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1. УВОД

Приручник из предмета Српски језик за трећи разред основне школе конципиран је
тако да наставнику пружи могућност јаснијег разумевања концепције постојећег уџбеника,
као и да подстакне идеје за осмишљавање и реализацију наставе овог предмета.
Такође, у приручнику се налазе и сегменти који обухватају подсетнике и конкретне
примере из методике наставе, успешна решења реализације програмских садржаја и примере
добре праксе, најчешће потешкоће у организацији и реализацији наставе, као и предлог
писаних припрема за сваку наставну јединицу. Наставник ће предложене нацрте писаних
припрема схватити само као један од начина осмишљавања и реализације часа, прилагодиће
их условима свог рада и потребама конкретног одељења које води, односно могућностима и
интересовањима својих ученика. На крају сваке припреме дат је и предлог листе за
самоевалуацију рада наставника за реализовани час. Ова листа може послужити наставнику
као смерница за анализу процеса и ефеката сопственог рада на часу, као и планирање и
унапређивање будућих наставних активности.
Надамо се да ће наставник коришћењем овог приручника моћи ефикасније и
квалитетније да планира, реализује и вреднује свој наставни рад и напредовање ученика.
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2. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 3. 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;
– развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње
међу људима.
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ТРЕЋИ РАЗРЕД
Оперативни задаци:
– овладавање техником читања и писања на оба писма;
– савладавање просте реченице (појам, главни делови);
– стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима;
– постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања,
догађаји, радње, ликови, поруке, језичко-стилске карактеристике);
– овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма
(препричавање, причање, описивање, извештавање);
– постепено упознавање методологије израде писменог састава.
ЈЕЗИК
Граматика
Именице: заједничке и властите; род и број именица.
Глаголи: радња, стање, збивање; разликовање облика којима се означава садашњост,
прошлост и будућност. Разликовање лица и броја глагола. Потврдни и одрични облик
глагола.
Придеви: род и број придева; описни и присвојни придеви.
Реченица: појам реченице; врсте реченица по значењу: обавештајне, упитне, узвичне
и заповедне; главни делови реченице – предикат и субјекат; речи које означавају место,
време и начин вршења радње; потврдни и одрични облик реченице.
Уочавање управног говора у тексту.
Речи које значе нешто умањено и увећано. Речи истог облика, а различитог значења.
Речи различитог облика, а истог или сличног значења.
Правопис
Обнављање и вежбе у примени правописних правила.
Употреба великог слова у писању имена народа, вишечланих географских имена,
празника, наслова књига, часописа и новина.
Писање датума. Писање назива улица. Писање бројева словима.
Писање речце НЕ уз глаголе, придеве и именице. Писање речце ЛИ.
Азбука и абецеда – изговор напамет и уочавање примене у списковима ученика и
сл. Интерпункцијски знак на крају обавештајних, упитних, узвичних и заповедних реченица.
Писање сугласника ј у речима (отклањање грешака ако их ученици чине) –
између самогласника и – о / о – и;
Писање скраћеница типа: бр., уч., стр., год. и скраћенице за мере.
Ортоепија
Правилно изговарање гласова Ч, Ћ, Џ, Ђ и Х.
Интонација реченице: тон и јачина гласа у изговарању реченице; истицање речи у
реченици (реченични акценат); интонационо подешавање гласа у изговарању обавештајне,
упитне, узвичне и заповедне реченице; изговарање потврдног и одричног облика реченице;
значај брзине и паузе у говору.
КЊИЖЊВНОСТ
Лектира
Лирика
Народна песма: Женидба врапца Подунавца
Народна песма: Двије сеје брата не имале
Бранко Радичевић: Циц
Јован Јовановић Змај: Пролећница
Војислав Илић: Први снег
Григор Витез: Какве је боје поток
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Десанка Максимовић: Вожња
Драган Лукић: Шта је отац
Душан Васиљев: Зима
Душан Радовић: Замислите
Душан Костић: Септембар
Бранислав Црнчевић: Љутито мече
Љубивоје Ршумовић: Домовина се брани лепотом
Добрица Ерић: Славуј и сунце
Милован Данојлић: Љубавна песма
Бранко Миљковић: Песма о цвету
Мирослав Антић: Шта је највеће
Обичајне народне лирске песме (избор)
Избор из поезије Душана Радовића Епика
Народна песма: Марко Краљевић и бег Костадин
Народна басна: Вук и јагње
Езоп: Корњача и зец
Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће
Народне приповетке: Ветар и сунце; Свијету се не може угодити
Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи
Десанка Максимовић: Прича о раку кројачу
Бранко Ћопић: Мачак отишао у хајдуке
Стеван Раичковић: Бајка о белом коњу
Бранко В. Радичевић: Самоћа
Гроздана Олујић: Стакларева љубав
Стојанка Грозданов – Давидовић: Прича о доброј роди
Арапска народна приповетка: Лав и човек
Браћа Грим: Бајке (избор)
Максим Горки: Врапчић
Оскар Вајлд: Себични џин
Сун Ју Ђин: Свитац тражи пријатеља
Пјер Грипари: Заљубљене ципеле
Драма
Душан Радовић: А зашто он вежба
Александар Поповић: Лед се топи
Јованка Јоргачевић: Никад два добра
Допунски избор
Поред наведених дела, наставник и ученици слободно бирају најмање два, а
највише још четири дела за обраду.
Научно-популарни и информативни текстови
Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу
Читање текста
Поступно и систематично навикавање ученика на доживљајно читање текста као
значајног предуслова за његово ваљано тумачење на часу (са одговарајућим и примереним
подстицањем).
Усмерено/истраживачко читање у функцији продубљивања доживљаја текста и
непосредне припреме за његово тумачење. Читање одломака из текста ради
доказивања/образлагања сопствених ставова.
Систематске вежбе у изражајном читању и казивању различитих врста текста
(постепено и функционално овладавање основним елементима/чиниоцима добре дикције).
Читање драмског и драматизованог текста по улогама ради учења напамет и сценског
импровизовања.
Подстицање и охрабривање ученика да записује своје утиске о прочитаним
текстовима. Повремено читање и коментарисање таквих записа.
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Тумачење текста
Слободно и спонтано саопштавање личног доживљаја и првих утисака о прочитаном
тексту.
Запажање и образлагање основне предметности прочитаног текста (осећања, песничке
слике, фабула, радња, информација). Тумачење књижевних ликова. Откривање и слободно
образлагање порука књижевноуметничког текста.
Уочавање и доказивање повезаности/међузависности композицијских делова текста.
Постепено увођење у разумевање стилогене функције језика као средства изражавања у
књижевноуметничком тексту (нарочито у лирској песми).
Симултано усвајање и употреба књижевних и функционалних појмова. Даље
неговање ученичких навика да своје ставове доказују појединостима из текста.
Књижевни појмови
Лирика
Ритам; наглашени и ненаглашени слогови; рима. Песничка слика као саставни
чинилац композиције лирске песме.
Поређење – препознавање стилског средства.
Породичне народне лирске песме, шаљива песма, родољубива песма – основна
обележја.
Епика
Фабула: повезаност догађаја с местом, временом и ликовима.
Књижевни лик: изглед; говорна карактеризација књижевног лика; односи међу
ликовима.
Пишчев говор и говор ликова.
Разговор, опис – на нивоу препознавања и именовања.
Народна и ауторска бајка – препознавање.
Драма
Радња у драми. Развој драмског сукоба. Драмски лик и глумац. Сценски простор –
на нивоу препознавања и спонтаног увођења у свет драмске/сценске уметности.
Функционални појмови
Подстицање ученика да схватају и усвајају следеће појмове: слично, различито,
супротно, изражајно; запажање, понашање, поступак, убедљиво, неочекивано;
сналажљивост, радозналост.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Основни облици усменог и писменог изражавања
Препричавање садржине текстова, играних и анимираних филмова, позоришних
представа, радијских и телевизијских емисија за децу – детаљно (опширно), по заједничком
и индивидуалном плану; сажето препричавање по заједничком и самостално сачињеном
плану за препричавање.
Причање о доживљајима и догађајима, стварним и измишљеним (нарочито у
функцији стварања погодне атмосфере за читање и тумачење текста). Причање према слици
са целовитим догађајем по заједничком и самостално сачињеном плану. Причање по задатим
речима. Настављање приче подстакнуто датим почетком.
Описивање људи и природе: спољашња обележја особе која се описује (физички
портрет), њене основне карактерне црте (духовни профил) и понашање у конкретним
животним околностима (поступци, реакције, говор). Колективна и самостална посматрања
природе (шетња, излети, посете, документарни филмови) на основу којих се увежбава
описивање уочљивих и занимљивих појединости које су међусобно повезане. Самостално
бирање мотива и издвајање детаља који ученика посебно заокупљају и подстичу на
описивање – најчешће у писменом облику. Увежбавање планског приступа у описивању
(заједнички и индивидуални планови/подсетници за описивање).
Извештавање – сажето информисање о себи (кратка аутобиографија).
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Усмена и писмена вежбања
Ортоепске вежбе: увежбавање правилног изговора речи, исказа, реченица,
пословица, краћих текстова; слушање звучних записа, снимање читања, анализа снимка и
одговарајуће вредновање.
Ортографске вежбе: преписивање текста са ћирилице на латиницу. Увежбавање
читког и уредног рукописа, уз примену правописних правила. Преписивање текста са датим
задатком.
Диктати: са допуњавањем, аутодиктат, изборни диктат, контролни диктат.
Лексичке и семантичке вежбе: основно и пренесено/фигуративно значење речи,
грађење речи – формирање породица речи; изналажење синонима и антонима, уочавање
семантичке функције акцента; некњижевне речи и њихова замена језичким стандардом.
Синтаксичке и стилске вежбе: допуњавање исказа различитим могућностима у
складу са понуђеном говорном ситуацијом, проширивање реченице уношењем личног тона,
сажимање реченице ради појачања њене информативне моћи и др.
Интонационо подешавање гласа у изговору појединих реченица (обавештајне, упитне,
узвичне и заповедне) или неких њихових делова (реченични акценат). Увежбавање
подешавања реда речи према комуникативним потребама у контексту.
Казивање напамет научених текстова (лирских, епских и драмских). Сценско приказивање
драмског и драматизованог текста.
Загонетање и одгонетање, састављање и решавање ребуса и укрштених речи.
Служење речником и енциклопедијом за децу и писање сопственог речника.
Неговање културе слушања саговорника; писање писма, честитке и разгледнице.
Слушање и вредновање говора и разговора у емисијама за децу на радију и
телевизији.
Систематско увођење у начин планирања (израда подсетника) и писања тзв.
слободних писмених састава.
Два писмена задатка – један у првом и један у другом полугодишту.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
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
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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
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 проистиче 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 препознавања 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.
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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 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
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индукције и дедукције, анализе и синтезе, конкретизације и апстракције, теоријских
обавештења и практичне обуке.
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.
Лектира
Укинута је неприродна и непотребна подела на домаћу и школску лектиру, па тако
извори за обраду текстова из лектире, поред читанки, постају књиге лектире за одређени
узраст и сва остала приступачна литература.
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Дата је лектира за одређен разред, разврстана по књижевним родовима – лирика,
епика, драма, да би се кроз све програме могла пратити одговарајућа и разложна пропорција
и имати увид у то.
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
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
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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.
Читање од III до VIII разреда
Тумачење текста заснива се на његовом читању, доживљавању и разумевању. При
томе је квалитет схватања порука и непосредно условљен квалитетом читања. Зато су разни
облици усмереног читања основни предуслов да ученици у настави стичу сазнања и да се
успешно уводе у свет књижевног дела.
Изражајно читање негује се систематски, уз стално повећавање захтева и настојање
да се што потпуније искористе способности ученика за постизање високог квалитета у
вештини читања. Вежбања у изражајном читању изводе се плански и уз солидно
наставниково и учениково припремање. У оквиру своје припреме наставник благовремено
одабира погодан текст и студиозно проучава оне његове особености које утичу на природу
изражајног читања. У складу са мисаоно-емотивним садржајем текста, наставник заузима
одговарајући став и одређује ситуациону условљеност јачине гласа, ритма, темпа,
интонације, пауза, реченичног акцента и гласовних трансформација. При томе се повремено
служи аудио снимцима узорних интерпретативних читања.
Пошто се изражајно читање, по правилу, увежбава на претходно обрађеном и добро
схваћеном тексту, то је конкретно и успешно тумачење штива неопходан поступак у
припремању ученика за изражајно читање. У оквиру непосредне припреме у VI, VII и VIII
разреду повремено се и посебно анализирају психички и језичкостилски чиниоци који
захтевају одговарајућу говорну реализацију. У појединим случајевима наставник (заједно са
ученицима) посебно приређује текст за изражајно читање на тај начин што у њему обележава
врсте пауза, реченичне акценте, темпо и гласовне модулације.
Изражајно читање увежбава се на текстовима различите садржине и облика; користе
се лирски, епски и драмски текстови у прози и стиху, у наративном, дескриптивном,
дијалошком и монолошком облику. Посебна пажња посвећује се емоционалној динамици
текста, његовој драматичности и говорењу из перспективе писца и појединих ликова.
У одељењу треба обезбедити одговарајуће услове за изражајно читање и казивање –
ученицима у улози читача и говорника ваља обезбедити место испред одељењског
колектива, у одељењу створити добру слушалачку публику, заинтересовану и способну да
критички и објективно процењује квалитет читања и казивања. Посредством аудио снимка,
ученицима повремено треба омогућити да чују своје читање и да се критички осврћу на своје
умење. На часовима обраде књижевних дела примењиваће се ученичка искуства у
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изражајном читању, уз стално настојање да сви облици говорних активности буду коректни и
уверљиви.
Читање у себи је најпродуктивињи облик стицања знања па му се у настави
поклања посебна пажња. Оно је увек усмерено и истраживачко; помоћу њега се ученици
оспособљавају за свакодневно стицање информација и за учење.
Вежбе читања у себи непосредно се уклапају у остале облике рада и увек су у
функцији свестранијег стицања знања и разумевања не само књижевног дела, већ и свих
осмишљених текстова.
Примена текст методе у настави подразумева врло ефикасне вежбе за савладавање
брзог читања у себи с разумевањем и доприноси развијању способности ученика да читају
флексибилно, да усклађују брзину читања са циљем читања и карактеристикама текста који
читају.
Квалитет читања у себи подстиче се претходним усмеравањем ученика на текст и
давањем одговарајућих задатака, а потом и обавезним проверавањем разумевања прочитаног
текста, односно остварења добијених задатака. Информативно, продуктивно и аналитичко
читање најуспешније се подстичу самосталним истраживачким задацима који се ученицима
дају у припремном поступку за обраду текста или обраду садржаја из граматике и правописа.
Тим путем се унапређују логика и брзина читања, а нарочито брзина схватања прочитаног
текста, чиме се ученици оспособљавају за самостално учење.
Ученици старијих разреда уводе се у „летимично” читање које је условљено брзином
и стварно прочитаним текстом. Оно се састоји од брзог тражења информације и значења у
тексту, при чему се не прочита свака реч, већ се погледом „пролази” кроз текст и чита се на
прескок (међунаслови, поднаслови, први редови у одељцима, увод, закључак). При вежбању
ученика у „летимичном” читању, претходно се задају одговарајући задаци (тражење
одређених информација, података и сл.), а потом проверава квалитет њиховог остварења и
мери време за које су задаци извршени. „Летимичним” читањем ученици се такође
оспособљавају да ради подсећања, обнављања, меморисања, читају подвучене и на други
начин означене делове текста приликом ранијег читања „с оловком у руци”, које треба
систематски спроводити као вид припремања ученика за самосталан рад и учење.
Изражајно казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху значајан
је облик рада у развијању говорне културе ученика. Ваља имати у виду да је убедљиво
говорење прозног текста полазна основа и неопходан услов за природно и изражајно
казивање стихова. Зато је пожељно да се повремено, на истом часу, наизменично увежбава и
упоређује говорење текстова у прози и стиху.
Напамет ће се учити разни краћи прозни текстови (нарација, дескрипција, дијалог,
монолог), лирске песме разних врста и одломци из епских песама. Успех изражајног
казивања знатно зависи од начина учења и логичког усвајања текста. Ако се механички учи,
као што понекад бива, усвојени аутоматизам се преноси и на начин казивања. Зато је посебан
задатак наставника да ученике навикне на осмишљено и интерпретативно учење текста
напамет. Током вежбања треба створити услове да казивање тече „очи у очи”, да говорник
посматра лице слушалаца и да с публиком успоставља емоционални контакт. Максимална
пажња се посвећује свим вредностима и изражајним могућностима говорног језика, посебно
– природном говорниковом ставу, поузданом преношењу информација и сугестивном
казивању.
Тумачење текста од III до VIII разреда
Са обрадом текста почиње се после успешног интерпретативног читања наглас и
читања у себи. Књижевноуметничко дело се чита, према потреби и више пута, све док не
изазове одговарајуће доживљаје и утиске који су неопходни за даље упознавање и
проучавање текста. Разни облици поновљеног и усмереног читања дела у целини, или
његових одломака, обавезно ће се примењивати у обради лирске песме и краће прозе.
При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и
синтетичких поступака и гледишта. Значајне појединости, елементарне слике, експресивна
места и стилско-језички поступци неће се посматрати као усамљене вредности, већ их треба
сагледавати као функционалне делове виших целина и тумачити у природном садејству с
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другим уметничким чиниоцима. Књижевном делу приступа се као сложеном и
непоновљивом организму у коме је све условљено узрочно-последичним везама,
подстакнуто животним искуством и уобличено стваралачком маштом.
Ученике треба ревносно навикавати на то да своје утиске, ставове и судове о
књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати
за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова према
произвољним оценама и закључцима.
Наставник ће имати у виду да је тумачење књижевних дела у основној школи,
поготову у млађим разредима, у начелу предтеоријско и да није условљено познавањем
стручне терминологије. То међутим, нимало не смета да и обичан „разговор о штиву” у
млађим разредима буде стручно заснован и изведен са пуно инвентивности и истраживачке
радозналости. Вредније је пројектовање ученика поводом неке уметничке слике и њено
интензивно доживљавање и конкретизовање у учениковој машти него само сазнање да та
слика формално спада у ред метафора, персонификација или поређења. Зато се још од првог
разреда ученици навикавају да слободно испољавају своје утиске, осећања, асоцијације и
мисли изазване сликовитом и фигуративном применом песничког језика.
У свим разредима обрада књижевног дела треба да буде проткана решавањем
проблемских питања која су подстакнута текстом и уметничким доживљавањем. На тај
начин стимулисаће се ученичка радозналост, свесна активност и истраживачка делатност,
свестраније ће се упознати дело и пружати могућност за афирмацију ученика у радном
процесу.
Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну
локализацију, често и вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-историјске оквире, давање неопходних података о писцу и настанку дела, као и обавештења
о битним садржајима који претходе одломку – све су то услови без којих се у бројним
случајевима текст не може интензивно доживети и правилно схватити. Зато прототипску и
психолошку реалност, из које потичу тематска грађа, мотиви, ликови и дубљи подстицаји за
стварање, треба дати у пригодном виду и у оном обиму који је неопходан за потпуније
доживљавање и поузданије тумачење.
Методика наставе књижевности већ неколико деценија, теоријски и практично,
развија и стално усавршава наставников и учеников истраживачки, проналазачки,
стваралачки и сатворачки однос према књижевноуметничком делу. Књижевност се у школи
не предаје и не учи, већ чита, усваја, у њој се ужива и о њој расправља. То су путеви да
настава књижевности шири ученикове духовне видике, развија истраживачке и стваралачке
способности ученика, критичко мишљење и уметнички укус, појачава и култивише
литерарни, језички и животни сензибилитет.
Модерна и савремена организација наставе матерњег језика и књижевности
подразумева активну улогу ученика у наставном процесу. У савременој настави књижевности
ученик не сме бити пасивни слушалац који ће у одређеном тренутку репродуковати „научено
градиво”, односно наставникова предавања, већ активни субјекат који истраживачки,
стваралачки и сатворачки у ч е с т в у ј е у проучавању књижевноуметничких остварења.
Ученикова активност треба да свакодневно пролази кроз све три радне етапе; пре
часа, у току часа и после часа. У свим етапама ученик се мора систематски навикавати да у
току читања и проучавања дела самостално решава бројна питања и задатке, који ће га у
пуној мери емоционално и мисаоно ангажовати, пружити му задовољство и побудити
истраживачку радозналост. Такви задаци биће најмоћнија мотивација за рад што је основни
услов да се остваре предвиђени интерпретативни домети. Наставник ваља да постави задатке
који ће ученика подстицати да уочава, открива, истражује, процењује и закључује.
Наставникова улога јесте у томе да осмишљено помогне ученику тако што ће га подстицати
и усмеравати, настојећи да развија његове индивидуалне склоности и способности, као и да
адекватно вреднује ученичке напоре и резултате у свим облицима тих активности.
Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процес који започиње
наставниковим и учениковим припремањем (мотивисање ученика за читање, доживљавање и
проучавање уметничког текста, читање, локализовање уметничког текста, истраживачки
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припремни задаци) за тумачење дела, своје најпродуктивније видове добија у
интерпретацији књижевног дела на наставном часу, а у облицима функционалне примене
стечених знања и умења наставља се и после часа: у продуктивним обнављањима знања о
обрађеном наставном градиву, у поредбеним изучавањима књижевноуметничких дела и
истраживачко-интерпретативним приступима новим књижевноуметничким остварењима.
Средишње етапе процеса проучавања књижевноуметничког дела у настави јесу
методолошко и методичко з а с н и в а њ е интерпретације и њено р а з в и ј а њ е на
наставном часу.
У заснивању и развијању наставне интерпретације књижевноуметничког дела основно
методолошко опредељење треба да буде превасходна усмереност интерпретације према
уметничком тексту. Савремена методика наставе књижевности определила се, дакле, за
унутрашње (иманентно) изучавање уметничког текста, али она никако не превиђа нужност
примене и вантекстовних гледишта да би књижевноуметничко дело било ваљано и
поуздано протумачено.
Уз
наведена
методолошка
опредељења,
наставна
интерпретација
књижевноуметничког дела ваља да удовољи и захтевима које јој поставља методика
наставе књижевности: да буде оригинална, естетски мотивисана, свестрано усклађена са
наставним циљевима и значајним дидактичким начелима, да има сопствену кохерентност и
поступност, а да методолошка и методичка поступања на свакој деоници интерпретације
остварују јединство анализе и синтезе.
О оквиру основне методолошке оријентације да наставна интерпретација
књижевноуметничког дела у највећој мери буде усмерена према уметничком тексту,
примат припада опредељењу да се динамика интерпретације усклађује са водећим
уметничким вредностима књижевног остварења, тако што ће оне бити чиниоци
обједињавања интерпретативних токова кроз свет дела. Једно од најважнијих начела које
поштује тако заснована и опредељена наставна интерпретација јесте удовољавање захтеву да
се тумачењем водећих вредности обухвати, односно проучи, дело у целини. Пошто су
обједињена поставка и односи свестраних међусобних прожимања природне датости
уметничких чинилаца у делу, тумачењем водећих уметничких вредности обухватају се и
упознају и сви други битни чиниоци уметничке структуре, међу којима сваки у
интерпретацији добија онолико места колико му припада у складу са уделом који има у
општој уметничкој вредности дела. У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела
обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, текстовне
целине, битни структурни елементи (тема, мотиви, уметничке слике, фабула, сиже,
књижевни ликови, поруке, мотивациони поступци, композиција), облици казивања, језичко–
стилски поступци и литерарни (књижевноуметнички) проблеми.
У сваком конкретном случају, дакле, на ваљаним естетским, методолошким и
методичким разлозима ваља утемељити избор оних вредносних чинилаца према којима ће
бити усмеравана динамика наставне интерпретације књижевноуметничког дела. Зато
методолошки и методички прилази књижевноуметничком делу, које теоријски и практично
заснива и развија савремена методика наставе књижевности, не познају и не признају
утврђене методолошке и методичке системе које би требало применити у интерпретацији
сваког појединог дела. То значи да нема познатих и једном заувек откривених путева којима
се улази у свет сваког појединог књижевноуметничког остварења, већ су ти путеви
унеколико увек другачији у приступу сваком поједином књижевноуметничком делу –
онолико колико је оно аутономно, самосвојно и непоновљиво уметничко остварење.
Књижевни појмови
Књижевне појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу
осврта на претходно читалачко искуство. Тако ће се, на пример, током обраде неке
родољубиве песме, а уз поредбени осврт на две-три раније прочитане песме исте врсте,
развијати појам родољубиве песме и стицати сазнање о тој лирској врсти. Упознавање
метафоре биће погодно тек када су ученици у претходном и предтеоријском поступку
откривали изражајност извесног броја метафоричких слика, кад неке од њих већ знају
напамет и носе их као уметничке доживљаје. Језичко-стилским изражајним средствима
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прилази се с доживљајног становишта; полазиће се од изазваних уметничких утисака и
естетичке сугестије, па ће се потом истраживати њихова језичко-стилска условљеност.
Функционални појмови
Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току наставе указује на
њихова примењена значења. Ученици их спонтано усвајају у процесу рада, у текућим
информацијама на часовима, а уз паралелно присуство речи и њоме означеног појма.
Потребно је само подстицати ученике да наведене речи (а и друге сличне њима) разумеју и
схвате и да их примењују у одговарајућим ситуацијама. Ако, на пример, на захтев да се уоче
и објасне околности које утичу на понашање неког лика, ученик наведе те околности, онда је
то знак (и провера) да је тај појам и одговарајућу реч схватио у пуном значењу.
У усменом и писменом изражавању узгредно ће се проверавати да ли ученици
правилно схватају и употребљавају речи: узрок, услов, ситуација, порука, однос и сл. Током
обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да ученици
откривају што више особина, осећања и душевних стања појединих ликова, при чему се те
речи бележе и тако спонтано богати речник функционалним појмовима.
Функционалне појмове не треба ограничити на поједине разреде. Сви ученици једног
разреда неће моћи да усвоје све програмом наведене појмове за тај разред, али ће зато
спонтано усвојити знатан број појмова који су у програмима старијих разреда. Усвајање
функционалних појмова је непрекидан процес у току васпитања и образовања а остварује се
и проверава у току остваривања садржаја свих програмско-тематских подручја.
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
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.
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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
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
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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
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 саодносним
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.
21

