.1.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: плакат
ТОК ЧАСА

 Неке речи наставник пише на табли да би ученици имали очигледан пример
правилног повезивања слова.

Уводни

 Ученици излазе и на плакату показују писана слова којим почињу њихова имена или
имена градова, планина, река, села, држава, надимака...

 Усмено понављање правила лепог писања и поштовања правописних правила.

Диктат:
Tajna

Poneka se i zna, ali ne treba da se prepričava. Reći ću vam poneku i ja. Voja voli Jelenu.
Dunja želi sestru ili brata. Dosadilо joj je da bude sama. Ljiljana sanja da je mala vila. Opet je
noćas to isto snila. Đole bi do Afrike da sadi paprike. Nina se ne boji džina. U bajke veruje Tina.
Imaš li i ti neku tajnu, blesavu ili sjajnu? Kaži je nekome kome veruješ.

Литература:

Завршни

 Анализа урађеног.

Главни

Svako ima neku tajnu – tužnu, smešnu ili sjajnu. Tajne se ne otkrivaju i vešto se skrivaju.

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: 162.

Наставна јединица: Прича о краљу Пуши, Душан
Радовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање приче; тема приче; главни ликови; разлог њихове
туге; усамљеност; снага фантазије; подстицање способности уживљавања у причу; неговање
маште.
Стандарди постигнућа: 1.2.8. 1.5.3. 1.5.4. 2.2.8.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставна средства: Читанка, стр. 82
ТОК ЧАСА

 Најава наставне јединице. Запис на табли.

Уводни

 Настављамо причу о малим бићима. Душко Радовић је писао и приче.

 Изражајно читање приче.
 Разговор о утисцима.
 Интерпретација:
 На коју врсту прича подсећа ова прича?
 О чему се говори у њој?
 Ко је њен главни лик ?
 Како је могуће да краљ није срећан?
 Шта га мучи? Како се осећа?

Главни

 Замислите његово краљевство. Како вам се допада?

 Какво је решење смислио да би савладао своје проблеме?
 Да ли је то могуће?
 Краљ Пуша је измаштао принцезу за себе.
 Зашто је тужна принцеза мала као зрно бисера?
 Сетите се још неког мајушног лика из своје Читанке.
 Хајде да променимо крај приче: нека девојчице и дечаци у пару одглуме сусрет
краља Пуше и принцезе мале као зрно бисера тако као да се догодио.

Литература:

Завршни

 Девојчице и дечаци глуме сусрет краља Пуше и принцезе мале као биберово зрно.

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: 163.

Наставна јединица: Лепо је све што је мало, Душан
Радовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање са песником и његовим стваралаштвом; изражајно
читање; тема песме; идејни слој песме; спољашња и унутрашња лепота малих бића; строфа,
стих, рима; богаћење речника; неговање љубави према малим бићима.
Стандарди постигнућа: 2.5.1. 2.5.3. 2.2.6.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 129, компјутер
ТОК ЧАСА






Изражајно читање песме.
Разговор о утисцима.
Интерпретација уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО, стр. 130).
Песма има сложене мисаоне садржаје за дете узраста другог раазреда.
Песма не говори само о физичкој лепоти малих бића, већ и о њиховим унутарњим
особинама: безазлености, невиности, доброти...
Објаснити стих: „Расти и не стрепи.”
Број строфа и стихова у строфама; риме.
Ученици раде питања и задатке (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр.130).
Наставник проверава исправност урађених задатака.

Колики је велики врабац?
Мали.
Колики је мали слон?
Велики.

Литература:

Завршни

 Душко Радовић је написао песму о великим и малим речима (Како треба).
Мале ствари и имена мала траже / као миш, као зрно, као мрав...
Док велика ствар великим именом располаже / као солитер, као меридијан, као
Сремска Митровица.

Главни







Уводни

 Упознавање са Душком Радовићем и његовим стваралаштвом. Ако је доступан
интернет, пронаћи тонски запис његових речи и пустити ученицима.
 Мотивациони разговор: Каква осећања изазивају у вама мала бића? Ко вас посебно
задивљује? Имате ли, можда, неко мало биће? Како бринете о њему? Када му
помажете?
 Какве речи му говорите? Како вам оно узвраћа?
 Најава наставне јединице. Запис на табли.

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: 164.

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Сликовни речник

Циљеви и задаци часа: богаћење речника, неговање самосталности у раду, радозналости,
истраживачког духа, развијање свести о важности разумевање значења речи; неговање
стваралачких потенцијала ученика.
Стандарди постигнућа: 0.1.5. 0.1.6.
Наставне методе: текстуална, вербална,
демонстративно-илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: сликовни речник, фотографије, предмети
ТОК ЧАСА
 Разгледање, упоређивање и коментарисање досадашњих радова.
Уводни

 За овај час ученици би требало да донесу списак речи које траже додатна објашњења
и погодне су за сликовно представљање. Могу да донесу и необичне, старинске
предмете који се могу описати и нацртати.
 Гласање за речи које ће се обрађивати на овом часу.

 Након избора речи, одгонетање и објашњење значења речи.
 Сликовно представљање.
 Ако вам је доступан интернет, пронађите фотографије које ће ученицима додатно
олакшати ликовна решења.

Главни

 Запис на табли.

 Самосталан рад ученика.

 Гласање за речи које ће се радити за домаћи задатак.

Литература:

Завршни

 Разгледање радова и коментарисање.

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: 165.

Наставна јединица: Шта Голијат може, Халфдаан
Расмусен

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавати ученике да дубље улазе у свет песме и да у њој
откривају лепоте песничких слика и идеја; развијати способности за тумачење песме и
усмено изражавање мисли и осећања која она покреће; продубљивати знања ученика;
богатити речник
Стандарди постигнућа: 2.5.1. 2.5.3. 2.2.6.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Читанка
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Тражимо речи сличног или истог значења. Див или.... огроман или...
 Зрнце занимљивог знања – Давид и Голијат.

Главни

Тумачење текста
Разговор о феномену физичке снаге: зашто је важно контролисати је, о недостацима и
предностима снаге као особине…
Пажњу ученика усмерити на то како у песми градацијски расте оно што Голијат може да
уради захваљујући својој снази. Шта мислите, да ли би било добро када би он то заиста и
урадио? Како бисмо га тада назвали? Како треба користити снагу? Шта добро може учинити
неко ко је јак? Да ли је довољно бити јак? Јесу ли јаки свемоћни? И поред све снаге, Голијат
не може да уради доста ствари за које није потребна физичка снага. Тако је читав један лепи
део света саткан од финих, нежних, тананих ствари неприступачан за њега. Дo лепоте се,
углавном, не стиже снагом.
Замислите да Трнова Ружица треба да изабере ко ће да је пробуди пољупцем. Да ли би
то био принц или Голијат? Зашто? Каква би осећања Голијат изазвао у њој? Покушајте да
замислите његово детињство. Да ли су деца волела да се играју са њим? Да ли је имао
пријатеља? Како се осећао због тога? Каква осећања он изазива у вама? Замислите да сте на
његовом месту. Како бисте ви користили снагу? Како бисте остварили пријатељство? Да ли
бисте успели да засадите љубичице? После свега, да ли бисте се мењали са Голијатом?
Сада кад слутите како се он осећа, како бисте могли да му помогнете?
Да ли би он вама могао да помогне у нечему? Можда бисте се тако и спријатељили. Већ смо
говорили да се пријатељства понекад налазе и тамо где их не очекујемо.