3. 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 му је 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
23

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 јављају 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.2.5.6. 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.3.2.6. 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 којем 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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4. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА У РАДУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА
У НАПРЕДОВАЊУ У РЕДОВНОЈ ШКОЛИ1
ПOРEMEЋAJИ AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
Aутизaм je рaзвojни пoрeмeћaj кojи сe испoљaвa дo трeћe гoдинe живoтa. Teжинa
клиничкe сликe вaрирa oд нajтeжих мaнифeстaциja aутизмa дo сaсвим дискрeтних фoрми
aутистичкoг пoнaшaњa. Зaтo и гoвoримo o пoрeмeћajимa aутистичкoг спeктрa.
Ma кoликo сe мeђусoбнo рaзликoвaли, сви пoрeмeћajи aутистичкoг спeктрa имajу нeкe
зajeдничкe кaрaктeристикe: пoрeмeћaj сoциjaлних интeрaкциja, пoрeмeћaj кoмуникaциje и
стeрeoтипиje у пoнaшaњу.
ПOРEMEЋAJ СOЦИJAЛНИХ ИНTEРAКЦИJA
Дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу пoтрeбу дa oствaрe кoнтaкт сa другим oсoбaмa или сe,
пaк, сoциjaлни кoнтaкт oствaруje сaмo дa би сe зaдoвoљилe влaститe пoтрeбe. Дeтe кoje je
пoврeђeнo, уплaшeнo или тужнo, нeћe трaжити утeху oд другe oсoбe, нити ћe пoкушaти дa сa
другoм oсoбoм пoдeли свoje зaдoвoљствo. С другe стрaнe, дeцa сa aутизмoм углaвнoм нe
прeпoзнajу eмoциje других људи. Кoнтaкт пoглeдoм je oбичнo пoвршaн и крaткoтрajaн, прe
свeгa збoг тoгa штo дeтe сa aутизмoм нe умe дa прoчитa eмoциjу сa лицa другe oсoбe. Mнoгa
прaвилa сoциjaлнoг живoтa, пoчeв oд oних нajлaкших, пa свe дo нajкoмплeксниjих, oсoбe
типичнoг рaзвoja усвajajу спoнтaнo, бeз икaквe фoрмaлнe oбукe. Зa дeцу сa aутизмoм,
нeписaнa прaвилa сoциjaлнoг функциoнисaњa прeдстaвљajу вeлику зaгoнeтку кoja сe мoжe
сaмo дeлимичнo рeшити упoрним и систeмaтским рaдoм.
ПOРEMEЋAJ КOMУНИКAЦИJE
Нeкa дeцa сa aутизмoм уoпштe нe гoвoрe. Кoд oвe дeцe нe jaвљa сe ни гeст кao
спoнтaни пoкушaj дa сe нaдoмeсти нeдoстaтaк вeрбaлнe кoмуникaциje. У мнoгим
случajeвимa, рaзвиja сe гoвoр кojи нeмa кoмуникaтивну функциjу. Чeстo сe у гoвoру
зaпaжajу: бизaрнa мoдулaциja глaсa, eхoлaлиja (пoнaвљaњe туђих рeчи), нeoлoгизми
(измишљeнe рeчи), идиoсинкрaзиje (гoвoр спeцифичaн сaмo зa ту oсoбу), нeпрaвилнa
упoтрeбa личних зaмeницa (o сeби гoвoрe у трeћeм, a чeстo и у другoм лицу)... Изрaзити су
пoрeмeћajи прaгмaтикe, чaк и кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм, кoja имajу
рaзвиjeну вeрбaлну кoмуникaциjу. Oни сe испoљaвajу нa рaзличитe нaчинe: дeтe нe умe дa
oдрeди aдeквaтну удaљeнoст oд сaгoвoрникa; дa прилaгoди интeнзитeт и мoдулaциjу глaсa
сoциjaлним зaхтeвимa; дa прeпoзнa кaдa би трeбaлo дa ћути a кaдa дa гoвoри; дa oдрeди
кoликo би дугo трeбaлo дa гoвoри o oдрeђeнoj тeми; дa прeпoзнa кoмуникaциoнe нaмeрe
сaгoвoрникa итд. Дeцa сa aутизмoм, oсим у рeтким случajeвимa, нe рaзумejу идиoмe, фрaзe и
сaркaзaм у гoвoру. Њихoвo рaзумeвaњe гoвoрa je буквaлнo.
СTEРEOTИПИJE У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa aутизмoм чeстo су зaoкупљeнa бojoм, мирисoм, тeкстурoм, вибрaциjoм и
другим кaрaктeристикaмa прeдмeтa кojи су нeбитни зa њихoвo функциoнисaњe. Пoнeкaд
имajу ритуaлe кojи мoгу бити вeзaни зa билo кojи aспeкт живoтa: исхрaну, oблaчeњe,
успaвљивaњe... Углaвнoм имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa. Mнoгa дeцa сa aутизмoм имajу
стeрeoтипнe пoкрeтe тeлoм или дeлoвимa тeлa (лeпршaњe рукaмa, клaћeњe, љуљaњe, увртaњe
прстиjу, хoд нa врхoвимa прстиjу итд.). Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу имaти
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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ускa, oгрaничeнa и нeoбичнa интeрeсoвaњa. Taкo сe дeшaвa дa учeник нижих рaзрeдa oснoвнe
шкoлe oдличнo пoзнaje вoзoвe, пилoнe или нeкe врстe живoтињa, a дa при тoмe имa oтпoр
прeмa вeћини нaстaвних сaдржaja кojи сe oбрaђуjу у шкoли.
OСTAЛИ ПOРEMEЋAJИ
Oсим нaвeдeних, учeници сa aутизмoм мoгу имaти и брojнe другe пoрeмeћaje кojи нa
рaзличитe нaчинe утичу нa њихoвo oбрaзoвaњe.
Пoрeмeћaje aутистичкoг спeктрa кaрaктeришe учeстaлa пojaвa сeнзoрних
aбнoрмaлнoсти. Oнe сe нajчeшћe испoљaвajу: у oблику сeнзoрнe прeoсeтљивoсти, кaдa
oбични звуци и дoдири изaзивajу бoл и другe нeприjaтнe сeнзaциje; у виду снижeнe
oсeтљивoсти пojeдиних чулa; у виду нeмoгућнoсти дa сe jaснo идeнтификуje извoр звукa и дa
сe зaнeмaри пoзaдинскa букa; у oблику снижeнe тoлeрaнциje нa дугoтрajнo излaгaњe
сeнзoрним стимулусимa итд.
Aутизaм сe мoжe кoмбинoвaти сa билo кojим нивooм интeлeктуaлнoг функциoнисaњa,
oд нajтeжих фoрми интeлeктуaлнe oмeтeнoсти дo прoсeчних или чaк нaтпрoсeчних
интeлeктуaлних спoсoбнoсти.
Кoд дeцe сa aутизмoм и тeжим oблицимa интeлeктуaлнe oмeтeнoсти мoжe сe
oчeкивaти и нe тaкo рeткa пojaвa eпилeптичних нaпaдa кojи су изузeтнo рeтки кoд дeцe сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм.
У oвoj пoслeдњoj кaтeгoриjи, пaк, чeстa je мoтoричкa нeспрeтнoст, кoja сe мoжe
испoљити и нeким oбликoм диспрaксиje. Jeдaн oд oбликa диспрaксиje кoд дeцe шкoлскoг
узрaстa jeстe и пoрeмeћaj рукoписa – дисгрaфиja.
ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Нa oснoву дoбрoг пoзнaвaњa прирoдe aутистичкoг пoрeмeћaja, мoгућe je oсмислити
извeснa упутствa зa oбрaзoвнo-вaспитни рaд сa oвoм пoпулaциjoм. Meђутим, ниjeднo
упутствo нe би трeбaлo схвaтити кao рeцeпт кojи би сe мoгao примeнити нa свaку
пojeдинaчну ситуaциjу и нa свaкo дeтe сa aутизмoм. Нaстaвницимa сe сaвeтуje дa пaжљивo
прoчитajу oпштa упутствa зa прилaгoђaвaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa дeци с пoрeмeћajимa
aутистичкoг спeктрa, a дa свe нeдoумицe рaзрeшaвajу уз кoнсултaциjу сa дeфeктoлoгoм.
1. Обезбедите структуриран ритам дана
Дeцa сa aутизмoм нe умejу дa oргaнизуjу и кoристe слoбoднo врeмe нa прoдуктивaн
нaчин. Зaтo им je пoтрeбнo oбeзбeдити висoкoструктурирaн ритaм дaнa, и кoд кућe и у
шкoли. Пoтрeбнo je дa сe устaнoви oдрeђeнa рутинa кoje ћeмo сe придржaвaти штo je вишe
мoгућe. Jeднoм устaнoвљeнa рутинa пружa дeтeту сa aутизмoм утeху и сигурнoст.
2. Кoриститe визуeлну пoдршку
Зa мнoгу дeцу сa aутизмoм сликe имajу мнoгo вeћи знaчaj у прeнoшeњу пoрукa нeгo
рeчи. Зaтo кoриститe визуeлну пoдршку кaд гoд je тo мoгућe. Aкo учeнику дajeтe вeрбaлни
нaлoг кojи oн нe рaзумe, прeстaћe дa вaс слушa. Сликa ћe му пoмoћи дa oстaнe у кoнтaкту сa
вaмa. Пoтрeбнo je, нaрaвнo, дa дeтe рaзумe знaчeњe oдрeђeнe сликe. Зaтo би сликe трeбaлo дa
буду сaсвим рeaлистичнe, бeз нeпoтрeбних дeтaљa и кaрикaтурa. Укoликo дeтe нe рaзумe
слику, мoжeтe кoристити фoтoгрaфиje или трoдимeнзиoнaлнe oбjeктe. Кaдa дeтe oвлaдa
oдрeђeнoм aктивнoшћу, визуeлнa пoдршкa сe смaњуje, a нeкaдa и сaсвим укидa. Визуeлнa
пoдршкa je пoсeбнo знaчajнa приликoм ствaрaњa рaспoрeдa.
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3. Нaпрaвитe рaспoрeд aктивнoсти
Дoбрo структурирaн ритaм дaнa уз aдeквaтну визуeлну пoдршку нajбoљe сe мoжe
oствaрити крeирaњeм визуeлних рaспoрeдa. Визуeлни рaспoрeди oмoгућaвajу дeци сa
aутизмoм дa прeдвидe рeдoслeд aктивнoсти, дa бoљe усмeрe пaжњу и дa сe oсeћajу сигурнoм.
Нajбoљe би билo дa сe нaпрaви jeдaн oпшти визуeлни рaспoрeд, кojи би служиo зa
структурирaњe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг дaнa, и низ спeцифичних визуeлних
рaспoрeдa кojи сe oднoсe нa кoнкрeтнe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг чaсa или нeкe
вaннaстaвнe aктивнoсти.
Кaкo дa нaпрaвимo oпшти визуeлни рaспoрeд? Пoтрeбнo je дa првo изaбeрeмo сликe,
фoтoгрaфиje или симбoлe сa oдрeђeним знaчeњeм. Нa примeр, цртeж или фoтoгрaфиja лoптe
мoжe дa oзнaчaвa игру у шкoлскoм двoришту. Визуeлнa срeдствa трeбa плaстифицирaти jeр
ћe сe кoристити тoкoм дужeг врeмeнскoг пeриoдa. Дeтe трeбa дa нaучи знaчeњe oдрeђeнoг
симбoлa. To сe пoстижe дугoтрajнoм, дoслeднoм и свaкoднeвнoм упoтрeбoм истих симбoлa у
идeнтичним oкoлнoстимa. Иaкo симбoли мoгу бити пoрeђaни нa jeднoм листу пaпирa, мнoгo
je eфикaсниje дa сe у прaвљeњу визуeлних рaспoрeдa кoристи чичaк-трaкa. Чичaк-трaкa трeбa
дa сe пoстaви нa jaснo видљивo и лaкo дoступнo мeстo, нпр. нa унутрaшњу стрaну врaтa
учиoницe. Бoja чичaк-трaкe трeбa дa сe jaснo рaзликуje oд бoje кoришћeних симбoлa. Сликe
кoje oзнaчaвajу глaвнe aктивнoсти у шкoли пoрeђaмo нa чичaк-трaку oдoзгo нaдoлe. Нпр.
мoжeмo имaти слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeмaтикe, зaтим слику кoja oзнaчaвa мaли
oдмoр, слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeрњeг jeзикa, слику зa aктивнoст у шкoлскoм
двoришту итд. Испoд свaкe сликe трeбa дa будe и слoвимa нaзнaчeнa aктивнoст. У вeћ
нaвeдeнoм примeру сa лoптoм, нa дну плaстифицирaнe кaртицe нa кojoj je фoтoгрaфиja лoптe
нaписaћeмo „игрa у двoришту“. Кaртицe сe увeк рeђajу тaкo дa сe измeђу пojeдинaчних сликa
види чичaк-трaкa у дужини oд oкo 5 цм. Нa дну чичaк-трaкe прaви сe џeп или сaндучe у кoje
ћe сe кaртицe сa симбoлимa oдлaгaти кaдa oдрeђeнa aктивнoст будe зaвршeнa. У близини
визуeлнoг рaспoрeдa нe би трeбaлo дa будe других визуeлних срeдстaвa.
Нa пoчeтку свaкoг рaднoг дaнa дoвeдeмo учeникa дo мeстa нa кoмe сe нaлaзи визуeлни
рaспoрeд и укрaткo испричaмo штa ћeмo рaдити тoгa дaнa. Зaдржимo сe нa првoj кaртици и
кaжeмo штa тa кaртицa прeдстaвљa. Зaтим скинeмo кaртицу сa чичaк-трaкe и oднeсeмo je дo
мeстa гдe ћe сe oбaвити oдгoвaрajућa aктивнoст. Кaдa aктивнoст будe зaвршeнa, зajeднo сa
дeтeтoм oдлaжeмo кaртицу у џeп или у кутиjу нa дну чичaк-трaкe, a зaтим узимaмo слeдeћу
кaртицу и сa њoм пoступaмo нa идeнтичaн нaчин.
Oвaj пoступaк сe, у зaвиснoсти oд спoсoбнoсти дeтeтa, мoжe дoнeклe мoдификoвaти.
Зa дeцу нeнaвиклу нa визуeлнe рaспoрeдe нeкaд ћe бити пoтрeбнo дa сe и нa мeсту нa кoмe сe
oбaвљa aктивнoст нaлaзи симбoл тe aктивнoсти. С другe стрaнe, дeци кoja су извeжбaнa у
кoришћeњу визуeлних рaспoрeдa бићe дoвoљнo дa рaспoрeд днeвних aктивнoсти будe
нaписaн у свeсци. Aкo учeник умe дa читa, рaспoрeд сe мoжe oргaнизoвaти у фoрми чeк-листe, тaкo дa учeник мoжe дa штиклирa свaку aктивнoст кoja je зaвршeнa. Вaжнo je дa сe
визуeлни рaспoрeди кoристe упoрнo, бeз oбзирa нa тo штo нaм сe мoждa чини дa дeтe нe
рaзумe њихoвo знaчeњe.
Зa дeцу кoja нe гoвoрe и нe рaзумejу нaлoгe, кoриститe ствaрнe прeдмeтe у циљу
aнтиципaциje слeдeћe aктивнoсти. Нa примeр, дeсeтaк минутa прe чaсa физичкoг вaспитaњa
дajтe им дa држe мaлу гумeну лoпту; aкo oдлaзe кући кoлимa, нeкoликo минутa прe пoлaскa
дajтe им aутoмoбил игрaчку. Пoнaвљajтe oвe aктивнoсти свaкoднeвнo кoристeћи увeк истe
прeдмeтe.
Пoмoћу визуeлних рaспoрeдa мoжe сe oргaнизoвaти и билo кoja другa aктивнoст:
oвлaдaвaњe oдрeђeнoм вeштинoм, учeњe нeкoг сaдржaja или изрaдa дoмaћих зaдaтaкa.
Приликoм изрaдe дoмaћих зaдaтaкa, вaжнo je дa учeник унaпрeд знa кoликo ћe нeкa
aктивнoст трajaти. Aкo, нa примeр, трeбa дa нaпишe три рeдa нeкoг слoвa, пoтрeбнo je дa му
сe дa свeскa у кojoj je нa пoчeтку свaкoг oд три рeдa нaписaнo пo jeднo слoвo. Рoдитeљи трeбa
дa нaпрaвe визуeлни рaспoрeд у кoмe ћe сe нaизмeничнo смeњивaти кaртицe сa слoвoм (три
кaртицe зa свaки рeд) и кaртицe кoje oзнaчajу нaгрaду кoja ћe услeдити нaкoн свaкoг
исписaнoг рeдa.
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4. Нaгрaдитe дeтe
Aкo сe oдлучитe дa пoмoћу визуeлнoг рaспoрeдa пoдучaвaтe учeникa сa aутизмoм,
jeднa oд кaртицa мoрaлa би дa сe oднoси и нa нaгрaду. Нaгрaдa сe дoбиja кao рeзултaт
успeшнo извeдeних aктивнoсти. Oнa сe мoжe кoристити и зa пoткрeпљивaњe сoциjaлнo
пoжeљнoг пoнaшaњa. У избoру нaгрaдe рукoвoдимo сe жeљaмa сaмoг дeтeтa. Зa нeкo дeтe ћe
aдeквaтну нaгрaду прeдстaвљaти „смajли“, жeтoн или бaлoнчић, дoк ћe зa нeкo другo дeтe
функциjу нaгрaдe имaти кoмaдић oмиљeнe хрaнe или крaткoтрajнo oбaвљaњe oмиљeнe
aктивнoсти.
5. Гoвoритe кoнкрeтнo и jaснo
Гoвoритe jaснo. Нe кoриститe сувишнe рeчи. Умeстo дa кaжeтe: „Дaнaс je приличнo
хлaднo. Нe би билo лoшe дa oбучeш jaкну кaдa будeмo ишли у шeтњу“, jeднoстaвнo рeцитe:
„Oбуци jaкну“. Питajтe учeникa штa стe рeкли дa бистe прoвeрили дa ли вaс je рaзумeo.
Нeмojтe кoристити идиoмe. Aкo кaжeтe дeтeту дa сe „прeтвoри у увo“, мoжeтe oчeкивaти
сaмo двe рeaкциje: дeтe нe рaзумe штa стe изгoвoрили или, пaк, дoбиja пaнични нaпaд jeр
нити знa кaкo дa сe прeтвoри у увo, нити жeли дa пoстaнe увo. Избeгaвajтe ирoниjу и
сaркaзaм. Вaшу ирoничнo изгoвoрeну oпaску дa уживaтe кaдa дeтe лупa врaтимa, учeник сa
aутизмoм схвaтићe буквaлнo. Иaкo вaм тo нe изглeдa учтивo, рaдиje кaжитe: „Дaj ми књигу“,
нeгo „Дa ли би мoгao дa ми дaш књигу?“ Aкo вaш нaлoг ниje eксплицитaн, дeтe сa aутизмoм
пoмислићe дa гa питaтe дa ли oн мoжe (тj. имa спoсoбнoст) дa вaм дa књигу. Aкo нудитe
избoр, нeкa вaшa пoнудa будe штo кoнкрeтниja. „Дa ли би вoлeo дa цртaш црвeнoм или
плaвoм oлoвкoм?“ мнoгo je бoљa oпциja нeгo питaњe: „Кojoм би бojицoм вoлeo дa цртaш?“
Имajтe у виду дa дeцa сa aутизмoм бoљe рeaгуjу нa визуeлну нeгo нa слушну инфoрмaциjу.
Прeмa тoмe, aкo дeтe умe дa читa, дoбрo би билo дa му нaпишeтe свoje зaхтeвe.
6. Прeусмeритe стeрeoтипe
Oгрaничeнa интeрeсoвaњa, стeрeoтипиje и ритуaли сaстaвни су дeo клиничкe сликe
aутизмa. Извeсни стeрeoтипи у пoнaшaњу никaдa нeћe нeстaти. Пo прaвилу, стeрeoтипиje нe
трeбa зaбрaњивaти вeћ прeусмeрaвaти. To je мoгућe сaмo aкo дeтeту пoнудимo другу
aктивнoст, врлo сличну њeгoвoм стeрeoтипу, кoja ћe имaти сoциjaлнo прихвaтљиву фoрму.
Дeшaвa сe, нa примeр, дa дeтe хoдa тaчнo oдрeђeнoм путaњoм пo учиниoци. Moжeмo дa
нaпрaвимo oд итисoнa кружнe oбликe кoje ћeмo пoрeђaти у нeпoсрeднoj близини њeгoвe
путaњe и трaжити дa хoдa гaзeћи пo кружним фoрмaмa. Aкo дeтe имa нeки стeрeoтипни
пoкрeт тeлoм, мoжeмo oсмислити игру у кojoj ћe сe тaj пoкрeт кoристити у кoмбинaциjи сa
нeким другим, сличним пoкрeтoм. Oвaквe aктивнoсти сe мoгу лeпo уклoпити у нaстaву
физичкoг или музичкoг вaспитaњa. Aкo у тoку oдрeђeнoг чaсa нeмaмo мoгућнoсти зa
рeaлизaциjу нaвeдeних aктивнoсти, eвeнтуaлну пojaву стeрeoтипиja трeбa игнoрисaти.
Нeкa дeцa имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa, a свaкa прoмeнa рутинe изaзивa стрaх. Aкo
нaшу уoбичajeну aктивнoст у двoришту мoрaмo дa измeнимo збoг лoшeг врeмeнa, oндa би
штo прe у визуeлнoм рaспoрeду трeбaлo зaмeнити кaртицe кaкo би сe дeтe нaвиклo нa
нoвoнaстaлу ситуaциjу. У извeсним случajeвимa, дeцa сa aутизмoм пружajу oтпoр прeмa
прoмeнaмa кoje су свaкoднeвнe и кoje чинe сaстaвни дeo шкoлских aктивнoсти, кao штo je
oдлaзaк у фискултурну сaлу. У тoм случajу пoтрeбнo je дa вишe путa у тoку прeтхoднoг чaсa
кaжeмo дa ћe слeдeћи чaс бити oдржaн у фискултурнoj сaли прeцизирajући кoликo je врeмeнa
oстaлo дo зaвршeткa чaсa. Нпр. мoжeмo рeћи дa зa дeсeт (пeт, три...) минутa пoчињe чaс
физичкoг. Иaкo дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу кoнцeпт мeтричкoг врeмeнa, свaкoднeвним
пoнaвљaњeм нaвeдeних aктивнoсти пoстeпeнo сe нaвикaвajу нa прaвилну упoтрeбу тeрминa
кojимa сe oдрeђуje трajaњe. Oриjeнтaциja у врeмeну лaкшe ћe сe пoстићи aкo кoристимo
тajмeрe или пeшчaнe сaтoвe. Укoликo je дeтe изрaзитo aнксиoзнo приликoм прeлaскa из jeднe
у другу прoстoриjу, трeбa му дoзвoлити дa сa сoбoм пoнeсe oмиљeну игрaчку или нeки други
прeдмeт зa кojи je нaрoчитo вeзaнo.
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Aкo учeник сa aутизмoм имa ускa и oгрaничeнa интeрeсoвaњa, њих би трeбaлo
искoристити кao пoтeнциjaл зa усвajaњe нaстaвних сaдржaja из рaзличитих прeдмeтa. Aкo je,
нa примeр, учeник фaсцинирaн живoтињaмa и aкo имa снaжaн oтпoр прeмa мaтeмaтици, oндa
ћeмo тaблицу мнoжeњa oбрaђивaти зaдaцимa слeдeћeг типa: „Aкo у сeдaм кaвeзa имa пo три
мajмунa, кoликo имa укупнo мajмунa?“ Нa сличaн нaчин мoгу сe oбрaђивaти грaмaтикa,
ликoвнo вaспитaњe итд.
Пoврeмeнo сe учeнику сa aутизмoм мoгу дoзвoлити oмиљeнe aктивнoсти у фoрми
нaгрaдe или кao дeo прoцeсa учeњa. Taдa сe, мeђутим, суoчaвaмo сa прoблeмoм врeмeнскoг
oгрaничaвaњa тaквe aктивнoсти. Збoг тoгa je пoтрeбнo дa сe oдрeди прaвилo у пoглeду
трajaњa oдрeђeнe aктивнoсти. Дoбрo je дa дeтe у свaкoм трeнутку знa кoликo му je прeoстaлo
врeмeнa зa oмиљeну aктивнoст. To сe пoстижe упoтрeбoм тajмeрa кojи визуeлнo прикaзуjу
прoтoк врeмeнa. Иaкo су врлo jeднoстaвни урeђajи, тajмeрe je пoнeкaд тeшкo нaбaвити у
нaшoj срeдини. Умeстo тoгa, мoгу сe кoристити пeшчaни сaтoви рaзличитe вeличинe.
7. Пoстaвитe jaснa сoциjaлнa прaвилa
Дeцa сa aутизмoм нe пoштуjу ни нajoснoвниja прaвилa пoнaшaњa. Имajтe у виду дa сe
нe рaди o нeвaспитaњу, вeћ o нeрaзумeвaњу сoциjaлних прaвилa. Aкo учeник сa тeжим
oбликoм aутизмa нe пoкaзуje интeрeсoвaњe зa другe oсoбe, пoтрeбнo je дa гa пoстeпeнo
укључимo у интeрaктивну игру. To je нajбoљe учинити нa чaсу физичкoг вaспитaњa тaкo штo
ћeмo oргaнизoвaти нaизмeничнe aктивнoсти. Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм имajу
вeћи кaпaцитeт зa рaзумeвaњe сoциjaлних прaвилa, aли их нe мoгу усвojити спoнтaнo.
Кoриснo срeдствo зa прихвaтaњe прaвилa пoнaшaњa jeсу тзв. сoциjaлнe причe. Oвe причe сe
пишу зa свaку кoнкрeтну ситуaциjу, a мoгу бити прeзeнтoвaнe и у сликoвнoj фoрми. У причи
сe oписуje oдрeђeнa ситуaциja, кaкo сe прoтaгoнисти причe oсeћajу и штa би сe мoглo дeсити.
8. Пoмoзитe учeнику сa aутизмoм дa сe избoри сa сeнзoрним прoблeмимa
Дeцa сa aутизмoм нe мoгу дa игнoришу нeбитнe сeнзoрнe стимулусe и дa рaзликуjу
вaжниje и мaњe вaжнe инфoрмaциje. Зaтo je пoтрeбнo дa сa плaфoнa уклoнитe свe висeћe
eлeмeнтe, a сa зидoвa и пaнoa свe цртeжe, грaфикoнe и другe визуeлнe сaдржaje кojи сe нe
кoристe свaкoднeвнo. Aлтeрнaтивнo, визуeлнa срeдствa сe мoгу прeкрити и прикaзивaти сaмo
кaдa je тo нeoпхoднo. Учиниoцa нe би трeбaлo дa будe у нeпoсрeднoj близини улицe. Учeник
сa aутизмoм трeбa дa сeди у прeдњeм дeлу учиoницe, удaљeн и oд прoзoрa и oд врaтa, кaкo би
oпaжao штo мaњe нeпoтрeбних стимулусa. Стo зa кojим сeди дeтe нe би трeбaлo дa будe
oбojeн jaрким бojaмa. Нa стoлу трeбa дa сe нaлaзи сaмo oнo штo je трeнутнo пoтрeбнo зa рaд.
Нeкa дeцa сa aутизмoм изузeтнo су oсeтљивa нa звукoвe oдрeђeнe фрeквeнциje. Oвa
дeцa нajчeшћe пoкривajу уши рукaмa. Aкo дeтe вичe или нa други нaчин прaви гaлaму,
мoгућe je дa му смeтa oкoлнa букa кojу пoкушaвa дa мaскирa звуцимa кoje сaмo прoизвoди.
Oвaквoj дeци трeбa дoзвoлити дa сe приврeмeнo изoлуjу. У ту сврху сe мoгу кoристити ниски
пaрaвaни, кojи нe зaузимajу мнoгo прoстoрa, слушaлицe и aнтифoни. Aкo сe дeтe плaши
oдрeђeнoг звукa (нпр. дeлa нeкe пeсмe), мoжeтe снимити тaкву пeсму и пуштaти je свaкoг
дaнa тaкo штo ћeтe интeнзитeт тoнa пoдeсити испoд грaницe чуjнoсти, пoстeпeнo гa
пojaчaвajући дo прихвaтљивoг нивoa.
Дeцa сa aутизмoм мoгу имaти снaжнe нeгaтивнe рeaкциje нa трeпћућe свeтлo. Aкo стe
убeђeни дa свeтлo нe трeпeри, вeрoвaтнo грeшитe. Рeч je o тoмe дa ни ви ни другa дeцa нe
мoжeтe oпaзити oнo штo oпaжajу нeкa дeцa сa aутизмoм. Дa бистe избeгли трeпeрeњe свeтлa,
кoриститe увeк нoвe сиjaлицe, избeгaвajтe упoтрeбу флуoрeсцeнтнoг свeтлa, a умeстo