Уводни

 Мотивациони разговор:
Замислите да сте необично високи и снажни? Шта бисте пожелели да урадите?
Размислите да ли би то било добро да урадите. Постоје ли неке ствари које не бисте
управо због висине и снаге могли да урадите? Које још тако велике ликове познајете
из прича, филмова...? Опишите их.

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: 166.

Наставна јединица: Да сам мали/а као зрно; Да сам
велики/а као Голијат

Тип часа: говорна
вежба

Циљеви и задаци часа: вежбе у усменом и писменом изражавању; развијање креативности;
подстицање маште ученика; богаћење речника.
Стандарди постигнућа: 0.1.5. 0.1.6. 0.1.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Читанка
ТОК ЧАСА

 Нпр. зрно/семе: сићушно, лепршаво, лагано, скривено, котрљајуће, нежно...

Уводни

 Урадити два грозда у којима су кључне речи зрно / семе и џин и у вези са којима
треба излистати што више карактеристика (изглед, особине, радња).
Навести примере неколико реченица у којима ће се наћи понуђене речи.

 Ученике треба мотивисати да размишљају и говоре о најважнијим карактеристикама,
способностима, могућностима ...

 Које предности има и шта све може неко ко је сићушан у односу на велике?

Главни

 Да би ученици у току причања били успешнији, искористите песму о Голијату као
подсетник, наводећи их да упоређују шта све Голијат може у односу на некога ко је
сићушан.

 Подстичите их да буду маштовити и оригинални. Ове теме им могу пружити прилику
да говоре о неким својим необичним жељама.
 Причање треба да буде без поштапалица, понављања мисли, а реченице кратке, јасне
и правилне.

 Указати на потребу читког, уредног, јасног, логички повезаног и правописно
коректног рада.

Литература:

Завршни

 За домаћи задатак треба да се определе за тему и да напишу састав.

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: 167.

Наставна јединица: Анализа домаћег задатка

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: вежбе у усменом и писменом излагању; вежбе читања; развијање
креативности; подстицање маште ученика.
Стандарди постигнућа: 2.3.7. 2.3.8.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Писани радови ученика
ТОК ЧАСА

 Анализа задатака и избор најуспешнијих.

Главни

 Ученици редом читају своје радове.

Уводни

 Подсетите се шта је све био циљ домаћег задатка и проверите да ли су га сви ученици
урадили.

 Разговор о правописним и стилским грешкама.

Литература:

Завршни

 Ученици илуструју своје радове.

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: 168.

Наставна јединица: Шта смо све научили из граматике и
правописа

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: систематизација и обнављање садржаја из области граматике и
правописа.
Стандарди постигнућа: 1.4.1. 1.4.2. 2.4.5.
Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у паровима

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: Плакати, Радна свеска
ТОК ЧАСА

 За овај час би требало припремити два плаката на којима су шематски представљени
обрађени садржаји из граматике и правописа.
 Користећи плакате као подсетнике, са ученицима усмено обновите те садржаје.
 На овом часу треба обновити и систематизовати знања о следећем:
2. појам речи и мањих делова речи (подела на слогове );
3. речи које именују бића, предмете и појаве, означавају радњу;

Уводни

1. појам реченице и врсте реченица према облику и значењу;

4. речи које доприносе да реченица буде богатија, сликовитија;
5. главне чланове реченице;
6. глаголска времена;
7. основна правописна правила;
8. род и број именица.

 Можете искористити и текст Пас и мачка, који се налази у Радној свесци, стр. 43.
 Задатке које им постављате ускладите са задацима из ПРИЛОГА бр. 26.

Главни

 Ученицима поделити одштампан текст на коме се ти садржаји могу провежбати и
утврдити.

 Ученици могу да раде самостално или у пару.

Литература:

Завршни

 Повратна информација.

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: 169.
и 170.

Наставна јединица: „Изокренута прича”, Ђани Родари

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање текста по улогама; препознавање драмских одлика
текста: лица, дијалог, развијање способности усменог изражавања; описивања, упоређивања,
стваралачког причања...
Стандарди постигнућа: 1.3.5. 2.3.9.
Наставне методе: вербалне, игровне активности,
писани и графички радови

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: текстуална, визуелна
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност: Откриј о коме се ради (Радна свеска стр. 63).

 Када деца открију све ликове из познатих бајки, подстакните их да опишу детаљно
како замишљају Црвенкапицу (њен изглед, глас, делове одеће, обућу, корпицу и њен
садржај...).

 У тумачењу текста помоћи ће вам питања из Читанке (стр. 78).
 Причање праве бајке о Црвенкапи. (Ученици могу да причају у првом лицу или из
угла неког другог лика).

Главни

 Најава наставне јединице и изражајно читање (одабрани ученици су неколико дана
раније добили задатак да науче текст).

Уводни

 Последња загонетка: Нисам волела да шетам друмом, радије сам лутала шумом, са
собом нисам носила торбицу, скупљала сам шумске плодове у корпицу.

 Осмишљавање разговора између вука и Црвенкапе, баке и вука. Подстакните ученике
да опонашају њихове гласове.

 Други час је предвиђен за ученичко драмско извођење.

Литература:

Завршни

 Будите мали костимографи: нацртајте како бисте волели да буду обучени деда и
девојчица у представи коју ћемо припремити за крај школске 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: 171.
и 172.

Наставна јединица: Пустио бих је њега, али неће он
мене, шаљива народна прича

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање текста; тема; ликови; особине главног лика;
уочавање начина на који се остварује смешно у причи; објаснити зашто су Турци често
ликови у шаљивим народним причама; смех као лек.
Стандарди постигнућа: 3.2.7.
Наставне методе: текстуална, вербална,
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 43
ТОК ЧАСА







Изражајно читање текста.
Разговор о утисцима.
Откривамо непознате речи.
Интерпретација текста:
О чему се говори у овој причи?
Ко је главни лик?
Ко су споредни ликови?
Како се остварује смешно у причи?
Која Турчинова особина је ову причу учинила смешном?
Говорити ученицима о томе да је наш народ дуго робовао под Турцима и да је на
неки начин морао да нађе одушка томе. Зато су Турци често јунаци шаљивих
народних прича. Често се појављује и Ера који, захваљујући својој бистрини и
досетљивости, увек доскочи Турцима или нађе излаз из неке друге ситуације.
Ученици читају текст по улогама.
Затим смишљају како би изгледао текст да је Турчин рекао истину о томе шта се
заиста десило.
Да ли би из текста нестали разлози за смех?
Била би то онда сасвим „обична” прича.
Зашто се каже: Весело срце – пола здравља?

Литература:

Завршни

2. час – ученици представљају шаљиве народне приче које су изабрали (тема, ликови, начин
на који се остварује смешно у њима).