кoмпjутeрa кoриститe лaптoп. Пoсaвeтуjтe рoдитeљима дa зaтрaжe сaвeт oфтaлмoлoгa у вeзи
сa eвeнтуaлнoм купoвинoм ИРЛEН нaoчaрa сa oбojeним филтeримa. Aкo дeтe умe дa пишe,
избeгaвajтe пaпир интeнзивнo жутe бoje. Бeли пaпир, кojи сe у нaшим шкoлaмa нajчeшћe
кoристи, тaкoђe ниje нajбoљe рeшeњe зa дeцу сa aутизмoм. Умeстo тoгa кoриститe сиви,
свeтлoплaви или свeтлoзeлeни пaпир.
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Нeкa дeцa сa aутизмoм нe пoднoсe пojeдинe тaктилнe стимулусe. Увeритe сe дa им нe
смeтa тeкстурa oдeћe или нaстaвнoг срeдствa. Нe дoдируjтe их.
Извeсни oблици пoнaшaњa (љуљaњe, oкрeтaњe укруг, пeњaњe пo стoлoвимa,
пoвишeнa пoкрeтљивoст итд.) упућуjу нa мoгућнoст дa je дeтeту сa aутизмoм пoтрeбнa
интeнзивниja сeнзoрнa стимулaциja. Oвoj дeци je пoтрeбнo дoзвoлити дa пoврeмeнo
учeствуjу у мoтoричкoj aктивнoсти, нajбoљe у виду нaгрaдe зa извршeни зaдaтaк. Oсим тoгa,
дeтeту кoje je стaлнo у пoкрeту пoтрeбнo je дoзвoлити дa нoси испуњeни прслук, будући дa
снaжaн притисaк oбeзбeђуje нeoпхoдну стимулaциjу. Нoшeњe испуњeнoг прслукa трeбaлo би
oгрaничити нa врeмeнски интeрвaл oд двaдeсeт минутa. Искoриститe чaсoвe физичкoг
вaспитaњa зa стимулaциjу љуљaњeм. Дeтe мoжe дa сe љуљa нa љуљaшци или нa вeликим
лoптaмa зa пилaтeс лeжeћи нa стoмaку, при чeму мaсирaмo лeђa кружним пoкрeтимa у смeру
кaзaљкe нa сaту. Нeкa дeцa ћe уживaти aкo их увиjeмo у струњaчу и блaгo кoтрљaмo.
Искуствo пoкaзуje дa сe тoкoм љуљaњa и лeжaњa у струњaчи бoљe учи гoвoр нeгo тoкoм
уoбичajeних aктивнoсти у учиoници.
9. Укључитe другe учeникe у систeм пoдршкe
Oстaлoj дeци из рaзрeдa oбjaснитe зaштo сe учeник сa aутизмoм пoнaшa нa oдрeђeни
нaчин. Moтивишитe их дa учeствуjу сa њим у интeрaктивнoj игри. Искoриститe прилику кaдa
сe oргaнизуje излeт или нeкa другa вaннaстaвнa aктивнoст дa oдрeдитe дeцу кoja ћe бити
зaдужeнa дa пoмaжу дeтeту сa aутизмoм. Дeцa сe бирajу сaмo aкo сe дoбрoвoљнo приjaвe.
Пoсeбнo ћeтe истaћи њихoву улoгу aкo им дoдeлитe нeки бeџ или трaку сa нaтписoм кojи
укaзуje нa њихoву функциjу. Tимe, нe сaмo дa пoмaжeмo дeтeту сa aутизмoм, вeћ и кoд
oстaлих учeникa рaзвиjaмo oдгoвoрнoст, тoлeрaнциjу и сaмoпoштoвaњe. Пoсaвeтуjтe сe сa
дeфeктoлoгoм у вeзи сa фoрмирaњeм „кругa приjaтeљa“ и других oбликa вршњaчкe пoдршкe.
ИЗБOР OБРAЗOВНИХ СTAНДAРДA ЗA ДEЦУ СA ПOРEMEЋAJИMA
AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
Учeник сa aутизмoм кojи имa oчувaну интeлигeнциjу и рeлaтивнo дoбрe
кoмуникaциoнe спoсoбнoсти, мoћи ћe дa усвaja нaстaвнe сaдржaje кao и дeцa из oпштe
пoпулaциje пoд услoвoм дa сe oбeзбeди висoк стeпeн индивидуaлизaциje нaстaвe. Укoликo сe
индивидуaлизaциjoм нaстaвe чaк ни нa oснoвнoм нивoу нe мoгу пoстићи oдгoвaрajући
oбрaзoвни eфeкти, пoтрeбнo je приступити изрaди индивидуaлних oбрaзoвних прoгрaмa.
Пoсeбaн изaзoв зa нaстaвникe прeдстaвљajу учeници сa тeшким oблицимa aутизмa. Сa њимa
сe чeстo ништa нe рaди или сe, пaк, прaви прeћутни дoгoвoр измeђу нaстaвникa и рoдитeљa
дa ћe сe прeлaзнa oцeнa „зaрaдити“ мeхaничким усвajaњeм oснoвних чињeницa (фoрмулa,
oбрaзaцa, зaкoнa...). Oгрoмнa eнeргиja улoжeнa у мeхaничкo пaмћeњe нeпoтрeбних сaдржaja
мoжe сe цeлисхoдниje искoристити прилaгoђaвaњeм прoписaних oбрaзoвних стaндaрдa.
Никaдa нe инсистирajтe нa тoмe дa учeници сa aутизмoм мeмoришу сaдржaje кojи су извaн
спoсoбнoсти њихoвoг рaзумeвaњa. Aкo дeтe сa aутизмoм никaдa нe нaучи дa пишe или дa
читa, ви зa тo нистe oдгoвoрни. Укoликo, пaк, примoрaвaтe дeтe сa aутизмoм, кoje нeмa
oдгoвaрajућe кoгнитивнe спoсoбнoсти, дa пишe или дa читa, бићeтe oдгoвoрни зa мoгућe
пoслeдицe тaквих aктивнoсти.
Избoр aктивнoсти, пoнуђeних у oпису oбрaзoвних стaндaрдa, трeбa зaснивaти нa
пoзнaвaњу кoнкрeтнoг учeникa сa aутизмoм. Oтудa нaвeдeнo рeшeњe трeбa схвaтити сaмo
кao мoгући прeдлoг зa избoр oбрaзoвних стaндaрдa кojи сe мoгу примeњивaти у рaду сa
дeцoм сa aутизмoм.
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OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ ПРВOГ ЦИКЛУСA OБAВEЗНOГ
OБРAЗOВАЊA
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.
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
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je jaснo дa сaмo дeцa сa високофункциoнaлним aутизмoм мoгу дa oвлaдajу нaвeдeним
вeштинaмa, и oд дeцe сa врлo oгрaничeним спoсoбнoстимa кoмуникaциje трeбa
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.
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
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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.
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.
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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.
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.
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ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Кaрaктeристикe учeникa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу изискуjу
прилaгoђaвaњe приступa у нaстaвнoм рaду. Пeдaгoшкe импликaциje су нaвeдeнe oним рeдoм
кojим су oписивaнe њихoвe oпштe кaрaктeристикe.
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Кoгнитивни рaзвoj нe зaвиси сaмo oд личнoсти и aктивнoсти пojeдинцa, вeћ и oд
њeгoвoг oкружeњa. Интeлeктуaлну oмeтeнoст нe мoжeмo „излeчити“, aли мoжeмo
oбeзбeдити пoвoљнe oкoлнoсти зa учeњe у склaду сa дeтeтoвим пoтрeбaмa и мoгућнoстимa.
Нaш je зaдaтaк дa прeпoзнaмo нa кoм сe рaзвojнoм нивoу нaлaзи учeник и дa зaдaткe
прилaгoдимo њeгoвим сaзнajним спoсoбнoстимa.
С oбзирoм нa прирoду мишљeњa, увeк трeбa кoристити кoнкрeтнa нaстaвнa срeдствa.
Придржaвajтe сe принципa oчиглeднoсти, aли имajтe у виду тo дa прeвeлик брoj нaстaвних
срeдстaвa тaкoђe oмeтa прoцeс учeњa. Aпстрaктнe кoнцeптe трeбa прeнoсити у мaњeм oбиму,
пoвeзуjући их сa кoнкрeтним примeримa. Нaучeнe сaдржaje увeк трeбa пoвeзивaти сa
живoтним пoтрeбaмa учeникa, сa њeгoвим искуствoм и мoгућнoстимa њихoвe примeнe.
Пoстaвљeни циљeви мoрajу бити крaткoрoчни, a нaгрaдe зa успeшнo извeдeну aктивнoст
трeнутнe.
ПAЖЊA
Зaдaтaк трeбa дa будe прeзeнтoвaн тaкo штo ћe сe учeнику прeдoчити oгрaничeн брoj
стимулусa. Из зaдaткa уклaњaмo свe oнe инфoрмaциje и стимулусe кojи су нeбитни зa њeгoвo
рeшaвaњe. Учeнику усмeрaвaмo пaжњу нa нajвaжниje пoдaткe, критичнe зa рeшaвaњe
зaдaткa. Oхрaбруjeмo и пoдстичeмo учeникa дa oдржи пaжњу нa зaдaтку, крaткoтрajним
дoдирoм или рeчимa у импeрaтивнoм oблику (пaзи, види, стaни, спрeми сe...). Teжину
зaдaтaкa пoстeпeнo пoвeћaвaмo.
ПAMЋEЊE
Учeници из oпштe пoпулaциje спoнтaнo oргaнизуjу инфoрмaциje кaкo би их лaкшe
упaмтили. Дeци сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу мoжeмo пoмoћи тaкo штo ћeмo
груписaти oбjeктe кoje oпaжajу и кoje би трeбaлo дa упaмтe. Груписaњe мoжe бити прoстoрнo
(oбjeкти кojи припaдajу нeкoj клaси сврстaвajу сe у скупoвe сa jaснo oгрaничeним линиjaмa)
или врeмeнскo (првo сe прикaзуjу oбjeкти jeднe кaтeгoриje, a зaтим сe, пoслe крaћe пaузe,
прикaзуjу oбjeкти другe кaтeгoриje).
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.
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Рeчeницe би трeбaлo дa буду крaткe. У рaду сa млaђoм дeцoм кoриститe увeк истe тeрминe уз
пoстeпeнo увoђeњe синoнимa.
MOTИВAЦИJA
Пoзнaтo je дa ништa нe успeвa тaкo дoбрo кao успeх. Aкo учeник имa нaгoмилaнo
искуствo нeуспeхa, прeстaћe дa сe труди. Дa би учeник сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
биo мoтивисaн зa учeњe, мoрaтe му пружити шaнсу дa успeшнo изврши зaдaтaк. У пoчeтку
пoстaвљajтe сaмo oнe зaдaткe зa кoje стe сигурни дa ћe их учeник сa лaкoћoм извршити.
Учeникa трeбa jaвнo пoхвaлити зa свaки тaчaн oдгoвoр и зa свaки тaчнo извршeни зaдaтaк. Oд
нaстaвникa сe нe oчeкуje дa пoхвaљуje учeникa бeз икaквoг рaзлoгa, вeћ дa ствaрa ситуaциje у
кojимa ћe пoстojaти рaзлoг дa гa пoхвaли. Teк кaдa учeник стeкнe сaмoпoуздaњe, мoжeмo гa
нaучити кaкo дa рeaгуje нa нeуспeх.
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Нaстaвник трeбa дa дeлуje прeвeнтивнo кaкo учeник сa интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
нe би испoљиo прoблeмe у пoнaшaњу. Oд пoчeткa шкoлoвaњa трeбa нeгoвaти приjaтну
рaзрeдну aтмoсфeру. Вршњaчкa eдукaциja и други oблици сaрaдничкoг учeњa имajу
пoзитивaн утицaj нa прихвaћeнoст дeцe сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу.
Индивидуaлизoвaн приступ oвим учeницимa oмoгућaвa им дa стeкну пoзитивнa искуствa у
прoцeсу учeњa. Tимe сe рaзвиja њихoвo сaмoпoуздaњe штo умaњуje мoгућнoст пojaвe
сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa. Нeпримeрeнo пoнaшaњe oвих учeникa чeстo
сe пoгрeшнo тумaчи. Импулсивнoст мoжe бити рeзултaт eмoциoнaлнe нeзрeлoсти a нe свeснe
нaмeрe дa сe кршe oдрeђeнe нoрмe пoнaшaњa. Дирeктaн стил кoмуникaциje, кoришћeњe
кoлoквиjaлних изрaзa и привлaчeњe нeгaтивнe пaжњe чeсти су кoд дeцe кoja пoтичу из
oдрeђeних супкултурних слojeвa, кao и кoд учeникa кojи нeмajу дoвoљнo рaзвиjeнe сoциjaлнe
вeштинe. Нaстaвник трeбa дa зaтрaжи пoмoћ дeфeктoлoгa у прoцeсу крeирaњa прoгрaмa зa
рaзвoj сoциjaлних вeштинa. Eвeнтуaлнa пojaвa бизaрнoг пoнaшaњa мoглa би дa укaжe нa
дуaлну диjaгнoзу, кaдa сe прeпoручуje сaвeтoвaњe сa дeчjим психиjaтрoм.
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.
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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.
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
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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.
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 АДХДом најчешће се јавља лош успех у школи, који је често знатно испод нивоа његових
интелектуалних могућности, осећање усамљености и недостатак самопоуздања, неуспех у
дружењу са осталом децом, неуспех у покушајима да се укључи у додатне школске и
ваннаставне активности. Преко 50 одсто деце са овим проблемом не може да прати редован
наставни план и програм, па се укључују у додатне часове за савладавање школског градива.
Такође, испитивања показују да 35 одсто деце напусти школу, а само пет одсто стекне
факултетско образовање. Уколико деца нису обухваћена одговарајућим третманом,
проблеми се настављају и у адолесценцији, као и у одраслом добу.
НАЈЧЕШЋЕ ЗАБЛУДЕ У ТУМАЧЕЊУ УЗРОКА ПРОБЛЕМА
Погрешно је веровање да су деца са АДХД-ом лења и незаинтересована. Проблеми
ове деце директно утичу на смањење посвећености и истрајности у активностима, што је
посебно уочљиво у изради школских и домаћих задатака. Деца са овим проблемом често не
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могу да разумеју и запамте дате инструкције, не могу да изразе мисли на разумљив начин те
да самостално усмере пажњу и одрже је на задатим активностима; имају озбиљнијих
потешкоћа у писању и читању услед чега лако одустају и постају незаинтересована. Отуда је
осмишљена и структурирана подршка одраслог неопходна.
Често се верује да је недостатак дисциплине у породичном окружењу главни „кривац“
за настанак овог поремећаја. Истраживања показују да су неадекватне васпитне мере заправо
последица а не узрок овог поремећаја. Услед бројних проблема са којима се свакодневно
сусрећу, родитељи ове деце често имају неадекватне и непримерене реакције. Усвајање
ефикаснијег начина васпитања омогућиће разрешавање бројних проблема и отклањање
многих тешкоћа деце са овим проблемом.
ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
Због проблема са пажњом, дете са АДХД-ом треба да седи близу наставника, са што
мање предмета на радној површини стола, као и у видном пољу. Наставник је тада у
могућности да лакше прати и усмерава рад детета.
Наставне активности и задаци морају бити разноврсни. Активности које изискују
мировање треба смењивати активностима које изискују кретање. На прве знаке умора (када
дете почиње да прекида рад, да се врпољи, прича и сл.), неопходно је променити активност,
односно дати детету задужење које ће му задовољити потребу за кретањем.
Када се суочи са сложеним задацима (када треба да препише текст и одговори на
питања или да изврши неку рачунску операцију), дете са АДХД-ом не успева да запамти
упутства, не може да се сети редоследа радњи и тачног решења задатака. Због тога је важно
давати краће задатке које дете може да обави у кратком временском року. Дуже и сложеније
текстове и задатке треба делити на више мањих целина. У задацима треба смањити број
захтева (да их не буде више од три).
Примереније је примењивати усмено испитивање, кратким питањима, што ређе у
групи. Понекад деца са овим синдромом испољавају смањену координисаност у покретима,
нарочито када су у питању сложене активности. Потешкоће се посебно јављају у писању и
цртању, где деца са АДХД-ом имају проблем да организују различите покрете по утврђеном
редоследу. Зато је потребно да наставник, у складу са могућностима конкретног детета,
продужи време за израду задатака писаним путем.
Проблематично понашање биће ређе уколико дете може да предвиди активности, па је
важно активности најављивати и држати се предвиђеног распореда.
Дете са АДХД-ом не би требало укључивати у активности које нису структурисане,
добро организоване и које се врше без надзора одраслог. Такође, требало би избегавати
такмичарске активности, као и активности у већим групама које се одвијају по сложенијим
правилима.
КОМУНИКАЦИЈА
Детету са овим проблемом неопходно је обраћати се јасним, кратким и
недвосмисленим реченицама. Из упутстава и налога треба избацити све непотребне изразе.
Веома је корисно тражити од детета да понови захтев како би се проверило разумевање. Дете
може да запише упутства, али је при томе потребно проверити исправност записаног. Такође,
захтеви треба да буду прилагођени могућностима детета – не тражити од њега нешто за шта
је унапред јасно да не може да реализује. На пример, тражење од ученика да седи и решава
задатке двадесетак минута или да чека да наставник или родитељ заврши започети разговор
са другим лицем, сигурно ће довести до непожељног понашања. Захтеве, упутства и
објашњења требало би давати у ситуацијама у којима нема других стимулуса који би детету
одвлачили пажњу. И правила која се постављају треба да буду јасна и једноставна, и
пожељно је да буду видно истакнута. Уколико желимо да нас дете разуме и реализује захтев,
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треба избегавати формулације типа „ако–онда“. У постављању услова пожељна је
формулација „када–онда“. Међутим, уколико детету том приликом задамо неколико захтева
истовремено, врло је вероватно да неће моћи да их реализује (нпр. да препише текст са табле,
уради задатке и сачека да наставник прегледа).
Ако дете почне на часу да се непримерено понаша, може се и невербалним ставом
зауставити у неодговарајућој активности (стати поред њега, ставити му руку на раме, узети
му свеску и погледати је и сл.). Корисни су и унапред договорени сигнали за умиривање
(пуцкање прстима, картице у боји или са сликама и сл.).
ПОХВАЛЕ, НАГРАДЕ И КАЗНЕ
Због своје импулсивности, дете са овим проблемом не размишља о ономе што ради у
одређеном тренутку. Не може да предвиди последице својих поступака. Због тога доводи у
опасност и себе и друге. Склоно је да поступа увек на исти начин иако је за сличне поступке
раније било кажњавано. Дете нема намеру да лоше поступа – оно зна како би требало да се
понаша у одговарајућој ситуацији, али без помоћи одраслог не може да спроведе
одговарајућа правила понашања. Због тога је неопходан системски рад одраслог на
развијању прво спољашње, а затим и унутрашње мотивације.
Ако се дете прихватљиво понаша, треба га наградити. Ако желимо да одустане од
непримереног понашања, које није опасно ни по њега ни по друге, треба да игноришемо
такво понашање. Уколико се дете понаша непримерено и доводи у опасност и себе и друге,
казна је неопходна. При томе треба имати на уму да ће одрасли, с обзиром на дететова честа
неодговарајућа понашања, прибегавати све чешћим и строжим казнама, које неће имати
ефекта. Такође, претерано кажњавање ће довести до тога да дете пажњу усмерава на
избегавање казне а не на пожељне облике понашања.
Под наградама се не подразумевају само слаткиши, играчке и слично. Награде су и
пажња коју одрасли посвећује детету када се адекватно понаша, наклоност и уважавање које
испољава, као и давање могућности детету да обавља за њега пријатне активности. Дете
треба наградити чим се примерено понаша. У пракси је често обрнут случај. Наставник
пажњу усмерава на дете са овим проблемом када жели да га опомене, подсети на задатак и
усмери на задату активност. Како дете настави да ради започето, наставник пажњу усмерава
на неког другог. И тако се проблем наставља.
Подстицаји треба да буду за дете значајни. Похвале не треба давати уопштено, као у
примеру „браво“, „ово си одлично урадио/урадила“ и слично. Дете неће моћи да разуме на
шта се похвала конкретно односи.
С обзиром на то да се дете са АДХД-ом лако засити сваког понављања, награде би
требало често мењати. Дете треба хвалити и због уложеног труда, а не само због оствареног
резултата.
Дете са овим проблемом често доживљава неуспехе и критике наставника и родитеља,
па може да створи слику о себи као о неспособном и лошем детету. Уколико се проблему не
приђе системски и правовремено, дете са АДХД-ом може да развије поремећаје у понашању.
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5. ПЛАНИРАЊЕ ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Савремена концепција наставе треба да омогући ученику конструкцију знања,
односно процес активне изградње употребљивих знања и умења. То подразумева властити
напор ученика, његово мишљење и активност. У савременом наставном процесу акценат
више није на преносу информација, већ на стварању услова и могућности ученицима за
самосталну конструкцију знања. Нагласак би требало да буде на процесу учења, улози и
активностима ученика и исходима тог процеса. Каквог ће квалитета бити исход наставе,
зависи од квалитета организације наставе/учења. У њеном току морају бити ангажовани
виши мисаони процеси, који омогућавају ученику да разуме и интерпретира чињенице,
примени научено знање у свакодневним животним ситуацијама, изводи закључке и
аргументовано их образлаже и слично. Најчешћа смерница о томе које мисаоне активности и
на који начин се развијају у школи садржи Блумова таксономија у когнитивном домену.
Бенџамин Блум са сарадницима креирао је таксономију циљева васпитања и
образовања у три подручја: когнитивном (нове информације, мисаоне активности),
афективном (осећања, склоности, интересовања, вредности) и психомоторном (физичке и
перцептивне активности и вештине). Циљеве и исходе у когнитивном подручју разврстао је у
шест основних категорија, које су хијерархијски уређене (према нивоу апстраховања), а то
су: знање, схватање, примена, анализа, синтеза и евалуација. У доњој табели су дати
нивои са примерима мишљења и типовима активности којима се ови различити мисаони
процеси ангажују.
Компетенција

Демонстрирана знања и вештине

Активности којима се
проверава оствареност
исхода на датом нивоу

Знање

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

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

Схватање

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

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

Примена

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

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

Анализа

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

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

Синтеза

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

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

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

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

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

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 активности/показатеља ће наставник знати да је одређени час успео?
ЛОГИЧКО И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ
Како би се ученици припремили да користе читав низ вештина и развију различите
облике мишљења и понашања, како би могли да тумаче и повезују информације у смислене
целине и идеје, које ће затим и практично примењивати, у настави морају бити заступљени и
виши мисаони процеси.
Логичко мишљење користи логичка правила закључивања приликом решавања
проблема, а то су:
 дефинисање појаве;
 уопштавање појаве  извођење општег из појединачног (индукција и
класификација);
 закључивање о појединачном на основу општег (дедукција);
 поређење  утврђивање једнакости, разлика или сличности;
 допуњавање целине (комплементарност);
 обртање процеса (реверзибилност);
 разлагање на делове у циљу уочавања њиховог односа и склапање целине од делова
(анализа и синтеза).
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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
појаве, чиме је омогућено организовање података у
категорије
Наведени примери захтева уз читање текста омогућавају
метакогнитивни приступ учењу, као и повезивање
претходно наученог.
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 Читање са предвиђањем

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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6. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

НАСТАВНА ЦЕЛИНА, ТЕМА

ОБРАДА

ОСТАЛО

УКУПНО

а) Граматика

18

20

38

б) Правопис

8

12

20

а) Школска лектира

37

23

60

б) Домаћа лектира

6

6

12

а) Усмено изражавање

12

12

24

б) Писмено изражавање

4

22

26

85

95

180

Језик:

Књижевност:

Језичка култура:

УКУПНО:
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7. ГОДИШЊИ ПЛАН (РАСПОРЕД) НАСТАВНОГ ГРАДИВА
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вербално-текстуална
вербално-текстуална
вербална
вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
групни
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

проширивање
знања
обрада
проширивање
знања

Реченице по значењу

„Септембар” – Д. Костић

Обавештајне реченице

Час у природи

„Свијету се не може угодити” –
народна прича

7.

8.

9.

10.

11.

обрада

говорна вежба

писаних радова,
вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

обрада и
утврђивање

,,Свитац тражи пријатeља” –
С. Ј. Ђин

6.

вербално-текстуална,
писаних радова

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

обрада

,,Свитац тражи пријатеља” –
С. Ј. Ђин

5.

писаних радова,
текстуална

фронтални,
индивидуални

понављање

Научили смо у другом разреду из
граматике

4.

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

обрада

,,Љубавна песма” – М. Данојлић

3.

вербално-текстуална

индивидуални,
фронтални

анализа домаћих
задатака

Причамо своје доживљаје са
летовања

вербална

фронтални,
индивидуални

2.

НАСТАВНА
МЕТОДА

ОБЛИК РАДА

говорна вежба

ТИП ЧАСА

На почетку школске године

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

предмет: Српски језик

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

Читанка

Жубор речи и
Читанка

Читанка

Жубор речи

Читанка

Читанка

Жубор речи

Читанка

писани радови
ученика

1.5.2, 2.5.2, 2.5.7,
3.5.1, 3.5.3.

0.1.5, 0.1.6.

1.4.3, 2.4.6, 2.4.7.