Главни












Уводни

 Подсетите ученике на шаљиве народне песме и остале шаљиве текстове који су
обрађивани у току школске године.
 Зашто пријају шаљиви текстови?
 Најава наставне јединице. Запис на табли.

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: 173.

Наставна јединица: Шта смо све научили из граматике и
правописа

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: провера усвојености садржаја из области граматике и језика.
Стандарди постигнућа: 1.4.1. 1.4.2. 2.4.5.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: ПРИЛОГ
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 У завршном делу наставник купи наставне листове, а ученици на графофолији /
компјутеру могу погледати и анализирати урађени наставни лист.

Главни

ПРИЛОГ бр.26

Уводни

 Поделити наставне листове са задацима у којима ученици треба да примене знања из
граматике и правописа. Дати упутства о изради 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: 174.

Наставна јединица: Папирнати бродови, Рабиндранат
Тагоре

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање; доживљајно тумачење текста; тема и мотиви
приче – жудња за даљинама, за непознатим пределима и бићима; главни лик и његове
особине; снови у људском животу; развијање и неговање фантазије; богаћење речника.
Стандарди постигнућа: 1.2.8. 1.5.3. 1.5.4. 2.2.8.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна

Облици рада: индивидуални,
фронтални, рад у пару

Наставна средства: Читанка, стр. 131
ТОК ЧАСА

 Пред нам је поетичан текст испуњен жудњом за даљинама, за непознатим пределима
и бићима...

Уводни

 Мотивација: можете са ученицима да направите папирне бродиће (један бродић
може да прави заједно пар из клупе).

 Најава наставне јединице. Запис на табли

 Изражајно читање текста.
 Откривамо нове речи.
 Интерпретација текста уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО,
стр 132).
Главни

 Која се дечакова особина огледа у свакодневном слању бродова? Колико му је важно
да неки од бродића доспе у нечије руке? Како их обележава? Пронађите у тексту
реченицу која говори о томе зашто то дечак чини. Које своје жеље и осећања жели да
изрази цвећем? Како је доживео облаке? Где је „пронашао” незнаног друга? Како се
њих двојица „играју”? Дечак сања снове без граница... Шта је у њима могуће? Зашто
дечак закриљује лице? Шта значи реч закрилити? Како је настала? Размислите ко
закриљује своје младе? Ко вас закриљује? Кога бисте ви закрилили?
 Ученици одговарају на питања и раде задатке (ТВОЈЕ РЕЧИ, стр. 132).

Литература:

Завршни

 Богаћење речника: Од речи сан настала је читава породица речи. Хајде да испунимо
ту породицу: санак, снивати, сањати, одсањати, снен, сањар, сањарити, сањарење,
сањање, Сања...

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: 175.

Наставна јединица: Није лако бити пустолов, Владимир
Андрић (одломак)

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање; тема текста; ток текста – ређање необичних
догађаја; фантастичне димензије догађаја; главни лик и његове особине; проза и прозни
писац; развијање фантазије; припрема за писање о својој пустоловини.
Стандарди постигнућа: 1.2.2. 1.2.4. 1.2.8. 1.5.3. 2.2.2. 2.2.7.
Наставне методе: вербална, текстуална,
илустративна, игровне активности, истраживачки
рад ученика

Облици рада: индивидуални,
фронтални, групни

Наставна средства: Читанка, стр. 8, одломак из серије Пустолов
ТОК ЧАСА

Изражајно читање текста.
Откривамо нове речи.
Разговор о утисцима.
Интерпретација текста уз помоћ питања из Читанке (ПИТАМО, ПРИЧАМО, стр. 9).
Пустолов је један сасвим особен лик раскошне маште, чије пустоловне догодовштине
воде децу путевима открића неке другачије, узбудљивије и динамичније стварности,
где се границе могућег померају до урнебесно-фантастичних димензија.
 Занимљив и драг, Пустолов распаљује дечју машту градећи један нови свет
пустоловина, који је ван корица ове књиге.
 Коју смо песму овог писца обрађивали? У чему је сличност са текстом?
 Проза и прозни писац (ЗРНЦА ЗНАЊА, стр. 9).

Главни

 Домаћи задатак: Моја пустоловина (ученици треба да опишу пустоловину о којој
маштају). Неки од предлога за причу: сусрет са Јетијем, путовање кроз време, пусто
острво на коме су се нашли после бродолома, пливање са делфинима...
 ЗАДАТАК ЗА РАДОЗНАЛЕ (Читанка, стр. 9).

Завршни







Уводни

 Мотивације – гледање изабраног дела серије који ће подстаћи емоционални
доживљај код деце.
 Други предлог за мотивацију: игра „Ја никада нисам”. Ученици седе у кругу и свако
од њих има 15 жетона. Сви ученици ће рећи нешто што никада нису радили у животу
(јахали коња, пењали се на дрво, изронили морску звезду...) Они који су то радили
дају жетон наставнику. После два круга, победник је ученик са најмање жетона.
 Најава наставне јединице. Запис на табли.

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: 176.

Наставна јединица: Анализа домаћег задатка Моја
пустоловина

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика да самостално пишу писмени састав,
развијање писмености, побољшавање писменог изражавања, подстицање ученике да пишу,
овладавање способношћу коментарисања писаних састава; развијање и неговање фантазије.
Стандарди постигнућа: 1.3.5. 2.3.3. 2.3.4.
Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставне методе: текстуална, вербална
Наставна средства: писани састави ученика
ТОК ЧАСА

 Наставник проверава да ли су сви ученици урадили домаћи задатак.
Уводни

 Са ученицима разговара о томе како је текла израда домаћег задатка, на које су
проблеме наилазили, шта их је у писању мучило, а шта радовало.

 Читају ученици који желе.
 Остали пажљиво слушају.
 Осим на композицију састава треба обратити пажњу на ток догађаја у писаним
саставима, занимљивост и узбудљивост описаних догађаја, фантастичне елементе,
јасност, разумљивост и дужину реченица, граматичку исправност и поштовање
правописне норме.

Главни

 Коментаришу написано.

 Наставник посебно успеле фантастичне детаље из састава записује на табли.

 Наставник уопштено вреднује постигнућа у обради задате теме.
 Чита фантастичне детаље из ученичких радова.

Литература:

Завршни

 Важно је охрабрити ученике да маштају и записују своје фантазије.

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: 177.

Наставна јединица: Прича са погледом у небо, Игор
Коларов

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: изражајно читање; необична комуникација писца и читалаца;
настанак приче у комуникацији са децом; подстицање фантазије и стваралачких потенцијала
ученика; размишљање о небу; лепота ћутње.
Стандарди постигнућа: 1.2.8. 1.5.3. 1.5.4. 2.2.8.
Наставне методе: вербална, текстуална
илустративна, игровне активности

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставна средства: Читанка, стр. 18
ТОК ЧАСА

Изражајно читање текста.
Разговор о утисцима.
Интерпретација текста.
Коме се писац обраћа?
Како се осећате због тога?
Писац жели да и ви учествујете у овој причи? Како?
Урадите то: у свесци напишите једну блесаву строфу.
Сада нацртајте блесави цртеж.
Изаберите нешто на небу о чему ћете ћутећи мислити.
Какво искуство за вас представља ова прича?
Необичност ове приче је што у њеном настанку учествују деца. Свако дете је са
писцем створило другачију, своју причу.
 Лепота ћутње.

Главни

 Ученици читају своје блесаве строфе. Уколико желе, могу да кажу о чему су ћутали.
 Показују једни другима своје блесаве цртеже.
 Могу се договорити са наставником да поглед у небо буде њихов заједнички знак за
ћутњу.
 Препоручити ученицима да читају књигу Аги и Ема коју је написао Игор Коларов.
 Књига говори о пријатељству између једног усамљеног дечака и необичне старије
госпође.

Завршни













Уводни

 Игра асоцијације на реч небо: сунце, звезде, месец, облаци, плаво, ширина, бескрај,
тајна, лет, пространство, слобода...
 Најава наставне јединице. Запис на табли.

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: 178.
и 179.

Наставна јединица: Волиш ли да читаш

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа: систематизација обрађених текстова из лектире, подстицање
креативности и самосталности у раду, примени и презентацији знања и вештина.
Стандарди постигнућа: 0.1.8. 1.5.1. 1.5.3. 2.2.8.
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни, рад у
паровима

Наставна средства: Читанка, књиге, дечији радови
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

 Сви ученици треба да буду укључени у неку од ових активности.

Главни

 Ученике треба благовремено припремити и мотивисати да одаберу неки од текстова
који су обрађивани у другом разреду и да га на свој начин представе пред одељењем.
 Неке од идеја које им можете предложити за реаализацију овог задатка:
1. квиз питања;
2. плакат о одабраном писцу;
3. ученици који лепо цртају могу да ураде плакат са илустрацијама појединих
текстова;
4. маскирање у неки лик и прича о њему у првом лицу;
5. драматизација неког текста (групни рад или у пару);
6. осликавање кутије илустрацијама неког текста. У кутији могу бити цедуљице са
питањима која се односе на текст . Одабрани ученици их извлаче из кутије, а ученици
који су их припремили одговарају на извучена питања;
7. причање приче са измењеним крајем.
8. цртање стрипа;
9. смишљање музике и певање одабране песме;
10. читање одабраних делова разних текстова (остали ученици погађају о којим
текстовима се ради и ко су аутори);
11. тумачење пословица и одгонетање загонетки;
12. шозориште лутака које представљају ликове из текстова...

Уводни

 Мотивациона активност: Квиз знања из књижевности
 Ученике поделите у групе. Поене добија група која је прва написала тачан одговор и
јавила се да прочита. Предлози за питања и задатке: Како се зове писац Палчице и
Принцезе на зрну грашка? Ко не може да засади стручак љубичица? Из ког текста је
наведена реченица Свака је у кљуну доносила блато и.. ? Напишите једну строфу
неке песме коју смо учили. Наведите називе два дечја часописа. Шта су бајке? Ко је
написао Сликарку Зиму? Коју су главни ликови у Шаренорепи? Набројте два текста
који припадају народној књижевности. Чиме је Адам укротио бика? Како се зове
песма Добрице Ерића у којој се чује зујање, пљуштање, пућпурикање...

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: 180.

Наставна јединица: На крају другог разреда

Тип часа:
комбиновани

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика да своје знање практично и стваралачки
примене у драматизацији, изражајном рецитовању, причању, читању, писању, цртању;
подстицање стваралаштва код ученика; богаћење речника
Стандарди постигнућа: 0.1.1. 0.1.5. 0.1.6.
Наставне методе: текстуална, вербална, игровне
активности

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни, рад у
паровима

Наставна средства: комбинована
ТОК ЧАСА

 Сами могу и да напишу текст којим желе да их водитељ најави.

Главни

 Треба их припремити да самостално осмисле свој наступ, да направе списак по коме
ће се представљати, да одаберу водитеља који ће их најављивати...

Уводни

 За овај час потребне су благовремене припреме. Ученике мотивишите и припремите
да рецитују омиљене песме, читају своје успешне саставе, глуме, изражајно читају
занимљивости из часописа, причају приче, цртају на табли своје илустрације
текстова, изговарају брзалице, имитирају...

 Час не треба да буде у такмичарском духу, сви ученици треба да добију прилику да
се покажу и афирмишу у нечему у чему су добри и поуздани.

Литература:

Завршни

 Подела диплома за успешно учествовање у заједничкој приредби.

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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13. ПРИЛОЗИ

477

ПРИЛОГ бр.1

1. Како се зову следећи знаци?
. ______________________

? ______________________

!

___________________

2. На крају сваке реченице стави знак који недостаје.
Деца расту и од игре
Да ли деца расту од игре
Хајде да се играмо
3. Ред у реченици је неправилан. Напиши је правилно.
дружи се мачком с Миш. ________________________________________________________
4. Раздвој речи и напиши правилно следећу реченицу.
Бајкеувекимајусрећанкрај.
________________________________________________________________________
5. Следећи текст препиши правилно писаним словима ћирилице. Пази на велико слово!
Сања има пса кастора. Често шета с њим обалом саве. Понекад сретне јована, другара из
одељења. Прошетају се заједно и причају о доживљајима из школе.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Линијом повежи сваку народну умотворину са врстом којој припада.
На врх брда врба мрда

пословица

Лепа реч и гвоздена врата отвара.

брзалица

Лончић у пољу ври.

загонетка

ПРИЛОГ бр. 2
Наставна јединица : Самогласници и сугласници
Мотивациона активност: Игра
А-а-а, плаче мали Ивица.
(покрети и мимика којима се имитира плач)
О-о-о, разбио огледало.
(Ивица рукама показује како баца огледало на под)
И-и-и, мајка ће га ружити.
(Суиграч кажипрстом прети Ивици)
Е-е-е, добиће батине.
(Ивица окреће леђа, савија се и од свог пара кобојаги добија батине)
У-у-у, побегао је у шуму.
(Трчећи у месту, Ивица имитира бежање)
а, о, и, е, у
(На крају се повезано певају сви почетни гласови из претходних стихова)
Ова игра игра се у пару. Играчи су окренути један према другоме. Један играч је Ивица, а други игра
његову маму или његовог тату. Они заједно певају или изговарају исти текст. Сви стихови се
понављају по два пута, а сваки играч, према улози коју има, покретима и мимиком допуњава и
обогаћује садржај.
После одигране игре, која је ученике забавила и активирала, наставник усмерава њихову пажњу ка
основном језичком садржају овог часа.
Главни део часа
Које гласове сте певали на почетку сваког стиха ове песме и на крају све заједно?
Хајде да још једном отпевамо сваки од стихова посебно.
Колико има стихова?
Сетите се и кажите неку од разбрајалица које сте учили у вртићу или у школи.
Потом наставник на табли пише неке речи:
сла-до-лед
а-ви-он
у-чи–о- ни –ца
са-мо-гла-сни-ци
Изговарајте сада полако ове речи, истичући границе слога, као у разбрајалицама.
Који гласови се истичу у изговору ових речи?
Које гласове изговарате слободно, без препрека?
Значи, у нашем језику има пет гласова који се изговарају слободно, без препрека. Те гласове

називамо самогласници. То су: а, е, и, о, у.
Колико има гласова у нашем језику?
Колико азбука има слова?
Ученици говоре азбуку наглас.
Изговарајте неке од гласова који нису самогласници: ж,т, п,б. њ.
Ученици треба да осете да се ови гласови изговарају уз препреке. ...
Гласови који се изговарају уз препреке зову се сугласници. Самогласници су А, Е, И, О, У, а
сугласници су сви остали гласови.
Завршни део часа
Сада свом другу из клупе на леђима прстом напишите глас који желите. Његов задатак је да погоди
који је то глас, да ли је самогласник или сугласник и да каже неку реч која почиње тим гласом. Игра
се наизменично.