1.5.1, 1.5.3, 2.5.1,
2.5.7.

1.4.3, 2.4.6, 2.4.7.

0.1.4, 2.3.7.

1.5.2, 1.5.3, 2.5.2,
2.5.7, 3.5.1, 3.5.7.

1.4.1, 1.4.3.

1.5.1, 2.5.1, 2.5.3.

0.1.6, 0.1.5.

уџбеници за трећи
1.2.2.
разред

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

разред: трећи

Наставник: __________________________________________

1.

РЕД.
БР.

месец: септембар

ОШ: ______________________________________________

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

обрада
утврђивање

„Прича о доброј роди” –
С. Г. Давидовић

„Прича о доброј роди” –
С. Г. Давидовић

Систематизација рада у октобру

18.

19.

20.

систематизација

вербална, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

говорна и
писмена вежба

Да имам чаробну моћ

17.

вербално-текстуална,
писаних радова
вербална, писаних
радова

фронтални,
индивидуални
групни,
индивидуални

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

проширивање
знања

Узвичне и заповедне реченице

16.

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

утврђивање

„Лав и човек” – арапска народна
прича

15.

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

обрада

„Лав и човек” – арапска народна
прича

14.

вербално-текстуална,
писаних радова

Упитне реченице

13.

фронтални,
индивидуални

Слика ми прича

12.
проширивање
знања

илустративна,
вербална, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

говорна и
писмена вежба

Читанка,
Жубор речи

Читанка

Читанка

свеске

Жубор речи

Читанка

Читанка

Жубор речи

дидактички
материјал
пригодан за
говорне вежбе

0.1.3, 0.1.4, 1.2.2,
1.2.5, 1.4.3, 1.5.4,
2.2.2.

0.1.5, 0.1.6, 2.3.3,
2.3.4, 3.3.2, 3.3.5.

0.1.5, 0.1.6, 2.3.3,
2.3.4, 3.3.2,3.3.5.

0.1.5, 0.1.6.

1.4.3, 2.4.6, 2.4.7.

1.5.2, 1.5.3, 2.5.4,
2.5.5, 3.5.1, 3.5.3.

1.5.2, 1.5.3, 2.5.4,
2.5.5, 3.5.1, 3.5.3.

1.4.3, 2.4.6, 2.4.7.

0.1.5, 0.1.6.

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

„Стакларева љубав” – Г. Олујић

31.

вербална

фронтални,
индивидуални

Један занимљив филм

30.

вербална, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

Писмо непознатом другу

29.

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

обрада

„Иде санак низ улицу” – народна
успаванка

28.

вербална, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

обрада

Главни делови реченице

27.

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

обрада и
утврђивање

„Заљубљене ципеле” – П. Грипари

26.

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

обрада

„Заљубљене ципеле” – П. Грипари

25.

вербална, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

Мудро сам поступио

24.

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

„Вук и јагње” – народна басна

23.

вербално-текстуална,
писаних радова

фронтални,
индивидуални

обрада

говорна вежба

писмена вежба

писмена вежба

обрада

обрада

Употреба великог слова у писању
имена народа

22.

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

проширивање
знања

НАСТАВНА
МЕТОДА

ОБЛИК РАДА

Читанка

1.3.8, 2.3.3, 2.3.8,
3.3.2.

стара писма,
коверат,
поштанска марка

1.5.2, 1.5.4, 2.5.4,
2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.

0.1.6, 0.1.5.

1.5.1, 1.5.3, 2.5.1,
2.5.7.

2.4.5.

2.2.5, 2.2.7, 3.2.7.

1.5.2, 1.5.4, 2.5.4,
2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.

1.3.8, 2.3.3, 2.3.8,
3.3.2, 3.3.5.

1.5.2, 1.5.3.

2.3.2.

1.4.3, 2.4.6, 2.4.7.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

Читанка

Жубор речи

Читанка

Читанка

Читанка, свеске

Читанка

Жубор речи

Жубор речи

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

разред: трећи

Наставник: __________________________________________

ТИП ЧАСА

Потврдне и одричне реченице

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

предмет: Српски језик

21.

РЕД.
БР.

месец: октобар

ОШ: ______________________________________________

вербална, писаних
радова
вербална, текстуална
вербално-текстуална
вербална
вербално-текстуална
вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални
фронтални,
групни,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

обрада
провера и
вежбање

Употреба великог слова у писању
географских имена

Прелиставамо странице дечје
штампе

„Љутито мече” – Б. Црнчевић

Рецитујемо изражајно

Народне умотворине

Место, време и начин вршења
радње

Октобарске слике

Јесен у парку

„А зашто он вежба” – Д. Радовић

„А зашто он вежба” – Д. Радовић

Систематизација рада у октобру

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

33.

вербално-текстуална

писаних радова
вербално-текстуална
вербална,
демонстративна
вербално-текстуална

индивидуални,
фронтални
фронтални,
индивидуални
фронтални, рад
у пару
фронтални,
групни,
индивидуални

обрада
вежбаање
(сценски приказ)
систематизација

писмена вежба

вербална

фронтални

говорна вежба

обрада

говорна вежба

говорна вежба

утврђивање

фронтални,
индивидуални

„Стакларева љубав” – Г. Олујић

32.

Читанка,
Жубор речи

Читанка

Читанка

свеске

свеске

Жубор речи

лектира

Читанка, свеске

Читанка

дечји листови и
други часописи

Жубор речи

Читанка

0.1.3, 0.1.4, 1.2.2,
1.2.5, 1.4.3, 1.5.4,
2.2.2.

0.1.3.

1.5.2, 1.5.4, 2.5.4,
2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.

1.3.8, 2.3.3, 2.3.8,
3.3.2, 3.3.5.

0.1.5, 0.1.6.

1.4.1, 1.4.3, 2.4.1,
3.4.3.

1.5.1, 1.5.3, 2.5.1,
2.5.7.

0.1.3.

1.5.1, 1.5.3, 2.5.1,
2.5.7, 3.5.7.

0.1.4, 0.1.8.

2.3.2.

2.2.5, 2.2.8.

обрада и
утврђивање

обрада
обрада

„Мачак отишао у хајдуке” –
Б. Ћопић

Какво, колико и чије је нешто

Час посвећен Вуку С. Караџићу

„Марко Краљевић и бег Костадин”
– народна епска песма

О Марку Краљевићу

Управни говор

Употреба великог слова у писању
наслова књига и часописа

Препоручио бих другу да прочита

„Шта је отац” – Д. Лукић

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

обрада

говорна вежба

домаћи задаци

обрада

говорна вежба

обрада

обрада

ТИП ЧАСА

„Мачак отишао у хајдуке” –
Б. Ћопић

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

вербално-текстуална
вербална, писаних
радова
вербална, писаних
радова

вербално-текстуална
вербална
вербална, писаних
радова
вербална, писаних
радова
вербална
вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

НАСТАВНА
МЕТОДА

Читанка

књиге по избору
ученика

Жубор речи

Жубор речи

књига, Читанка,
свеске

1.5.1, 1.5.3, 2.5.3,
2.5.7.

0.1.1, 0.1.2, 0.1.4.

2.3.2.

2.3.2.

2.3.3.

2.5.1, 2.5.4.

0.1.1; 2.2.2, 3.2.1.

књиге о В.С.
Караџићу,
часописи,
текстови са
интернета
Читанка

2.4.2.

0.1.3, 0.1.7.

1.5.3, 1.5.4, 2.5.4,
2.5.5, 3.5.1, 3.5.5.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

Жубор речи

Читанка

Читанка

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

разред: трећи

Наставник: __________________________________________

ОБЛИК РАДА

предмет: Српски језик

44.

РЕД.
БР.

месец: новембар

ОШ: ______________________________________________

говорна и
писмена вежба
обрада

Стварамо причу према познатом
почетку

Употреба великог слова у писању
назива празника

„Себични џин“ – О. Вајлд

„Себични џин“ – О. Вајлд

Промена краја приче ,,Себични
џин”

,,Како се пишу песме” –
В. Стојиљковић

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

систематизација

вербално-текстуална

Систематизација знања у новембру

64.

фронтални,
групни,
индивидуални

провера знања

Проверавамо своја знања о
реченицама

63.

писаних радова

вербална, писаних
радова

фронтални,
групни,
индивидуални

проширивање
знања

Именице

индивидуални

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

обрада

писмена вежба

вербална, писаних
радова

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

вербална, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

вербално-текстуалне

вербална, писаних
радова

писаних радова,
вербална

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

писаних радова

индивидуални

фронтални

обрада

обрада

обрада

Начини писања управног говора

55.

писмена вежба

Мој отац

54.

Читанка,
Жубор речи

наставни листићи

Радна свеска

Читанка

Читанка, свеске

Читанка

Читанка, свеске

Жубор речи

свеске

Жубор речи

свеске

0.1.3, 0.1.4, 1.2.2,
1.2.5, 1.4.3, 1.5.4,
2.2.2.

1.4.1, 1.4.2, 2.4.2,
3.4.1; 3.4.2.

1.4.1, 2.4.2, 3.4.1.

1.5.1, 1.5.3, 2.5.1,
2.5.7, 3.2.4.

1.3.7, 3.3.3.

1.3.7, 1.5.2, 1.5.3,
1.5.4, 2.5.4, 2.5.7,
3.3.3.

2.2.5, 2.2.7, 3.2.7.

2.3.2, 1.5.3, 1.5.4,
2.5.4, 2.5.5, 3.5.1,
3.5.3.

0.1.5, 0.1.6.

2.3.2.

1.3.8, 2.3.3, 2.3.4,
3.3.2, 3.3.5.

обрада
обрада и
понављање

Пословице, загонетке, питалице

Мој незаборавни доживљај

Доживљај који ћу памтити

„Чардак ни на небу ни на земљи” –
народна приповетка

„Чардак ни на небу ни на земљи” –
народна приповетка

Зимске слике

„Радост због шкољке” –
М. Ратковић

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

обрада

говорна вежба

писмена вежба

говорна вежба

говорна вежба

обрада

Заједничке именице

66.

обрада

ТИП ЧАСА

„Трепетала трепетљика”

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

вербална, текстуална

вербална, текстуална

вербална, писаних
радова
вербална, писаних
радова

фтонтални и
индивидуални
фронтални,
групни,
индивидуални
фронтални,
групни,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

дијалошка, текстуална

дијалошка

фронтални,
индивидуални
фтонтални и
индивидуални

вербална, текстуална

фтонтални и
индивидуални

вербална, текстуална

вербално-текстуална

фронтални и
индивидуални

фтонтални и
индивидуални

НАСТАВНА
МЕТОДА

Читанка

слике зиме

свеске

Читанка,
Жубор речи

свеске, прибор за
писање

свеске

књига, свеске,
прибор за писање

Жубор речи,
Радна свеска

Читанка

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1.5.3, 1.5.4, 2.5.4,
2.5.5, 3.5.1, 3.5.3.

0.1.6, 0.1.5, 0.1.7.

1.2.2, 2.2.8, 3.2.4.

1.5.3, 1.5.2, 2.5.4,
2.5.5, 3.5.1, 3.5.3.

1.3.8, 2.3.3, 3.3.5.

0.1.6, 0.1.5, 2.3.3,
3.3.5.

1.5.1, 1.5.3, 2.5.1,
2.5.7, 3.2.4.

1.4.1, 2.4.2, 3.4.1.

1.5.1, 1.5.3, 2.5.1,
2.5.7.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

разред: трећи

Наставник: __________________________________________

ОБЛИК РАДА

предмет: Српски језик

65.

РЕД.
БР.

месец: децембар

ОШ: ______________________________________________

Ситница која ми је много значила

Мој сан

„Свети Никола” – Милован Б.
Цветковић

Властите именице

Писање датума

Рецитујемо изражајно

„Балада о руменим векнама” –
Драган Лукић

Род именица

„Први снег” – Војислав Илић

Писање честитки за Нову годину

На крају првог полугодишта

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

дијалошка, текстуална

фронтални,
индивидуални
индивидуални

обрада
одељењско
такмичење

систематизација

писмена вежба

обрада

обрада

обрада

вербално-текстуалне
вербално-текстуална,
писаних радова
вербално-текстуална,
писаних радова
дијалошка, писаних
радова

дијалошка

фронтални,
групни
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
групни и
индивидуални

монолошка

дијалошка, писаних
радова

обрада

фронтални,
индивидуални

писаних радова

фронтални,
индивидуални
вербално-текстуална

метода писаних
радова

фронтални,
индивидуални

фронтални

обрада

писмена вежба

писмена вежба

0.1.6, 1.4.1, 2.4.1,
2.4.3, 2.2.5, 2.2.7,
3.3.5.

1.5.1, 1.5.3, 2.5.1,
2.5.7.

честитке, коверте
и прибор за
писање
Читанка,
школска и домаћа
лектира

1.5.1, 1.5.3, 2.5.1,
2.5.7.

1.4.1, 2.4.2, 3.4.1.

1.5.1, 1.5.3, 2.5.1,
2.5.7.

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
2.2.1.

2.3.3.

1.4.1, 2.4.2, 3.4.1.

1.5.1, 1.5.3, 2.5.1,
2.5.7.

Читанка

Жубор речи

Читанка

Читанка

Радна свеска

Жубор речи,
Радна свеска

Читанка

свеске и прибор за 0.1.7, 0.1.6, 1.3.8,
рад
2.3.3.

свеске и прибор за
1.3.8, 2.3.3, 3.3.5.
писање

фронтални,
групни
фронтални,
индивидуални

обрада и
утврђивање
проширивање
знања

„Свети Сава и сељак без среће” –
Станоје М. Мијатовић

Живот и рад Светог Саве

90.

91.

дијалошка, текст
метода

дијалошка,
илустративна

Читанка

Читанка, прибор
за цртање

Читанка

дијалошка

обрада

89.

1.5.1, 1.5.3, 1.5.4,
2.5.4, 2.5.5, 2.5.7,
3.5.1, 3.5.3.

1.5.1, 1.5.3, 1.5.4,
2.5.4, 2.5.5, 2.5.7,
3.5.1, 3.5.3.

1.5.1, 1.5.3, 1.5.4,
2.5.4, 2.5.5, 2.5.7,
3.5.1, 3.5.3.
фронтални,
индивидуални

„Свети Сава и сељак без среће” –
Станоје М. Мијатовић

Жубор речи,
свеске и прибор за 2.3.3.
писање
вербално-текстуално,
писаних радова

1.5.1, 1.5.3, 2.5.1,
2.5.7.

текст – Читанка,
свеске, прибор за
писање

фронтални,
индивидуални

обрада

0.1.7, 1.3.6, 3.3.5.

табла, креда,
свеске

Жубор речи,
дијалошка, текстуална свеске и прибор за 2.4.2.
рад

Писање назива улица

обрада

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

фронтални,
индивидуални

88.

вербално-текстуална

фронтални,
групни

Број именица

обрада

87.

дијалошка

фронтални,
индивидуални

„Снег пада” – Владимир Буњац

НАСТАВНА
МЕТОДА

разред: трећи

Наставник: __________________________________________

ОБЛИК РАДА

86.

говорна вежба

ТИП ЧАСА

Зимски доживљаји

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

предмет: Српски језик

85.

РЕД.
БР.

месец: јануар

ОШ: ______________________________________________

дијалошка, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

Један незабораван доживљај

96.

писмена вежба

Слика ми прича

95.

дијалошка, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

говорна и
писмена вежба

2.4.1.

1.5.2, 1.5.3, 2.5.2,
2.5.4, 2.2.5, 2.2.6.

1.2.5, 2.2.5, 2.2.7,
3.2.4.

свеске, прибор за
писање

1.3.6, 2.3.6, 3.3.5,
2.3.8.

слике по избору
наставника,
0.1.5, 0.1.6.
свеске и прибор за
писање

Радна свеска

обрада

94.

вербално-текстуална,
демонстрације,
писаних радова

фронтални,
индивидуални

Речи које значе нешто умањено или
увећано

Читанка

вербално-текстуална

фронтални,
у паровима

обрада

„Корњача и зец” – Езоп

93.

Читанка

дијалошка, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

обрада

„Моја бака је пљачкаш банке” –
Реј Баркер и Луис Фиџ

92.

обрада
обрада
обрада и сценски
приказ

Речи са више значења

„Зима” – Душан Васиљев

Контролна вежба из граматике

Писање бројева словима

„Никад два добра” – Јованка
Јагорчевић

„Никад два добра” – Јованка
Јагорчевић

Писање речце НЕ и ЛИ

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

обрада

провера

обрада

обрада

говорна вежба

Причање о догађају према
заједничком плану

98.

обрада

ТИП ЧАСА

„Џин из Скалунде” – шведска
народна прича

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

дијалошка, писаних
радова
дијалошка, писaних
радова
дијалошка, писaних
радова

фронтални,
индивидуални
индивидуални
фронтални,
индивидуални

дијалошка
дијалошка, писаних
радова

групни,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

дијалошка

контролни листић
или тест

дијалошка, текстуална

фронтални,
индивидуални

фронтални,
групни

Читанка

дијалошка

фронтални,
индивидуални

Жубор речи

Читанка

Читанка

Жубор речи,
Радна свеска

Жубор речи,
Радна свеска

табла, свеске

Читанка

дијалошка, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

2.3.2.

1.2.5, 2.2.5, 2.2.7,
3.2.4.

1.2.5, 2.2.5, 2.2.7,
3.2.4.

2.4.1.

2.4.4, 3.4.2.

1.5.1, 2,5,1, 2.5.3,
2.5.7.

1.3.6, 2.3.6, 3.3.5,
2.3.8.

0.1.6, 0.1.7.

1.2.5, 2.2.5, 2.2.7,
3.2.4.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

разред: трећи

Наставник: __________________________________________

ОБЛИК РАДА

предмет: Српски језик

97.

РЕД.
БР.

месец: фебруар

ОШ: ______________________________________________

писмена вежба
обрада
обрада
обрада

Моја омиљена дрангулија

„Песма о цвету” – Бранко
Миљковић

Речи са сличним и супротним
значењем

„Ветар и сунце” – народна
приповетка

Провера знања о именицама

„Шта је највеће” – Мирослав Антић

Азбука и абецеда

Систематизација у фебруару

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

систематизација

понављање

обрада

провера

обрада

„Дрангулија” – Владимир Андрић

107.

говорна вежба

Једна ТВ емисија

106.

дијалошка, писаних
радова
дијалошка, писаних
радова
дијалошка, писаних
радова
дијалошка, писаних
радова
дијалошка, писаних
радова
дијалошка, писаних
радова
дијалошка, текстуална

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

1.2.5, 2.2.5, 2.2.7,
3.2.4.

2.4.4, 3.4.2.

1.2.5, 2.2.5, 2.2.7,
3.2.4.

2.4.8.

1.5.1,2.5.1, 2.5.3,
2.5.7.

Читанке, свеске
за домаћи задатак

0.1.6, 2.2.5, 2.2.7,
1.3.9, 3.3.5.

Жубор речи,
свеске и прибор за 2.3.3.
писање

Читанка

наставни листић

Читанка

Поуке о језику

Читанка

свеске, прибор за
рад

дијалошка, писаних
радова

индивидуални

1.3.6, 2.3.8, 3.3.3.

Читанка, свеске и 1.2.5, 2.2.5, 2.2.7,
прибор за рад
3.2.4.

дијалошка, писаних
радова

0.1.5,0.1.6.

фронтални,
индивидуални

ТВ емисије

дијалошка, вербална

фронтални,
индивидуални

обрада

демонстративна,
вербална

Реченична интонација

125.

фронтални,
индивидуални

утврђивање

У улози песника (пишемо песме о
цвећу)

124.

писаних радова

дијалошка, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

писмена вежба

Био сам неповерљив према мами и
тати

123.

фронтални,
индивидални

вербално-текстуална

фронтални,
индивидуални

говорна и
писмена вежба

Моја мама

122.

дијалошка, писаних
радова

говорна вежба

Легенда из нашег краја

фронтални,
групни,
идивидуални

121.

дијалошка, текстуална

фронтални,
индивидуални

обрада

„Паукова мрежа” – легенда из
Велике Британије

120.

дијалошка, писана и
текстуална

фронтални,
индивидуални

обрада

„Врапчић” – Максим Горки

119.

дијалошка, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

обрада

Писање слова Ј

118.

дијалошка, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

утврђивање

„Бајка о белом коњу” – Стеван
Раичковић

117.

дијалошка, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

обрада

„Бајка о белом коњу” – Стеван
Раичковић

116.

НАСТАВНА
МЕТОДА

Жубор речи

свеске, прибор за
писање

Читанка, свеске

свеске, прибор за
писње

Читанка

Читанка

Жубор речи

Читанка

Читанка

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

2.3.3.

2.3.3, 2.3.5, 1.3.6.

2.3.3, 2.3.5, 1.3.6.

0.1.6, 2.3.3, 2.3.6,
2.3.8.

1.2.5, 2.2.5,. 2.2.7,
3.2.4.

1.2.5, 2.2.5, 2.2.7,
3.2.4.

1.5.2, 1.5.3, 1.5.4,
2.5.4, 2.5.5, 2.5.7,
3.5.1, 3.5.3.

2.3.2.

1.3.7, 2.3.3.

1.5.2, 1.5.3, 1.5.4,
2.5.4, 2.5.5, 2.5.7,
3.5.1, 3.5.3.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

разред: трећи

Наставник: __________________________________________

ОБЛИК РАДА

ТИП ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

предмет: Српски језик

РЕД.
БР.

месец: март

ОШ: ______________________________________________

обрада

утврђивање
обрада

обрада
обрада
сценски приказ

„Женидба врапца Подунавца” –
народна песма

Поправак првог писменог задатка

Поправак првог писменог задатка

„Пролећница” – Јован Јовановић
Змај

Пишем песме о пролећу

Реченични нагласак

„Лед се топи” – Александар
Поповић

„Лед се топи” – Александар
Поповић

Систематизација у марту

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

систематизација

утврђивање

утврђивање

провера

Први писмени задатак

127.

утврђивање

Припрема за први писмени задатак

126.

Читанка

дијалошка, текст
метода
дијалошка, писаних
радова
дијалошка, писаних
радова
дијалошка, писаних
радова
дијалошка, писаних
радова
вербално-диајалошка,
писаних радова
дијалошка, писаних
радова
дијалошка
дијалошка, текстуална

фронтални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
групни

0.1.3, 0.1.5.

0.1.3, 0.1.5.

0.1.6.

2.3.7, 3.3.5.

1.5.1, 2.5.1, 2.5.3,
2.5.7.

2.3.9.

2.3.9.

1.2.5, 2.2.5, 2.2.7,
3.2.4.

1.3.8, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.8, 2.3.7, 3.3.2,
3.3.5, 2.3.1.

0.1.6, 0.1.5.

текстови домаће и 0.1.6, 2.2.5, 2.2.7,
школске лектире 1.3.9, 3.3.5.

Читанка

Читанка

Жубор речи

свеске, прибор за
рад

Читанка

вежбанка, прибор
за писање

вежбанка, прибор
за писање

вежбанка и
прибор за писање

дијалошка, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

свеске, прибор за
писасње

дијалошка, писаних
радова

фронтални

обрада
обрада
обрада

„Прича о раку кројачу” – Десанка
Максимовић

„Зелена мода” – Душан Радовић

„Домовина се брани лепотом” –
Љубивоје Ршумовић

Рецитујмо изражајно

Проверавамо знања из правописа
(тест у граматици)

Час у природи

Пролеће у мом крају

Систематизација рада у априлу

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

систематизација

писмена вежба

говорна вежба

провера знања

утврђивање

обрада

138.

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
групни,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
групни,
индивидуални
фронтални,
групни
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

обрада

говорна и
писмена вежба

„Прича о раку кројачу” – Десанка
Максимовић

ОБЛИК РАДА

ТИП ЧАСА

Шала је успела

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

предмет: Српски језик

137.

РЕД.
БР.

месец: април

ОШ: ______________________________________________

дијалошка,
демонстративна,
монолошка, писаних
радова
дијалошка, писаних
радова
амбијентално учење,
дијалошка,
монолошка,
демонстративна
писаних радова,
вербална
дијалошка,
текстуална,
демонстративна,
писаних радова,
илустративна

1.3.5, 2.3.3, 2.3.8,
.3.3.5.
1.2.2, .2.3.3, .2.3.1.

наставни листић,
видео пројектор,
ППТ, графоскоп,
графофолија...

0.1.5.

2.3.2.

0.1.3.

1.5.1, 2.5.1, 1.5.3,
2.5.7.

1.2.5, 2.2.5, 2.2.7,
3.2.4.
1.2.5, 2.2.5, 2.2.7,
3.2.4.

1.2.5, 2.2.5, 2.2.7,
3.2.4.

0.1.6, 0.1.5.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

прибор

наставни листић

Жубор речи

Читанка

Читанка

Читанка

дијалошка
вербална, текстуална

Читанка

дијалошка

Читанка,
наставни листићи

свеске, прибор за
писање

дијалошка, писаних
радова
дијалошка, текст
метода

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

разред: трећи

Наставник: __________________________________________

„Доктор Свезналић” – Браћа Грим

„Доктор Свезналић” – Браћа Грим

Глаголи

„Вожња” – Десанка Максимовић

Паузе у говору

„Лабуд, рак и штука”– И. А. Крилов

Време када се врши радња

Сва природа цвета и пева

Припрема за други писмени задатак

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

147.

РЕД.
БР.

месец: мај

вежбање

говорна вежба

обрада

обрада

обрада

обрада

обрада

обрада

обрада

ТИП ЧАСА

вербална, писаних
радова

фронтални,
индивидуални,
у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
групни
фронтални,
индивидуални

дијалошка,
монолошка,
текстуална, писаних
радова
дијалошка,
демонстративна,
текстуална
дијалошка,
текстуална
монолошка,
дијалошка, писаних
радова
дијалошка,
илустративнодемонстративна,
монолошка
вербална, писаних
радова

дијалошка, писаних
радова текстуална

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

Читанка, прибор

монолошка,
дијалошка,
текстуална, писаних
радова

фронтални,
групни
индивидуални

прибор

слика

Жубор речи

Читанка

Жубор речи

Читанка

Жубор речи, Читанка

Читанка

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

0.1.5, 0.1.7, 2.3.4,
2.3.8.

0.1.5, 0.1.6, 0.1.7.

1.4.1, 1.4.2, 2.4.4.

1.5.3, 2.5.4, 2.5.5.

0.1.3.

1.5.1, 2.5.1, 1.5.3,
2.5.7.

1.4.1, 2.4.1

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
0.1.6, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.7, 2.2.8, 3.2.4,
3.2.7, 1.5.2, 1.5.3,
1.5.4, 2.5.4, 2.5.5,
3.5.1, 3.5.3.
0.1.6, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.7, 2.2.8, 3.2.4,
3.2.7, 1.5.2, 1.5.3,
1.5.4, 2.5.4, 2.5.5,
3.5.1, 3.5.3.

разред: трећи

Наставник: __________________________________________

ОБЛИК РАДА

предмет: Српски језик

ОШ: ______________________________________________

обрада
обрада
обрада

обрада
провера

обрада
обрада

Лице и број глагола

Наглашени и ненаглашени слогови
у речима

„Двије сеје брате не имале” –
народна песма

Потврдни и одрични облик

„Самоћа” – Бранко В.Радичевић

Провера знања о глаголима
(тест у граматици)

„Циц” – Бранко Радичевић

Присвојни и описни придеви

Правила изговор сугласника
Ч–Ћ и Џ–Ђ

Систематизација рада у мају

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

систематизција

обрада

обрада

обрада

„Славуј и сунце” – Добрица Ерић

157.

провера

Други писмени задатак

156.
дијалошка, рад на
тексту
дијалошка,
монолошка, писаних
радова
дијалошка, писаних
радова,
демонстративна
дијалошка, писаних
радова, текстуална
дијалошка,
монолошка, писаних
радова
вербална,
текстуална, писаних
радова
врбална, писаних
радова
вербална,
текстуална
илустративна,
дијалошка, рад на
тексту
дијалошка, писаних
радова
дијалошка,
текстуална,
демонстративна,
илустративна,
практичан рад
ученика

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
у пару
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
ндивидуални,
групни
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

вербална, писаних
радова

фронтални,
индивидуални

Читанка, писмени
задатак, домаћи задатак,
ликовни и литерарни
радови ученика, прибор,
пано

Жубор речи

Жубор речи

Читанка, ЦД

Жубор речи

1.2.2, 2.3.3, 2.3.1.

2.3.2.

1.4.1, 2.4.1, 2.3.2.

1.2.1, 1.2.2, 2.2.1,
2.2.3, 3.2.7, 2.3.4,
3.3.5
1.4.1, 1.4.2, 2.4.1,
2.4.4, 3.4.2.
1.5.1, 2.5.1, 1.5.3,
2.5.7.

1.4.1, 2.4.4, 1.4.3.

Жубор речи
Читанка, наставни
листић

1.5.1, 1.5.3, 2.5.1,
2.5.4, 2.5.7.

0.1.3.

1.4.1, 2.4.4.

1.3.5, 1.3.8, 2.3.4,
3.3.2, 2.3.8, 2.3.7,
3.3.5.
1.5.1, 2.5.1, 1.5.3,
2.5.7.

Читанка

ЦД, Жубор речи

Жубор речи

Читанка, слика

вежбанка

вежбање

Изговор дугих и кратких слогова у
речима

Род и број придева

„Замислите” – Душан Радовић

Провера знања о придевима
(тест у граматици)

„Ближи се, ближи лето”
– Десанка Максимовић

Значење речи и правилан изговор

169.

170.

171.

172.

173.

174.

вежбање

обрада

провера знања

обрада

обрада

обрада

ТИП ЧАСА

Уочавање дугих и кратких
самогласника

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

предмет: Српски језик

168.

РЕД.
БР.

месец: јун

ОШ: ______________________________________________

дијапројектор,
Жубор речи,
наставни листић
листићи/
графофолија/ПП
презентација

графофолија

Читанка

дијалошка,
текстуална,
илустративнодемонстративна,
писаних радова
дијалошка, текстуална
дијалошка,
текстуална, писаних
радова,
демонстративна
дијалошка,
монолошка, метода
рада на тексту
вербална, писаних
радова
вербално-текстуална
дијалошка,
демонстративна,
текстуална

фронтални
индивидуални

фронтални
индивидуални,
рад у пару
фронтални
индивидуални

фронтални
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални
индивидуални
фронтални
индивидуални

1.4.1, 2.4.1, 2.4.1,
3.4.2.

1.5.1, 2.5.1, 2.5.3,
3.5.1.

1.4.1, 2.4.1.

0.1.3, 2.2.1.

0.1.3, 2.2.1.

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

Жубор речи

0.1.3, 2.2.1.

ЦД, текст о
1.5.1, 2.5.1, 1.5.3,
песнику, Читанка 2.5.7.

Жубор речи

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

ОБЛИК РАДА

разред: трећи

Наставник: __________________________________________

1.5.1, 2.4.7, 2.4.2,
3.4.4.

0.1.6, 0.1.6, 2.5.4,
2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.

наставни листић

припремљени
задаци
видео
презентације,
постери, панои,
енциклопедије...

амбијентално учење,
дијалошка,
монолошка,
демонстративна
дијалошка, писаних
радова,
демонстративна

пројкетно учење

фронтални,
групни
индивидуални

систематизација

систематизација

Час у природи

Научили смо у трећем разреду

Час посвећен завршетку школске
године

178.

179.

фронтални,
групни
фронтални,
индивидуални,
групни, у пару

180.

проширивање
знања

књиге

монолошка,
дијалошка,
демонстративна

фронтални,
индивидуални

0.1.5.

0.1.6, 1.2.5, 2.5.4,
2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.

1.4.1, 1.4.4, 2.4.1,
2.4.8, 3.3.5.

Жубор речи,
припремљени
задаци

дијалошка,
демонстративна

говорна вежба

Препоручио бих другу да прочита

177.

говорна вежба

Богатимо свој речник

176.

писмена вежба

Моја аутобиографија

175.

фронтални,
индивидуални

1.3.8, 2.3.3, 2.3.8,
3.3.2.

лектира
Аутобиграфија
Бранислава
Нушића

дијалошка, писаних
радова, текстуална

фронтални
индивидуални

8. ПИСАНЕ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ПО НАСТАВНИМ ЈЕДИНИЦАМА
НАПОМЕНА: У писаним дневним припремама коришћене су скраћенице ОВ = обједињена
верзија уџбеника и РВ = раздвојена верзија уџбеника, а односе се на наше уџбенике који
су, по налогу Министарства раздвајани на „радне и нерадне”. Ми их сада пружамо у обе
верзије – да их користите према жељи, потребама и могућностима. Дакле, ОВ је уџбеник са
вежбањима, а РВ подразумева уџбеник и радну свеску.
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Редни
број: 1.

Наставна јединица: На почетку школске године

Тип часа: говорна
вежба

Циљеви и задаци часа: развијање смисла и способности за правилно, течно и економично и
уверљиво усмено изражавање на основу личног искуства.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.2.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербална
Наставна средства: уџбеници за трећи разред
ТОК ЧАСА

Упознавање са оним што ћемо радити у 3. разреду.

Уводни

 Мотивациони разговор
Упознавање са уџбеницима.
Разговор о протеклом распусту.

Причање доживљаја са летњег распуста са посебним освртом на:
– време и место дешавања радње;
– ток радње (фабула);
– неочекивана дешавања;

Главни

– учесници догађаја;

– закључак (општи утисак и осећања која је пробудио овај догађај).
 Следи причање ученика по задатом плану.

Литература:

Завршни

Самостално писање састава о теми Доживљај са летовања.

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

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 2.

Наставна јединица: Причамо своје доживљаје са
летовања

Тип часа: анализа
домаћих задатака

Циљеви и задаци часа: даље овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима
програма; развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 0.1.5.

Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставне методе: вербално-текстуалне

Наставна средства: писани радови ученика
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор, обнављање

– Критичка анализа радова уз инсистирање на: самопроцени и групној процени радова,
поштовању задатог плана за препричавање, правилном читању и другим елементима.

Главни

– Читање домаћих задатака са темом Доживљај са летовања.

Уводни

Анализа постављених задатака за овај час:
– јасна и прецизна реченица;
– континуирано и јасно причање приче;
– поштовање правописних правила;
– рукопис.

– Избор најуспешнијих радова.

Литература:

Завршни

Илустрација састава о доживљајима са летовања.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за 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: 3.

Наставна јединица: ,,Љубавна песма” – М. Данојлић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: емоционални доживљај песме; даље увођење ученика у тумачење
лирске песме: фабула, ликови, тема, идеја; основни елементи стилско-језичке анализе...
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1; 2.5.1; 2.5.3.

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуалне

Наставна средства: Читанка, стр. 4. и 5.
ТОК ЧАСА

Разговор о летњем распусту и о новим симпатијама.

Уводни

 Мотивациони разговор

 Најава теме
– Истицање циља часа, читање песме, психолошка пауза.
– Садржинска (глобална) анализа: О коме, о чему се говори у овој песми, ко су главни
ликови, која осећања преовладавају?
– Анализа по строфама.

Главни

– Самостално читање песме ,,у себи”.
– Ликови и њихове особине.
– Тема и идеја песме.
– Повезивање личних искустава са темом и идејом песме: Како се љубав негује? Где се то
љубав крије у телу? Када и како знате да сте се заљубили?

– Домаћи задатак: Читанка Водено огледало, стр. 4. и 5.

Литература:

Завршни

– Илустрација 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: 4.

Наставна јединица: Научили смо у другом разреду из
граматике

Тип часа: понављање

Циљеви и задаци часа: обнављање наставних садржаја из граматике из другог разреда:
реченице по значењу, реченице по саставу, главни делови реченице, властите и заједничке
именице, једнина, множина, глаголи, основна правописна правила...
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1; 1.4.3.
Наставне методе: писаних радова, текстуална

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи – Радна свеска уз поуке о језику, стр. 4, 5. и 6. (Обе верзије
уџбеника.)
ТОК ЧАСА

Обновити: реченице по значењу, реченице по саставу, главни делови реченице, властите и
заједничке именице, једнина, множина, глаголи, основна правописна правила...

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

У овом делу часа могуће је понудити двадесетоминутни тест следеће садржине:
Реченице по саставу могу бити: _______ и ___________ . Смисли и напиши по један
пример.
1. Реченице по значењу могу бити: ____________, ____________, ____________ и
___________________. Напиши по један пример.

3. Реченицу: Драган трчи, напиши у одричном облику.
4. У реченицама које следе подвуци заједничке именице: Свануо је леп и сунчан дан.
Деца су весело кренула у школу. Птице су цвркутале и поздрављале ученике.

Главни

2. У датим примерима једном линијом подвуци вршиоца радње, а двема линијама
радњу која се врши: Милица лепо пева. Анастасија чита књигу.

5. Датим речима напиши умањено и увећано значење: _________ кућа _________,
__________ торба ___________, ___________ буба ___________.
7. Напиши три глагола чија се радња дешава у садашњем времену.
8. Текст који следи намерно је написан великим словима ћирилице. Исправи га.
НИКОЛА ЈЕ ДОШАО ИЗ БЕОГРАДА. ТАМО ЈЕ БОРАВИО КОД ТЕТКЕ ЗОРИЦЕ.
ОБИШАО ЈЕ КАЛЕМЕГДАН И КУПАО СЕ У САВИ...

Литература:

Завршни

Заједничка анализа 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: 5.

Наставна јединица: ,,Свитац тражи пријатеља” – С. Ј. Ђин

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: даље увођење ученика у тумачење књижевног дела: осећања, фабула,
тема, ликови, идеја, стилско-језичка анализа; васпитна димензија приче кроз разговор о
другарству...
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.2, 1.5.3, 2.5.2, 2.5.7, 3.5.1, 3.5.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуалне

Наставна средства: читанка Водено огледало (стр. 108–110)
ТОК ЧАСА

Разговор о другарству на тему Мој најбољи друг.

Уводни

 Мотивациони разговор

 Најава теме
Истицање циља часа, читање приче, психолошка пауза.
Самостално читање ученика ,,у себи”.
Разговор о првим утисцима након прочитане приче: О коме, о чему се говори у причи? Који
су главни, а који су споредни ликови у причи?...
Препорука је да причу поделите на три целине:

Главни

Читање и анализа по деловима:
– прва – Сусрет са скакавцем.
– друга – Сусрет са мравом.
– трећа – Свитац и даље лута.
Препорука је да, у склопу од сваке од ове три целине, посебно обратите пажњу на: причу
(фабулу), описе природе...

Домаћи задатак: писање „рецепта” за проналажење пријатеља (Водено огледало, Маштамо,
стварамо, стр. 109)

Литература:

Завршни

Уочавање основних елемената драмске радње.

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

Тип часа: обрада и
утврђивање

Циљеви и задаци часа: даљи рад на причи уз посебно инсистирање на: стилско-језичкој
анализи, ликовима и особинама ликова, теми и идеји приче.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.4, 2.3.7.
Наставне методе: вербално-текстуална, писаних
радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало (стр. 108–110)
ТОК ЧАСА
Уводни

Препорука је да се у овом, уводном делу часа, путем препричавања ученицима скрене
пажња на основне елементе драмске радње и дође до појма ФАБУЛА.

Препоручене активности:

Ликови: главни и споредни и њихове особине. Где се то ,,виде” у причи њихове
особине. НАПОМЕНА – Треба избегавати класичну класификацију на ,,добре и лоше”, већ и
тим тзв. ,,лошим” ликовима треба тражити разлоге због чега су такви.

Главни

Стилско-језичка анализа (Описи природе: Како је речено? Зашто је саопштено
баш тако? Како се то може и другачије саопштити?).

Тема – О чему говори прича?
Идеја – Треба навести ученике да сами дођу до једне или више идеја, али и до
чињенице да другарство није ,,баш лако”, већ да захтева: пожртвовање, одрицање,
разумевање, помоћ другима и сл.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: ученици треба да се потруде да сазнају нешто више о Кинезима, њиховој
култури, обичајима...

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

Тип часа:
проширивање знања

Наставна јединица: Реченице по значењу

Циљеви и задаци часа: обнављање стечених знања о врстама реченица по значењу
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.3, 2.4.6, 2.4.7.
Наставне методе: писаних радова, вербалнотекстуална

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи – Поуке о језику, Жубор речи – Радна свеска
ТОК ЧАСА

Шта су реченице и шта њима изражавамо?