ПРИЛОГ бр. 3

ЗЕЦ СА ГОВОРНОМ МАНОМ
Дозивео сам страсну трауму
кад су у насу суму
досли ловци да лове
нас сироте зецове.
Залајасе керови страсно
и грмну ловцева пуска
и видите резултат:
поцео сам да сускам.
За мене као зеца
то је велика несреца
јер сви други зеци
правилно изговарају реци.
Одлуцих зато да се лецим
да правилно говорим реци
да ми се не смеју зеци
и цео род псеци.
Овако висе не иде!
Сутра вец – цасна рец! –
идем код психијатра
да видим ста он сматра.
Миодраг Станисављевић

ПРИЛОГ бр. 4

Загонетке и питалице су такође подесне за уводни део часа у коме учитељ треба да
мотивише ученике на уочавање и препознавање упитних реченица и њиховог значења.
Ученици ће на непосредан начин открити шта изражавају упитне реченице (питање,
радозналост и потребу да нешто сазнамо).
Примери:
Загонетке
Шта се налази између неба и земље?
Ко казује много прича,
а нема ни грло ни језика?
Шта је најбрже на свету?
Ко је увек сам у својој кући?
Питалице
Питали пса:
–

Зашто много лајеш?

–

Другог заната не знам.

Питали миша:
–

У ком селу најбоље живиш?

–

У ономе где нема мачака.

Ученике треба подстаћи да сами смишљају загонетке у форми питања и питалице.

ПРИЛОГ бр. 5

Наставна јединица: Узвичне реченице; узвичник

Мотивационе игре:
1. Ученици треба да изговоре ,,О, Марина!“ или неко друго име на разне начине: бесно,
нежно, уплашено, чудећи се, изненађено, смејући се...
2. Ученици заједно сачињавају списак са што више различитих емоција: љутња, страх, срећа,
узбуђење, задивљеност...Свака емоција записује се на посебан папирић. Ученици треба да
изаберу стихове неке песме или неке реченице. Учитељ први извлачи један папир и изговара
једну од одабраних реченица у складу са емоцијом која је на папирићу. Ученици редом
бирају папириће и игра се наставља.

Ове игре ће олакшати разумевање значења узвичних реченица којима казујемо неко
узбуђење, дивљење, чуђење, радост, страх... као и уочавање интонације реченице у складу са
емоцијом коју она изражава. Ученицима треба скренути пажњу да, док читају неки текст или
причају свој доживљај, прилагођавају тон и интонацију значењу реченица, што ће њихово
читање и причање учинити изражајнијим и занимљивијим.
Подесна вежба за уочавање разлике у интонацији изговора изјавних, упитних и узвичних
реченица јесте изговарање исте реченице на три различита начина.
Киша пада.
Киша пада?
Киша пада!
Те реченице треба и записати да би ученици могли да уоче да при записивању реченице знак
интерпункције одређује њено значење.
Један од задатака за ученике може бити и да укратко испричају (водећи рачуна о правилној
интонацији при изговору узвичних реченица) неки од својих доживљаја кад су били
уплашени, задивљени, зачуђени. Та говорна вежба ће им олакшати смишљање и записивање
узвичних реченица којима треба да изразе различита осећања.

ПРИЛОГ бр. 6

ДОБРИ ПРИЈАТЕЉИ

ДОБРИ ПРИЈАТЕЉИ ШТО ИМАЈУ ДЕЛЕ.
ЈЕДНИ ДРУГИМА ЗЛО НЕ ЖЕЛЕ.
ДОБРИ ПРИЈАТЕЉИ НЕ ОДАЈУ ТАЈНЕ.
ЗАЈЕДНО ПРОВОДЕ ТРЕНУТКЕ СЈАЈНЕ.
ДОБРИ ПРИЈАТЕЉИ ВРЕДЕ ВИШЕ
И ОД СУНЦА И ОД КИШЕ.

Ученици после читања текста и краћег разговора о њему препознају у њему и црвеним
фломастером истичу одричне, а зеленим потврдне реченице.
Ученике треба подстаћи да сами смишљају потврдне и одричне реченице о добрим
друговима и да их допишу на плакат, који ће наћи своје место у учионици.

Наставник може да заврши час једном шалом.
НЕСТАШНА ДЕЧИЦА
НА ПЛАЖИ ЈЕДАН ЧОВЕК ПРИЂЕ БОБИНОМ МЛАЂЕМ БРАТУ И УПИТА ГА:
– ИЗВИНИ, ДА ЛИ ЈЕ ОНАЈ ДЕЧАК КОЈИ ЗАКОПАВА МОЈ ШЕШИР ТВОЈ ДРУГ?
– НЕ, НИЈЕ, МОЈ ДРУГ УПРАВО ПУНИ ВОДОМ ЏЕПОВЕ ВАШИХ ПАНТАЛОНА.

ПРИЛОГ бр. 7

Још неки предлози за вежбање и примену новог знања.
Од датих речи ученици треба да саставе и запишу реченицу прво у једнини, а потом у
множини. На пример: слон, миш...
Слон се боји миша. Слонови се боје мишева.
Као мотивација за следећи задатак може да послужи део Змајеве песме Шта волим.
ВОЛИМ ЗВЕЗДУ КАД ЗАБЛИСТА.
ВОЛИМ РЕКУ КАД ЈЕ ЧИСТА.
ВОЛИМ НЕБО КАД СЕ ПЛАВИ.
ВОЛИМ ЦВЕТАК МИРИСАВИ.
ВОЛИМ ШУМУ. ВОЛИМ ГОРУ.
ВОЛИМ БЛАГУ РУЈНУ ЗОРУ.
ВОЛИМ БАШТУ. ВОЛИМ ПОЉЕ...........
Ученици раде у пару, свако записује на папиру сличну реченицу о томе шта он воли.Треба
истаћи да именица треба да буде у једнини. Папире на којима су записали реченице
међусобно размењују и на њима записују исте реченице али са захтевом да овај пут именица
буде у множини.
Наставник може на неком од стихова из прочитане песме да покаже како то треба да изгледа.
ВОЛИМ БЛАГУ РУЈНУ ЗОРУ.
ВОЛИМ БЛАГЕ РУЈНЕ ЗОРЕ.