Уводни

Обновити:

Какве реченице по значењу могу да буду?

1. Од ученика тражити да смисле и у свескама запишу по три примера за сваку од наведених
врста реченица.
Главни

2. Да у причи ,,Свитац тражи пријатеља” уоче обавештајне, упитне, узвичне и заповедне
реченице и да их запишу у свескама.
3. Посебно инсистирати на томе да свака реченица обавезно почиње великим словом а да се
завршава одговарајућим знаком интерпункције у зависности од врсте саме реченице.

Домаћи задатак: РВ: Жубор речи – Уџбеник, стр. 5–8;
ОВ: Жубор речи, стр. 9–14.

Литература:

Завршни

Жубор речи – Радна свеска, стр. 8–12.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: емоционални доживљај песме и даљи рад на изучавању
књижевности кроз уочавање и анализу: фабуле, ликова, теме, идеје... стилско-језичке
анализе.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 2.5.1, 2.5.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вебално-текстуална

Наставна средства: Читанка – Водено огледало, стр. 10. и 11.
ТОК ЧАСА

Слушање музике ,,Јесен” – А. Вивалдија.
Ова музика описује јесен. Каква осећања буди у вама и којим средствима се
композитор служио да би дочарао такву атмосферу?

Уводни

 Мотивациона активност и разговор

 Најава теме

У наставку часа треба обратити пажњу на: визуелно-акустичке ефекте (боје, мирисе,
укусе)... осећања.

Главни

Обрада песме на стандардни начин уз поштовање свих методичко-дидактичких захтева
(истицање циља, читање песме, пауза, садржинска анализа, самостално читање ученика у
себи, анализа по деловима, стилско-језичка анализа, ликови, тема, идеја...).

Обновити појмове: стих, строфа, песма, рима.
Уочавати песничке слике...

Домаћи задатак: песму научити напамет.

Литература:

Завршни

Илустрација у свескама једне од песничких слика.

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

Редни
број: 9.

Наставна јединица: Обавештајне реченице

Тип часа:
проширивање знања

Циљеви и задаци часа: даљи рад на реченици: значење, правилно писање, правописна
правила; уочавање у различитим текстовима, самостални рад.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.3, 2.4.6, 2.4.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставне методе: вербално-текстуална
Наставна средства: Поуке о језику и Читанка
ТОК ЧАСА

Обновити: реченице по саставу и реченице по значењу. Обавештајне или изјавне реченице,
правописна правила.

Уводни

 Уводни разговор, обнављање

 Најава теме
Истраживачки рад ученика на прозним и поетским текстовима из Читанке. Од ученика
тражити да уоче обавештајне реченице.

Могуће је ученике поделити у неколико група и диференцирати им задатке, нпр.: Једни
нека проналазе обавештајне реченице у одређеним текстовима, други нека на уоченим
реченицама уочавају главне делове реченице и откривају семантичке карактеристике, трећи
нека на задату тему напишу састав.

Главни

У наставку часа било би пожељно инсистирати на неколико нивоа постигнућа, као што
су: присећање, препознавање, вербализација, примена и стваралаштво.

Без обзира на конкретну артикулацију часа битно је да сви ученици, на крају часа, треба
да знају да самостално уоче а затим и да самостално напишу по неколико обавештајних
реченица уз поштовање правописних правила.

Дефинисање и записивање на табли појмова:

Обавештајне или изјавне реченице су оне којима се неко обавештава о нечему.
Обавештајне реченице почињу великим словом а завршавају се тачком...

Литература:

Завршни

Реченице су искази, изговорени или написани. У њима су речи сложене према
правилима нашег језика.

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

Тип часа: говорна
вежба

Наставна јединица: Час у природи

Циљеви и задаци часа: час у природи искористити као подстицај за усмено и писмено
изражавање и даљи развој когнитивних карактеристика ученика (пажња, опажање,
мишљење, закључивање...).
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.5, 0.1.6.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербална
Наставна средства:
ТОК ЧАСА

Треба их мотивисати да уочавају промене у природи у ово доба године: климатске, биљни
и животињски свет, облачење и понашање људи... осећања.

Уводни

Час у природи, препорука је, треба извести у неком прикладном и безбедном окружењу, као
што су: школско двориште, парк, оближње излетиште или на неком другом месту које ће
омогућити ученицима да уочавају биљни и животињски свет.

Након двадесетоминутног разгледања треба од њих тражити да све то и запишу у
свескама.

У овом делу часа препорука је да се, на тему Септембар у мом крају, напише заједнички
састав на табли по следећем плану:
Увод – септембар је месец када се полази у школу.
Укратко – утисци са летовања.
Главни део – промене у природи:
• природа се мења (боје);

Главни

• краћи дани, дуже ноћи;
• биљни и животињски свет;
• понашање људи (зимница, огрев...);
• мириси.
Завршни део – општи утисак за крај састава.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: завршавање састава.

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

Редни
број: 11.

Наставна јединица: „Свијету се не може угодити” –
народна прича

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: даљи рад на тумачењу књижевног дела: фабула, ликови, тема, идеја,
стилско-језичка анализа.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.2, 2.5.2, 2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална

Наставна средства: Читанка – Водено огледало, стр. 89. и 90.
ТОК ЧАСА
Уводни

 Уводни разговор, обнављање
Обновити појмове: ауторска прича (приповетка) и народна.

 Најава теме
Приповетку обрадити на стандардни начин уз поштовање свих методичко-дидактичких
стандарда.
У склопу обраде посебно обратити пажњу на структуру ликова и тзв. извођење идеје.
Ликови: инсистирати на динамичком нијансирању ликова и на откривању узрока зашто
су се баш тако понашали; на непостојању става и слабостима.

Идеја: шта је све народни приповедач хтео овом причом да нам поручи и како је то
рекао.

Главни

Шта се дешава данас када неко нема изграђен став и како он пролази у животу?

Приповетка извргава руглу људску глупост и неразмишљање. Ученике, с тим у вези,
треба ставити у активан однос према свему томе, у смислу како би се они понашали и зашто
баш тако. Тражити од њих да то образложе.
Задатак за самостални рад – промена краја приче.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: Читанка – Водено огледало, стр. 90.

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

Редни
број: 12.

Тип часа: говорна и
писмена вежба

Наставна јединица: Слика ми прича

Циљеви и задаци часа: овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима
програма (описивање, причање, препричавање, писање).
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.5, 0.1.6.
Наставне методе: илустративна, вербална, писаних
радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: дидактички материјал пригодан за говорне вежбе
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

Читање и анализа радова.

Главни

Писање приче у свескама.

Уводни

У уводном делу часа треба ученицима скренути пажњу да се усредсреде на детаље. Да
обрате пажњу на место и време дешавања радње, годишње доба, изразе лица, покрете...
фабулу. Да на основу тога смисле и испричају причу, да ликовима дају имена, причи наслов;
да заврше причу.

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

Редни
број: 13.

Тип часа:
проширивање знања

Наставна јединица: Упитне реченице

Циљеви и задаци часа: проширивање основних знања о упитним реченицама, уочавање
истих у изабраним текстовима, правилно писање уз поштовање правописних правила.
Стандарди постигнућа: 1.4.3, 2.4.6, 2.4.7.
Наставне методе: вербално-текстуална, писаних
радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи – Поуке о језику, стр. 11.
ТОК ЧАСА

 Уводни разговор, обнављање
Уводни

Обновити упитне реченице (Које су то реченице? Дефинисати их. Обновити
правописна правила за писање).

На овом часу треба инсистирати на истраживачком раду тако што ће ученици у
различитим текстовима уочавати и након тога записивати упитне реченице.

Литература:

Завршни

Преписивање састава са табле.

Главни

Писање заједничког састава на табли у форми дијалога, уз коришћење упитних
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: 14.

Наставна јединица: „Лав и човек” – арапска народна
прича

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: рад на увођењу у тумачење књижевног дела (фабула, ликови и
њихове особине, анализа по деловима, стилско-језичка анализа).
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.2, 1.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 3.5.1, 3.5.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална

Наставна средства: Читанка – Водено огледало, стр. 58–61.
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: Налози из Читанке, стр. 60.

Главни

Читање приче, садржинска анализа, анализа по деловима (стилско-језичка анализа), ликови
и њихове особине.

Уводни

 Мотивациона активност
Ученици који то желе имитирају одређене животиње, а остали погађају о којој животињи је
реч и наводе њене главне особине.
Обнављамо: како се зову кратке приче са поуком, у којима су главни јунаци животиње; које
се животиње у њима најчешће јављају и које су њихове особине. Наводимо људске особине
које се најчешће приписују животињама.

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

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: даљи рад на причи (стилско-језичка анализа, тема и идеја приче).
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.2, 1.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 3.5.1, 3.5.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална
Наставна средства: Читанка, стр. 60.
ТОК ЧАСА

Уводни

 Уводни разговор
Шта подразумева сажето препричавање, како се издвајају кључни догађаји и кључне речи.
Сажето препричавање приче.

Анализа теме приче, извођење идеје.
Обратити пажњу на следеће:

,,Да је то по снази, ти не би био тако страшан, али то чини твоја памет.”

Главни

Шта је то што човека посебно издваја од осталих?

,,Човекова памет је јача од најјачих сила, али каткада има и милостиво срце. Јер
иначе не би био човек.”

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: Опростио/опростила сам другу.

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

Тип часа:
проширивање знања

Циљеви и задаци часа: обнављање и проширивање стечених знања о узвичним и заповедним
реченицама, дефинисање, уочавање и самостално писање.
Стандарди постигнућа: 1.4.3, 2.4.6, 2.4.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална

Наставна средства: Жубор речи, стр. 12–14, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 8; радна свеска,
стр. 9–11.
ТОК ЧАСА

Уводни

 Уводна активност
Пишемо на табли основна значења која се могу исказати реченицама, и примере (у давању
примера учествују ученици):
ОБАВЕШТЕЊЕ: Тата је стигао. Тата је стигао!
ПИТАЊЕ: Ко је стигао? Тата је стигао?
ЖЕЉА: Жив био! Нека што пре оздрави!
ЗАПОВЕСТ, ЗАХТЕВ, МОЛБА: Затвори врата! Додај ми оловку. Придржи ми књигу, молим
те. Пожури!
УЗБУЂЕЊЕ (чуђење, дивљење): Какав диван дан! Ала веје! Ко то не зна!
Обновити реченице по значењу са освртом на узвичне и заповедне реченице.

Инсистирати на разликама:

Главни

Узвичне реченице су казане у неком посебном узбуђењу, а заповедним се изриче нека
заповест (наредба), али и учтива молба:
УЗВИЧНА РЕЧЕНИЦА:
Ала смо се слатко насмејали!
ЗАПОВЕДНА РЕЧЕНИЦА
Не прекидај друга у разговору. Поштуј правила понашања!
ОБРАТИ ПАЖЊУ: Заповедна реченица не мора да се обавезно завршава знаком узвика
(узвичником). Ако се молба или захтев да се изврши нека радња исказује мирним тоном, на
крају долази тачка.
Уочавање таквих реченица у одабраним текстовима.
Самостално састављање и записивање у свескама по 5 примера.
Писање заједничког састава уз коришћење узвичних и заповедних реченица.

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: 17.

Наставна јединица: Да имам чаробну моћ

Тип часа: говорна и
писмена вежба

Циљеви и задаци часа: даље овладавање усменим и писменим изражавањем.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.5, 0.1.6.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеске
ТОК ЧАСА
Уводни

Мотивациони разговор на тему – Шта бих желео/желела да променим да могу.

Самостални рад ученика. Писање састава на тему Да имам чаробну моћ (25 минута).

Главни

Инсистирати на јасној и прецизној реченици, поштовању правописних правила. Састав
треба да тежи да има форму приче која ће поред жеља указивати и на то зашто се баш то
жели и шта се тиме постиже.
Читање и анализа радова.

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: 18.

Наставна јединица: „Прича о доброј роди” – С. Г.
Давидовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: даљи рад на увођењу ученика у тумачење књижевног дела кроз
разговор и анализу фабуле, ликова и њихових особина и стилско-језичку анализу.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.5, 0.1.6, 2.3.3, 2.3.4, 3.3.2, 3.3.5.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална

Наставна средства: Читанка – Водено огледало, стр. 116–119.
ТОК ЧАСА

Припрема за доживљај – Разговор о јесени и птицама селицама.

Уводни

 Мотивациона активност

 Најава теме
Истицање циља часа, читање приче и глобална анализа (О коме / о чему се говори у
овој причи? Ко су главни ликови? Каква осећања преовладавају у причи?).

Сажето препричавање приче.
Разговор о ликовима: Ко су главни ликови у причи, а који су споредни? Какви су
они? Које су њихове особине и како они поступају у одређеним ситуацијама? Пронађите
места у причи где се то ,,види”. Зашто они поступају тако и како су могли другачије? и сл.

Главни

Читање приче по деловима и разговор о прочитаном (О чему се говори? Како је то
речено? Описи природе, тзв. ,,лепа места” и сл.).

Опиши: роду, лептира, жабу.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: Налози из Читанке на страни 118.

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

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: даљи рад на причи; анализа теме и извођење идеје.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.5, 0.1.6, 2.3.3, 2.3.4, 3.3.2, 3.3.5.
Наставне методе: вербално-текстуална, писаних
радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Читанка – Водено огледало, стр. 116–119.
ТОК ЧАСА

Сажето препричавање приче и уочавање фабуле; шта из чега проистиче.

Уводни

 Уводни разговор, обнављање

Тема – О коме, о чему говори прича? Како је то речено? Којим изражајним средствима
се аутор служи?
По чему се овај биљни и животињски свет разликују од оног који стварно постоји?
Зашто се ауторка просто поиграва са нама? Која осећања преовладавају у причи? и сл.
Главни

Идеја – Шта мислите: да ли ова прича може да утиче на размишљања и понашање
њених читалаца? Ако може, због чега? По чему рода из ове приче може да буде узор
људима?
Која је основна (главна) идеја, а које су споредне?
На пример: Доброта је велико богатство.
Није све у користи, много више је у срећи...

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: састав Доброта је велико богатство. (Ако желиш, илуструј свој састав или
нацртај стрип.)

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

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа: обнављање усвојених знања из језика и књижевности у месецу
септембру.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.3, 0.1.4, 1.2.2, 1.2.5, 1.4.3, 1.5.4, 2.2.2.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: групни, индивидуални

Наставна средства: Читанка – Водено огледало и Жубор речи – Поуке о језику
ТОК ЧАСА
Препорука је да се час организује у виду рада по групама, на пример:
Ученике поделити у пет група. Свака група треба да добије одређени задатак. Такође
и сваки ученик унутар групе треба да има своје конкретно задужење.
Предлог је да две групе извештавају о прозним текстовима, две о песмама, а да се
једна посвети садржајима из језика.

први ученик – укратко препричава причу;
други ученик – говори о ликовима и њиховим особинама;

Уводни

Прва група (Лав и човек):

трећи ученик – говори о теми и идеји приче;
четврти ученик – проналази најлепше описе;
пети ученик – илуструје део приче.
На сличан начин организовати и остале групе:
друга група (Прича о доброј роди), трећа група (Песма Септембар), четврта група
(Љубавна песма), пета група (реченице по значењу).
Након петнаестоминутног рада час треба да се сведе на извештавање.

Извештавање група.

Литература:

Завршни

Анализа рада.

Главни

Рад по групама (15 минута).

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

Тип часа:
Редни
Наставна јединица: Потврдне и одричне реченице
проширивање знања
број: 21.
Циљеви и задаци часа: проширивање раније стечених знања о потврдном и одричном облику
реченица са посебним освртом на одрични облик: обавештајних, упитних, узвичних и
заповедних реченица.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.3, 2.4.6, 2.4.7.
Облици рада: фронтални,
Наставне методе: вербално-текстуална
индивидуални
Наставна средства: Жубор речи, стр. 15–18, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 9–10; радна свеска
стр. 13–14.
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациона активност
Ученица и ученик наизменично (изражајно) читају следећи текст:
Ученица: Шта знаш о реченицама?
Ученик: Ух, не питај!
Ученица: Ја те озбиљно питам.
Ученик: Мене си нашла!
Ученица: Добро, нећу те више питати. Сада ћемо то поновити на часу. Иначе, ми смо у овом
разговору употребили све врсте реченица које смо учили, као и потврдан и одричан облик.
Обновити врсте реченица по значењу и одрични облик реченица.

Вежбање:
1. Дате реченице напиши у одричном облику:
а) Милан иде у школу.
б) Да ли је Милан дошао у школу?
в) Гле, јабука је сазрела!
г) Затвори књигу!
Главни

2. Смисли и запиши по један пример за сваку од врста реченица, а затим их
напиши и у одричном облику.
3. У причи ,,Прича о доброј роди” – С. Г. Давидовић, пронађи по један пример
за сваку од врста реченица у потврдном облику, а затим их напиши и у
одричном облику.
Заједничка анализа на табли.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: самостално смислити и у својим свескама написати по три примера за сваку
од врста реченица у потврдном облику, а затим и у одричном облику.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: даљи рад на правопису; усвајање основног знања о писању
великог слова у именима народа и довођење новоусвојеног знања до нивоа практичне
примене.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.2.
Наставне методе: вербално-текстуална, писаних
радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 80, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 42; радна свеска, стр. 56.
ТОК ЧАСА

 Уводни разговор, обнављање

Записати на табли.
Ове године летовао сам са мамом, татом и сестром у Грчкој. Било нам је лепо и сваки
дан смо се купали. Упознао сам много различитих људи. Упознао сам: Грке, Енглезе и Русе.
Мој најбољи друг на летовању био је Јанис. Он је Грк, а његова мајка је Гркиња. Са нама се
играо и дечак Питер. Он је из Енглеске. Његов тата је Енглез, а мама је Енглескиња. Пред
крај летовања упознао сам и Аљошу. Он је из Русије. Његов тата Серјожа је Рус, а његова
мајка Татјана је Рускиња...

Уводни

Обновити до сада научено – великим почетним словима пишу се: имена и презимена
људи, градова, држава...

Анализа записаног текста.
О коме или о чему се говори? Зашто су поједине речи написане црвеном бојом? Шта
оне означавају? и сл.

Вежбање

Главни

Правило – великим почетним словом пишу се имена народа и народности, њихових
припадника и то у мушком, женском и средњем роду.
1. Правилно напиши имена народа за мушки, женски и средњи род.
а) Енглези, б) Срби, в) Французи, г) Македонци.
2. Смисли и напиши најмање две реченице у којима ћеш употребити имена припадника
неког народа.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: Жубор речи, уџбеник, стр. 42. и радна свеска, стр. 56, РВ. У ОВ: стр. 80.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: даље увођење у проучавање књижевности. Уочавање фабуле, ликова
и њихових особина, теме, извођење идеје.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.2, 1.5.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална
Наставна средства: Читанка – Водено огледало, стр. 35.
ТОК ЧАСА

Обновити басну као прозну форму и њене главне карактеристике. Обновити укратко и
басне које су до сада читали.

Уводни

 Уводни разговор, обнављање

Басну обрадити на класичан начин, уз поштовање свих методичко-дидактичких
принципа (истицање циља, читање басне, пауза, садржинска анализа, анализа по деловима,
ликови, тема и идеја).
Препорука је да се посебно треба задржати на следећем:
Локализација – Када се и где дешава?
Ликови и њихове особине (како су описани и зашто се баш тако понашају?).
Зашто се вук свима замерио?

Главни

Препричавање басне у целости.

За размишљање – Вук је дивља животиња и он не може да живи другачије.
О чему говори басна?
Идеја басне – Које су главне поуке басне? Чему нас оне уче?
Могућа је и корелација са наставом ликовне културе у виду израде маски и
костима и адаптирање басне за драматизацију.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: басну преписати, што лепше, писаним словима ћирилице и одговорити на
питања у Читанци, на 35. страни.

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

Редни
број: 24.