ПРИЛОГ бр. 8

1. Одреди време следећих реченица.
Мачка ће умесити погачу. __________________________________________
Миш је слатко ручао. ______________________________________________
Кока једе погачу. __________________________________________________

2. Следеће реченице напиши у прошлом и будућем времену.
Мачка јури миша.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Тијана једе сладолед.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ана трчи кроз шуму.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Напиши по једну реченицу о себи у прошлом, садашњем и будућем времену.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ПРИЛОГ бр. 9

ДА: Хоћеш ли да да будемо једна реч?

ЛИ: НЕЋУ.

ДА: Јеси ли нешто љут на мене?

ЛИ: НИСАМ.

ДА:

Имаш ли неког другог друга?

ЛИ: НЕМАМ.

ДА:

Ја бих ипак да ти се придружим.

ЛИ: НЕМОЈ, МОЛИМ ТЕ!

ПРИЛОГ бр. 10

1. Правилно препиши следећи текст. Пиши писаним словима и пази на велико слово.
У близини чачка је Село ракова. Тамо живи моја бака даница јелић. Она има пса жућу и
несташну Мацу цацу.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Правилно препиши следеће реченице. Подсети се како се пишу упитна речца ли и одрична
речца не. Не заборави да напишеш велика слова тамо где је потребно.
Дали си видео ненада? ____________________________________________________________
Јели мала јела јела? ______________________________________________________________
Незнам где је ненад. ______________________________________________________________
Јела неће да једе. _________________________________________________________________
3. Напиши обавештајну реченицу у одричном облику.
________________________________________________________________________________
4. Од следеће обавештајне реченице направи упитну.
Јутрос је падала киша._____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Следећи текст препиши у одричном облику.
Могу да се попнем на дрво. Знам да прескачем вијачу. Умем да плешем и волим музику.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ПРИЛОГ бр. 11

УПУТСТВО ЗА ИЗРАЖАЈНО РЕЦИТОВАЊЕ
 Важно је да разумеш текст песме, да сазнаш шта значе непознате речи и како се оне
изговарају.
 Потруди се да сваки глас у речи и сваку реч у стиху изговориш правилно.
 Изговарај их гласно.
 Вежбај да боју гласа ускладиш са осећањима која је песма изазвала у теби. На пример:
песму веселе садржине рецитоваћеш радосно.
 Брзину рецитовања усклади са садржајем песме. У томе ће ти помоћи и интерпункцијски
знаци (тачка, запета, три запете, упитник, узвичник). Они су паузе код којих ћеш се
заустављати.
 Када стигнеш до упитника, глас ће ти добијати упитни призвук, а узвични када стигнеш
до узвичника.
 Нагласи речи које су посебно важне за разумевање песме.
 Битно је да се у твом рецитовању осети да си доживео и разумео песму.
Тако ћеш деловати убедљиво.
 Стој право, а руке нека ти буду поред тела. Избегавај гестикулацију.
 Понекад слушај глумце како рецитују песме.

ПРИЛОГ бр. 12

СЕТИ СЕ ШТА СМО УЧИЛИ
1. Реченице према значењу делимо на: обавештајне, упитне, узвичне. Могу имати
потврдни и одрични облик.
Одреди значење и облик следећим реченицама.
ЗНАЧЕЊЕ

ОБЛИК

Волим да се играм. _____________________

___________________

Зашто ниси дошао? ______________________

___________________

Јој, боли ме зуб!

___________________

______________________

2. Научили смо три врсте речи: именице, глаголе и придеве.
Подвуци именице у следећим реченицама.
Жури мрав кући. И кромпир цвета. Зец трчкара. Бумбари брује.

3. Властите именице пишу се великим словом.
Препиши правилно следеће реченице.
саша и јована путују на тару. Видеће језеро перућац и најкраћу реку у србији која се зове
врело.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Именице имају три рода: мушки, женски и средњи.
Одреди род следећим именицама и разврстај их.
маслачак, клупче, табла, облак, ватра, зрно
МУШКИ РОД

ЖЕНСКИ РОД

СРЕДЊИ РОД

______________

______________

________________

______________

______________

________________

5. Именице могу бити у једнини и множини. У следећој реченици подвуци само именице
које су у множини.
Веверице живе у шуми и воле да скупљају жирове.

6. Доврши следећу реченицу.
Глаголи су речи које означавају _______________________________.

7. У следећим реченицама заокружи само глаголе.
На врх брда врба мрда. Славуј дивно пева.

8. Три глаголска времена су: прошло, садашње и будуће време. Пример: писао сам, пишем
и писаћу.
Напиши глагол читати у прошлом, садашњем и будућем времену.
____________________________, _______________________, ___________________

9. Поред наведених придева напиши придеве са супротним значењем.
брз – ___________, висок – ________________, дебео – ______________________

10. Главни делови реченице су субјекат и предикат.
У следећим реченицама подвуци субјекат једном а предикат двема линијама.
Птица лети небом. Делфин сјајно плива. Миша једе палачинке.

11. Подели речи на слогове како је започето.
Бежи зека преко пута, нема капе ни капута.
Бе – жи
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

12. У следећој реченици стави две тачке, запете и тачку тамо где је потребно.
Бака је на пијаци купила цвеклу купус лук спанаћ и цвеће

ПРИЛОГ бр. 13
1. Одреди облик и значење следећим реченицама.
ЗНАЧЕЊЕ
Пао је снег.

_____________________

ОБЛИК
_____________________

Зар ниси видео прве пахуље? ____________________

______________________

Ура, биће санкања!

______________________

_____________________

2. Следеће потврдне реченице претвори у одричне.
Знам да свирам.__________________________________________________________
Зашто си појео крофну?___________________________________________________

3. Подвуци именице у следећој реченици.
Јана и Ана путују колима на Дивчибаре.

4. Допуни реченице глаголима.
Брод ______________ морем. Славуј лепо _____________. Знам да ______________.

5. Напиши глагол певати у сва три глаголска времена.
__________________________, ________________________, ____________________

6. Прошири реченице одговарајућим придевима.
Птица лети _________________ небом.
_________________ детлић кљуца дрво.

8. У следећој реченици подвуци субјекат једном, а предикат двема линијама.
На кров је слетела птица.

9. Препиши реченицу тако што ћеш речи поделити на слогове.
Мачак дрема поред пећи.__________________________________________________

10. Оловком у боји закружи грешке у следећим реченицама.
Сања иде у школу. Тамо је чека мина. Оне су најбоље Другарице. Никада се несвађају. Дали
ће се данас играти заједно! И ја волим да се играм са њима? увек нам је лепо.

ПРИЛОГ бр. 14

КАКО СЕ ПИШУ ПЕСМЕ

Песме се пишу десном руком, а може и левом,
ко воли,
песме се пишу на папиру, а може и на
креченом зиду,
песме се пишу кад срце боли, а може и кад не
боли,
песме се пишу у Нишу, Бачком Петровом Селу
а може и у Шиду.

Песме се пишу с пролећа, а може и усред зиме,
песме се пишу исцела, а може и у два дела,
песме се пишу с римом, а може и без риме,
песме се пишу на празан стомак, а може и после јела.

Влада Стојиљковић
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1. Напиши три имена и презимена писаца чије се приче или песме налазе у твојој Читанци.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Зокружи слово испред правилно написаног имена нашег најпознатијег писца за децу.
а) Јован јовановић змај
б) јован Јовановић Змај
в) Јован Јовановић Змај

3. У следећим реченицама подвуци речи које су неправилно написане.
Мачак тоша мирно дрема. На фрушкој Гори има много манастира. Деда воли да пеца на
дунаву.

4. Препиши правилно следеће реченице:
Моја прабака јелица митровић живи у селу бачинци. Њено село је близу сремске митровице.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Прочитај реченице и заокружи речи које треба написати великим словом.
У близини града који се зове велико градиште налази се сребрно језеро.
Када сам путовао на стару планину, прошао сам кроз ниш.
Летос сам се купала у средоземном мору.
Деда рајко живи у селу стари бановци.

6. Напиши неколико женских имена која се завршавају на -ра.
________________________________________________________________________________

7. Напиши неколико мушких имена која се завршавају на -ан.
________________________________________________________________________________
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Дијалог
Први ученик: Извините, где је зоолошки врт?

(упитно)

Други ученик: Не знам.

(незаинтересовано)

Први ученик: Али, рекли су ми да је овде негде...

(упорно)

Други уеченик: Ама не знам, оставите ме на миру!

(нељубазно)

Први ученик:

(изненађено)

Ал' сте нељубазни...

Други ученик: Ама, оставите ме већ једном на миру!

(нервозно)

Први ученик:

(зачуђено)

Каква нељубазна особа...
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1. Поред слова ћирилице напиши велико и мало штампано слово латинице.

Аа – __________, Ее – __________, Јј – __________, Оо – __________, Кк – ____________,

Мм – __________, Тт – ____________, Ии – __________, Нн – _________, Њњ – __________,

Сс – __________, Шш – ___________, Зз – __________ , Жж –__________, Лл – ___________,

Љљ – ____________, Уу – ___________, Вв – __________, Фф – _________, Гг – __________

2. Следеће речи које су написане ћирилицом напиши латиницом.
фока – _____________, шума – _____________, вожња _______________, зима –________

3. Следећу реченицу препиши правилно латиницом. Не заборави велика слова тамо где су
потребна.
јован, тања и мали фифи шетају шумом.
______________________________________________________________________________

4. Прочитај следећe реченице и нацртај оно што у њима пише.
Olga je visoka i nosi zelenu tašnu. Ognjen je nizak i tamnokos.
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1. Одгонетни и напиши одговор штампаним словима латинице.
Њиме откључавамо – ___________; У њој живимо – ____________; Тече из чесме –
__________________, Њиме се чешљамо–_________________; Преварила је и гаврана –
_______________. Њено младунче зове се јагње _____________.

2. Напиши слова која недостају.
Laje ku __e iza ku__e.

__aci idu u ško__u.

Tigar ži__i u __ungli.

3. На свакој линији напиши латиницом одговарајућу реч.
mali ključ –_________________, mali sat – ________________, mali cvet –________________
mala kuća – _________________, mali đak – ____________, mala kandža – ________________

4. Следеће реченице препиши правилно штампаним словима латинице.
Сава се улива у Дунав.__________________________________________________________
Аница живи у Новом Саду.______________________________________________________
Ђоле је одличан ђак.____________________________________________________________
Да ли ми је чиста пиџама?_______________________________________________________

5. Прочитај реченице и нацртај оно што у њима пише.

Mesec i zvezde sijaju noću.

Na kući je odžak. Iz njega se vije dim.
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Aa

Bb

Cc

Čč

Ćć

Dd

Dž dž

Đđ

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Lj lj

Mm

Nn

Nj nj

Oo

Pp

Rr

Ss

Šš

Tt

Uu

Vv

Zz

Žž
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1. Napiši po jednu reč koja počinje drugim, petim, osmim i dvadesetim slovom abecede.
______________________________________________________________________________

2. U sledećim rečenicama neka slova su pogrešna. Zaokruži ih crvenom bojicom i pravilno napiši
rečenice štampanim slovima latinice.
Ođačari ćiste odžake._________________________________________________________
Džaci žure u školu. __________________________________________________________
Laje kuće ispred kuče. ________________________________________________________

3. Sledeće stihove prepiši štampanim slovima latinice.
Једном ми је на длан стала, _____________________________________________________
Као да је с неба пала, ___________________________________________________________
Баш та мала бубамара, __________________________________________________________
Сва шарена као шара.___________________________________________________________

4. U ovim rečima slogovi su se izmešali. Napiši pravilno reči.
ma – bu – ba – ra _________________________, di – vo – ca ______________________,
ška – lja – lju ____________________________, na – ši – ti _______________________.

5. Dovrši rečenice tako da prva bude obaveštajna, druga uzvična, a treća upitna.
Danas _____________________________________________________________________
Jupi, ______________________________________________________________________
Da li ______________________________________________________________________

6. Jedan nedovoljno pažljiv đak prepisaviao je neke rečenice, ali mu je ponegde zalutalo i poneko
slovo ćirilice. Otkrij ta slova i zaokruži ih crvenom bojicom.
Filiп i Žaрko vole sporт. Na drvetу je rasлa žuta duњa. Volim дa jedeм grožđe.
Koliko je bilo ukupno grešaka u njegovim rečenicama? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.
a) 8

b) 5

c) 6
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STARI HRAST
Odmah iza naše kuće uzdiže se ogromni stari hrast. Raskrupnjao se i izrastao do neba. Gledamo ga
svakog dana, a za vreme velikih vrućina sedimo u hladu ispod njegove bujne krošnje. Zeleno i gusto
lišće treperi na vetru. Po ispucaloj kori njegovog stabla mile bubice, leptiri i mravi. Među vitkim
granama vide se ptičja gnezda. Izjutra, u širokoj i razigranoj krošnji cvrkuću dživdždani. Sve je u
njemu satkano od lepote i zadovoljstva.
Tajna
Svako ima neku tajnu – tužnu, smešnu ili sjajnu. Tajne se ne otkrivaju i vešto se skrivaju.
Poneka se i zna, ali ne treba da se prepričava. Reći ću vam poneku i ja. Lena voli Voju. Dunja želi
sestru ili brata. Dosadilо joj je da bude sama. Ljiljana sanja da je mala vila. Opet je noćas to isto
snila. Đole bi do Afrike da sadi paprike. Nina se boji džina. Imaš li i ti neku tajnu, blesavu ili
sjajnu? Kaži je nekome kome veruješ.

Đura je džin lep
I ima džinovski džep.
Ko u njega zađe,
Svašta će da nađe:
Đevreke, džakove, lađe...

Диктат са допуњавањем
Зовем се______________________________. Идем у _____________разред. Омиљени
предмет ми је ____________________________. Мој учитељ/ ица се зове
________________________________________________. Прошле године сам научио/ла
ћирилицу, а ове године и _________________________. Сада могу да читам и пишем
оба_________________. Срећан/а сам због тога.
U našoj kući svako nešto radi. Deda Đorđe čita novine. Baka Đurđa plete džemper. Mama Branka
sprema ručak. Tata Rista popravlja pokvarenu peglu. Moj brat Goran uči pesmu napamet.
Učestvovaće na školskom takmičenju recitatora. Ja sam završila domaći zadatak i sada sređujem
svoje igračke. Kasnije ćemo brat i ja igrati našu omiljenu društvenu igru.

Petrovo prvo putovanje
Petar prvi put putuje vozom. Zato je na železničku stanicu stigao pola sata ranije. Sa nestrpljenjem
je očekivao polazak voza.
U vozu je sve vreme zapitkivao tatu ovo i ono, otvarao prozor, glasno brojao stubove pokraj
železničke pruge, posmatrao gužvu na usputnim železničkim stanicama.
Na kraju se umorio i zaspao.
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Сестра брату зарукавље везе
Девојка је сунце братимила:
„Богом сунце, богом брат да си!“
Почекај ме, сунце на заходу –
Да навезем брату зарукавље:
Оба крајa крила паунова,
А на среди очи соколове“
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1. Napiši pisana latinička slova:

Aa – _______________, Oo – _______________, Ee – ______________, Jj – _______________,

Kk – _______________, Mm – ______________, Tt – ______________, Ii – _______________,

Nn – _______________, Nj nj – ________________, Ss – _______________, Šš –____________.

2. Sledeće rečenice prepiši pisanim slovima latinice.
Ema je Majina mama.____________________________________________________________
Saša je Ninin tata._______________________________________________________________
Momina mama je Sanja.__________________________________________________________
Tanjin tata je Kosta._____________________________________________________________

3. Pročitaj prethodne rečenice i odgovori na sledeća pitanja. Odgovore piši pisanim slovima.
Kako se zove Tanjin tata?______________
Ko je Saša?______________________________
Majina mama je___________
Ko je rodio Momu?________________

4. Sledeće rečenice napiši u odričnom obliku. Piši pisanim slovima.
Toma jaše konja. _______________________________________________________________
Mina nosi tašnu.________________________________________________________________

5. Sledeće reči napiši u množini.
konj – _____________, šuma – ________________, tetka – __________________.

6. Iz sledećih rečenica prepiši pisanim slovima samo vlastite imenice.
Tijana i Nina idu u drugi razred._________________________________________
Pecao sam na reci Tisi. ___________________
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1. Napiši pisana latinička slova.

Zz – ___________________, Žž – __________________, Ll – __________________,
Lj lj – __________________, Uu – _________________, Vv – ___________________.

2. Sledeće rečenice prepiši pisanim slovima latinice.
Uvek sam voleo leto.__________________________________________________________
Voliš li ti leto? ______________________________________________________________
Zašto ne voliš leto? ___________________________________________________________

3. Sledećim rečenicama nedostaju velika slova tamo gde su potrebna. Prepiši pravilno rečenice
pisanim slovima.
suzana živi u nišu. ______________________________________________________________
vanja skija sa željkom.___________________________________________________________
u savi živi veliki som. ___________________________________________________________

4. Sledeće rečenice napiši u odričnom obliku. Piši pisanim slovima.
Ljilja voli zimu. ________________________________________________________________
Jelen živi u šumi. _______________________________________________________________
Imam svesku. _________________________________________________________________

5. Prepiši sledeće rečenice pisanima slovima i u njima podvuci samo reči koje označavaju ko vrši
radnju.
Zvone zvona._____________________________________________________________
Soko leti visoko. _______________________________________________________________

6. Koja rečenica u drugom zadatku je po značenju upitna, a po obliku odrična? Prepiši je.

______________________________________________________________________________
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1. Napiši pisana slova latinice.

Ff – __________________, Gg – __________________, Dd – _____________________,
Đđ – __________________, Dž dž – _____________________, Cc – _________________,
Ćć – __________________, Čč – _______________________, Pp – __________________,
Rr – ___________________, Bb – ______________________, Hh – __________________.

2. Sledeće rečenice prepiši pisanim slovima latinice.
Filip voli krofne._______________________________________________________________
Goca ne voli džem. _____________________________________________________________
Ceca crta mačku._______________________________________________________________
Đorđe priča na času._____________________________________________________________

3. Prema zadatim rečima napiši reči umanjenog značenja.
cvet – ________________, kuća – ______________, fotelja – ________________________,
sunce – ___________________, žaba – _______________, haljina – ____________________.

4. Prema zadatim rečima napiši reči suprotnog značenja.
topao – _________________, prljavo – _______________, spor – ____________________,
gore – __________________, lenj –__________________, tih – ______________________.

5. Napiši reči koje počinju sedmim, desetim, jedanaestim i dvadeset drugim slovom abecede.
______________________________________________________________________________

6. Prepiši odričnu rečenicu iz drugog zadatka.
_____________________________________________________________________________
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Тајна
Свако има неку тајну – тужну, смешну или сјајну. Тајне се не откривају и вешто се скривају.
Понека се и зна, али не треба да се препричава. Чувајте тајне које ћу вам сада рећи. Лазар
воли Јелену. Дуња жели сестру или брата. Досадило јој је да буде сама. Љиљана сања да је
мала вила. Опет је ноћас то исто снила. Ђоле би до Африке да сади паприке. Нина се не боји
џина. У бајке верује Тина. Имаш ли и ти неку тајну, блесаву или сјајну? Кажи је некоме коме
верујеш.
1. Подвучене речи су:
а) глаголи;

б) заједничке именице;

в) властите именице; г) придеви.

Заокружи тачан одговор.

2. У следећој реченици једном линијом подвуци реч која говори ко врши радњу, а двема реч
која говори шта неко ради.
Лазар воли Јелену.
3. Упитну реченицу из текста Тајна препиши писаним словима латинице.
______________________________________________________________________________

4. Међу следећим речима заокружи само речи које описују каква може бити тајна:
сања,

вила,

тужна,

џин,

смешна,

бајка,

жели,

сјајна.

5. У ком глаголском времену је написана следећа реченица?
У бајке верује Тина.
Заокружи тачан одговор.
а) прошлом

б) садашњем

в) будућем

6. Реченицу из претходног задатка напиши у одричном облику.
______________________________________________________________________________

7. Допуни наведену реченицу.
Речи: сестра, брат, џин и вила су ____________________________ именице.

8. Следеће речи подели усправним цртама на слогове.
досадило

ноћас

Јелена

Африка

9. У тексту Тајна заокружи три именице мушког рода.

10. Следеће реченице су написане неправилно. Препиши их правилно.
Дали се нина бои џина? ______________________________________________________
Јели твоја тајна сјајна _______________________________________________________
Незнам твоју тајну. __________________________________________________________
Не мој ми рећи! _____________________________________________________________

11. Смисли и напиши три реченице о тајнама. Прва нека буде упитна, друга обавештајна а
трећа нека буде узвична.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

12. Напиши две тачке и запете на одговарајућа места.
У тексту Тајна појављују се следећа имена Лазар Јелена Дуња Љиљана Ђоле Нина и Тина.

13. Одреди да ли су следеће именице у једнини или множини и правилно их разврстај:
тајне,

вила,

снови,

паприка,

џин,

ЈЕДНИНА

сестре,

бајка.

МНОЖИНА

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

14. Допуни реченице речима које значе радњу.
Лазар ми је __________________ своју тајну.
Никоме је нећу _____________________.
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