Наставна јединица: Мудро сам поступио/поступила

Тип часа: писмена
вежба

Циљеви и задаци часа: овладавање усменим и писменим изражавањем према следећим
захтевима: причање на основу сопствених искустава (реченица јасна, прецизна, логичан след
у причању, ликови и карактеризација ликова, поука), писање (поштовање правописних
правила; велико слово, знаци интерпункције, нови ред, нови пасус, ,,лепо писање”).
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.8, 2.3.3, 2.3.8, 3.3.2, 3.3.5.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Читанка, свеске
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор
На основу басне ,,Вук и јагње” и идеје саме басне доћи до конкретне животне ситуације
када су ученици мудро поступили.
Конкретна ученичка искуства артикулисати у причу.
Причање сопствених прича по плану:
Описи места (боје и мириси).
Који су главни ликови?

Уводни

Када се и где то десило?

Зашто долази до сукоба?
Како се сукоб разрешио?
Анализа узрока сукоба.
Како је то могло и другачије да се реши?
Идеја или наравоученије...

Самостални рад ученика у трајању од око 20 минута.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: завршити започете саставе и исправити евентуалне грешке.

Главни

Читање и анализа радова.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: рад на тумачењу књижевног дела: фабула, ликови и особине ликова,
стилско-језичка анализа (именице, речи које означавају радњу, речи које казују особине)...
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.2, 1.5.4, 2.5.4, 2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална

Наставна средства: Читанка – Водено огледало, стр. 101–106.
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациони разговор
Шта значи бити заљубљен? Ко све може да буде заљубљен? Опишите како изгледа и како се
понаша неко ко је заљубљен.

 Најава теме
Истицање циља часа и изражајно учитељево читање. Психолошка пауза.
Садржинска анализа – О коме се говори у овој причи? Ко су главни ликови? Где се
прича дешава? Која осећања преовладавају у овој причи? и сл.

Главни

Читање и анализа по деловима
Први део – закључно са првим одласком лекару.
Други део – закључно са другим одласком код лекару.
Трећи део – кућна помоћница узима ципеле.
Четврти део – кућна помоћница поклања ципеле хромој рођаки.
Пети део – избацивање ципела и путовање.
Причу је могуће поделити и другачије, али је битно, без обзира на поделу, да се у
сваком делу приче обрати пажња на описе, понашање ликова, емоције које преовладавају,
тзв. ,,лепа места”, врсте речи и сл.
Уочавање фабуле – узрочно-последичног повезивања догађаја у причи.
Ликови и особине ликова: који су главни, а који споредни ликови; какве су њихове
особине и у којим се ситуацијама у причи испољавају; где се све то у тексту конкретно
,,види”...

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: ученици треба да науче да изражајно читају и препричавају и да одговоре
на групу налога из Читанке са стране 105.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за 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: 26.

Наставна јединица: „Заљубљене ципеле” – П. Грипари

Тип часа: обрада и
утврђивање

Циљеви и задаци часа: даљи рад на причи: препричавање, тема и идеја приче.
Стандарди постигнућа: сј. 2.2.5, 2.2.7, 3.2.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална

Наставна средства: Читанка – Водено огледало, стр. 101–106.
ТОК ЧАСА
Уводни

Даље увежбавање опширног и сажетог препричавања.

Тема приче – О чему нам говори ова прича? Како је то испричано? Које осећање
преовладава у причи? Шта је све, што је испричано, могуће а шта све није? Где се то тачно
,,види” у причи? и сл.

Права љубав не зна за границе. Љубав је јака онолико колико верујемо у њу.

Главни

Идеја приче – Шта је у причи о заљубљеним ципелама писац рекао о људима? Да ли у овој
причи ликове ципела могу да замене ликови људи? О којим људским вредностима прича
говори? Које су идеје о љубави у њој изречене?
Љубав све побеђује...
Тражити од ученика да они самостално формулишу идеју. Те њихове
предлоге записати на табли...

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: наставити причу на једну од могућих тема: Шта се даље дешавало са
ципелама., Заљубљене ципеле живе у... и сл.

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

Редни
број: 27.

Наставна јединица: Главни делови реченице

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање нових и продубљивање раније стечених знања о главним
деловима реченице (субјекат и предикат).
Стандарди постигнућа: сј. 2.4.5.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 18–22, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 11 и 12; радна свеска,
стр. 15, 16 и 17.
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациони разговор
Учитељ подстиче ученике да свако од њих каже по једну реченицу о томе шта су радили пре
него што су, тог дана, дошли у школу. Притом, треба да употребе своје име у тим
реченицама: нпр. Лука је доручковао, Марија је прошетала свог пса и сл. Даље их упућује
на то да уоче којим врстама речи су у својим исказаним реченицама изражавали вршиоца
радње, а којом саму радњу.

Уводни текст
Милица чита књигу.
Зоран трчи за лоптом.
Деца се играју.
Шта означавају речи написане црвеном а шта речи написане плавом бојом?

Главни

Речи написане црвеном бојом означавају онога ко врши радњу, а речи написане плавом
бојом означавају радњу која се врши.
Увести појмове, ако већ раније нисте, субјекат и предикат.
СУБЈЕКАТ је реч у реченици која означава онога ко врши неку радњу.
ПРЕДИКАТ је реч у реченици која означава радњу која се врши.
Вежбање:
1. смисли и напиши реченицу од најмање три речи тако да она садржи предикат и
субјекат;
2. смисли и напиши реченицу која се састоји од три субјекта и једног предиката;
3. смисли и напиши реченицу која се састоји од једног субјекта и два предиката;
4. смисли и запиши по једну реченицу у прошлом, садашњем и будућем времену.
Записивање појединих реченица и заједничка анализа на табли.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: ОВ: Жубор речи, стр. 21.
РВ: Жубор речи – Радна свеска, стр. 15, 16 и 17.

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

Редни
број: 28.

Наставна јединица: „Иде санак уз улицу” – народна
успаванка

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање нових знања везаних за успаванке као врсте усмених
лирских песама (наглашена емоционалност, бајковитост, оскудна фабула, рима...).
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 2.5.1, 2.5.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална
Наставна средства: Читанка – Водено огледало, стр. 88.
ТОК ЧАСА

Пепорука је да се час започне неком успаванком, по сећању ученика или из неке звучне
читанке.

Уводни

 Мотивациона активност

Успаванку, као кратку лирску форму, обрадити на уобичајени начин, уз поштовање
методичко-дидактичких принципа.
Упоредо с тим инсистирати на следећем:
Када су се певале?
Какве су то песме?

Главни

Коме су се певале?

Која осећања преовладавају у тим песмама?
Каквим гласом су певане?
Зашто се користе умањенице: санак, данак...?
Шта је дете коме су те песме певале могло да разуме, а шта да осети?

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: научити ову успаванку напамет; питати баке и маме које су успаванке њима
певане када су биле мале и, по могућности, записати неке од њих; одговорити на питања у
Читанци (стр. 88).

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

Тип часа: писмена
вежба

Циљеви и задаци часа: усвајање нових знања везаних за писма као за један од видова
комуникације из прошлости (појмови: писмо, коверат, поштанска марка, поштар, пошта);
реченица јасна и прецизна, поштовање правописних правила...
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.8, 2.3.3, 2.3.8, 3.3.2.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: стара писма, коверат, поштанска марка
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациона активност
У овом делу часа било би добро ученицима показати стара писма, коверте, поштанске марке
и објаснити им како су људи у прошлости комуницирали на даљину. Шта је писмо требало
да садржи и како је стизало на коначно одредиште.
Треба им дати модел за писање.

Основна упутства:
како се адресира коверат, шта се пише са једне а шта са друге стране
коверта;



како се насловљава писмо;



текст писма је сведен на једну до две стране и садржи основне информације
о нечем битном;



како се завршава писмо и шта значи П. С. (P. S. = post scriptum > после
написаног).

Главни



Самостални рад ученика на тему – Писмо мом најбољем другу (другарици).
Самостални рад ученика треба да траје око петнаест минута.
Читање и анализа радова.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: по договору са ученицима, нека свако од њих напише писмо свом пару из
клупе и пошаље га поштом; кад приме писмо, ученици о томе извештавају.

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

Тип часа: говорна
вежба

Наставна јединица: Један занимљив филм

Циљеви и задаци часа: развијање говорне и језичке културе, културе усменог изражавања,
редослед причања, разумљивост и јасноћа у препричавању...
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 0.1.5.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербална
Наставна средства:
ТОК ЧАСА

Разговор о омиљеним цртаним и играним филмовима, јунацима и суперјунацима...

Уводни

 Мотивациони разговор

Заједничко а затим и самостално препричавање филмова.
Ликови и њихове особине.
Поруке...

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: препричати омиљени филм.

Главни

Јединство места, радње.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: даљи рад на увођењу у тумачење књижевног дела (осећања, фабула,
ликови, основни елементи стилско-језичке анализе).
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.2, 1.5.4, 2.5.4, 2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална

Наставна средства: Читанка – Водено огледало, стр. 37–41.
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговори (предлози)
Уводни

– разговор о раније посећеној некој фабрици стакла или о документарном филму
(који смо ученицима приказали);
– о Гроздани Олујић и њеном стваралаштву;
– Шта желим да будем када порастем и сл.

 Најава теме часа, читање приче, психолошка пауза
– Глобална (садржинска) анализа. Неколико питања која се односе на
локализацију приче, осећања, ликове, фабулу...
– Читање по деловима и анализа фабуле. Препорука је да, због обимности текста,
причу поделите на најмање четири дела пратећи логичан развој догађаја. У
склопу анализе по деловима усредсредити се на следеће:
1. шта се дешава у причи (уочавање основних елемената драмске радње);
3. како се понашају главни ликови и шта их покреће;

Главни

2. која осећања преовладавају у прочитаном делу;
4. описе места;
5. како аутор саопштава да пролази време;
6. уочавање бајковитих елемената.
Фабула – инсистирати да самостално укратко препричају причу повезујући
најзначајније догађаје у целину.
Ликови – ликови главни и споредни, описи ликова (физички изглед па све до тога шта
осећају и како се понашају).

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: вежбати читање; одговорити на групу налога из Читанке (стр. 40).

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

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: даљи рад на књижевном делу (тема приче и извођење идеје).
Стандарди постигнућа: сј. 2.2.5, 2.2.8.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална

Наставна средства: Читанка – Водено огледало, стр. 37–41.
ТОК ЧАСА
Уводни

У уводном делу часа усредсредити се на сажето препричавање. Скренути
ученицима пажњу да сажето препричавање треба да садржи основне елементе драмске
радње који су битни за даљи развој приче и да никако не треба да буде оптерећено детаљима.

Тема приче – О чему или о коме говори прича? Како нам то аутор саопштава? Зашто
бира тзв. ,,нежне изразе”? Шта тиме постиже?

Главни

Прича говори о дечаковој упорности, истрајности, жељи да постане велики и јак као
његов отац, али и о самом процесу одрастања и сазревања.
Девојчица не нестаје зато што је он случајно гурне и разбије већ зато што нас сам
процес одрастања чини тврђим, јачим и зато што из нас истискује ону дечју невиност и
чистоту.
Ко, после дечака, са великим жаром у очима одлази кришом у радионицу да вежба?
Идеја приче – треба је извести из теме приче; из чињенице да одрастање мења и
потискује дечју, инфантилну природу.
Љубав је крхка попут стакла.
Љубав се негује и чува и сл.
Мотивисати ученике да самостално формулишу идеју (све то написати на табли и у
свескама).

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: наставити причу на једну од тема:
Дечак је био пажљив према девојчици,
Девојчица још увек живи у дечаковом срцу...

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање нових знања везаних за правилно писање назива
географских појмова; уочавање, правилно писање и практична примена.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.2.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 81, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 42 и 43; радна свеска,
стр. 56 и 57.
ТОК ЧАСА
Уводни

 Уводни разговор, обнављање
Великим почетним словом пишу се имена и презимена људи и имена народа.

Дати текст, ове или сличне садржине, записати на табли. Уочити географске појмове и
објаснити начин писања.
Драган живи у Нишу. Кроз Ниш протиче река Нишава. Драганова бака живи у
Јелашници. Бакино село налази се у подножју Суве планине.
Ове године летовао је са родитељима у Грчкој, на Егејском мору, а са ујаком се
купао и на Бованском језеру...

Главни

Правило – Великим почетним словом пишу се имена: села, градова, држава, као и имена
река, језера, мора и планина.
Ако су имена састављена од две или више речи, онда се само прва реч пише
великим почетним словом, а друге малим уколико нису властите именице.
Уколико је друга реч властита именица, онда се и она пише великим почетним
словом.
Вежбање – попуни табелу тако што ћеш правилно написати називе географских појмова
које знаш.
Села

Градови

Државе

Реке

Језера

Мора

Планине

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: ОВ: Жубор речи, стр. 81.
РВ: Жубор речи – Уџбеник, стр. 42 и 43;
Жубор речи – Радна свеска, стр. 56 и 57;
– за наредни час понети неки од својих омиљених часописа или дечјих
листова.

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

Тип часа: говорна
вежба

Циљеви и задаци часа: упућивање ученика на друге изворе информација; упознавање са
постојећим дечјим листовима и часописима; даљи рад на књижевности кроз кроз разговор о
прозним и поетским текстовима, али и кроз разговор о информативним чланцима.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.4, 0.1.8.
Облици рада: фронтални, групни,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална
Наставна средства: дечји листови и други часописи
ТОК ЧАСА

Уводни

Ученици су на претходном часу обавештени да за овај час понесу неки од својих омиљених
дечјих часописа и листова. Препорука је да, пошто констатујете ко је шта понео, час
реализујете кроз извештавање по групама.

Ученици, после петнаестоминутног групног рада, треба да представе омиљене часописе, на
основу следећих захтева:
1. назив часописа, издавач, када излази;
2. број прича, песама, информативних чланака;
4. ученици ствараоци;
5. ликовна решења (илустрације) и сл.

Главни

3. најлепше приче, песме;

За случај да се ради о неком стрипу, треба им дозволити да остале ученике упознају са
причом, ликовима и њиховим карактерима... порукама.
Извештавање група уз записивање основних података на табли и у свескама.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: писање састава или песме за неки дечји часопис (тема је слободна).

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: тумачење песме кроз анализу: фабуле, ликова, теме, идеје; уочавање
осећања која преовладавају, хумор у песми.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 2.5.1, 2.5.7, 3.5.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална
Наставна средства: Водено огледало, стр. 56–58.
ТОК ЧАСА

Ко се када наљутио? На кога се наљутио? Зашто? и сл.

Уводни

 Мотивациони разговор о љутњи и свађама.

Песму обрадити на стандардни начин уз поштовање методичко-дидактичких принципа.
Истицање циља часа, читање песме, пауза, садржинска анализа, читање по деловима,
ликови и њихове особине, тема и идеја...
Обратити пажњу на ниво стилско-језичке анализе, нпр.:
Главни

Како је представљен месец? Како изгледају облаци? Како песник саопштава да се
крећу? Каква атмосфера преовладава у песми? Зашто се мече љути? Пронађи стихове који то
дочаравају? Како се понашају његови родитељи и шта му кажу? Шта му каже бака? Шта
мече хоће? Са ким се мече пореди када каже да не жели да спава?
Без обзира на забринуте родитеље и озбиљну баку песма је ипак шаљива и пуна је
љубави према мечету.
Песма све време говори о мечету, али се, у ствари мисли на...?
Ко све бди над вама? и сл.

– песму научити напамет.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак – Водено огледало, стр. 57.

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

Тип часа: провера и
вежбање

Циљеви и задаци часа: вежбање технике правилног рецитовања (правилна артикулација
гласова, дикција, акцентуација, емоционално-динамичко нијансирање, наративност, ритам,
темпо...).
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.3.
Наставне методе: вербална

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, свеске
ТОК ЧАСА

Дати ученицима основна упутства шта све правилно рецитовање подразумева: правилна
артикулација гласова, дикција, акцентуација, емоционално-динамичко нијансирање,
наративност, ритам, темпо...

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

Рецитовање научене песме.

Главни

Анализа рада.

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: 37.

Тип часа: говорна
вежба

Наставна јединица: Народне умотворине

Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са основним врстама народног стваралаштва:
бројалица, брзалица, загонетка, песма, приповетка, бајка; уочавање разликовних обележја;
језик и стил.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 2.5.1, 2.5.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална
Наставна средства: лектира
ТОК ЧАСА

Подстицање ученика да се присете текстова из читанки чији је аутор непознат, да издвоје
лирске и епске врсте, да говоре о разлици између настајања усмене и ауторске књижевности.

Уводни

 Уводни разговор, обнављање

У народно стваралаштво, поред осталог, спадају и следеће форме:
бројалице,
брзалице,
загонетке,
епске песме,
народне бајке.
Дати по неколико примера за сваку од наведених форми народног стваралаштва.

Главни

народне приповетка,

Обележја народног стваралаштва:
– народни језик: архаичан, теже разумљив; мноштво непознатих речи;
– стил: устаљени почеци и завршеци, устаљени изрази, честа поређења,
мудре мисли и др.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: научити напамет по неку бројалицу, брзалицу, загонетку.

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

Редни
Наставна јединица: Место, време и начин вршења радње Тип часа: обрада
број: 38.
Циљеви и задаци часа: даљи рад на изучавању језика кроз уочавање речи које стоје уз глагол
и казују нам где, када и како се врши глаголска радња; усвајање знања до нивоа практичне
примене.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 1.4.3, 2.4.1, 3.4.3.
Облици рада: фронтални,
Наставне методе: вербално-текстуална
индивидуални
Наставна средства: Жубор речи, стр. 22–24, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 13; радна свеска,
стр. 18 и 19.
ТОК ЧАСА
Уводни

 Уводни разговор, обнављање
Обновити именице и глаголе као и главне делове реченице (субјекат и предикат).

Записивати на табли:
У датој реченици одредити субјекат и предикат.
Драган трчи.
У српском језику постоје речи, или групе речи које стоје уз глагол (предикат) и ближе га
одређују. Говоре нам ГДЕ, КАДА и КАКО се врши радња.
Драган трчи кроз шуму.
Група речи кроз шуму саопштава нам ГДЕ трчи Драган.
Главни

Свакога дана Драган трчи кроз шуму.
Група речи свакога дана саопштава нам КАДА Даган трчи.
Свакога дана Драган брзо трчи кроз шуму.
Реч брзо саопштава нам КАКО драган трчи.

Свакога дана Драган брзо трчи кроз шуму.
Значи, речи: свакога дана, брзо и кроз шуму, стоје уз глагол и саопштавају нам КАДА,
КАКО и ГДЕ се врши радња.
Вежбање – следеће реченице проширити речима, или групама речи које нам казују
када се, где и како врши радња:
Ана се игра; Милан чита; Петар пева.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: ОВ: Жубор речи, стр. 22–24.
РВ: Жубор речи – Уџбеник, стр. 13;
Жубор речи – Радна свеска, стр. 18 и 19.

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

Тип часа: говорна
вежба

Наставна јединица: Октобарске слике

Циљеви и задаци часа: развијање говорне културе; самостално опажање промена у природи,
описивање, причање; реченица јасна и прецизна. (Час припреме за писмену вежбу.)
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.5, 0.1.6.
Наставне методе: вербална

Облици рада: фронтални

Наставна средства: свеске
ТОК ЧАСА

Слушање музике – Песме по избору на тему Јесен.

Уводни

 Мотивациона активност

Разговор и уочавање промена у природи у јесен по плану:
 краћи дани, дуже ноћи;
 временске прилике (температура);
 промене у природи (боје, мириси...);
 активности људи у ово доба године;

Главни

 животињски свет;
 осећања...
Предлог је да се на основу плана напише заједнички састав на тему Јесен у мом крају.

Литература:

Завршни

Читање и анализа рада.

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

Тип часа: писмена
вежба

Циљеви и задаци часа: даље овладавање писменим изражавањем према раније постављеним
захтевима (описивање); поштовање правописних правила при писању (велико слово, знаци
интерпункције...).
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.8, 2.3.3, 2.3.8, 3.3.2, 3.3.5.
Облици рада: индивидуални,
фронтални

Наставне методе: писаних радова
Наставна средства: свеске
ТОК ЧАСА

Давање основних упутстава о томе шта све један добар писани састав треба да садржи
(описи, реченица јасна и прецизна, правописна правила...).

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

Самостални рад ученика – писање састава на тему Јесен у парку у трајању од око 25
минута.

Главни

Читање и анализа радова: указивање на најчешће грешке, истицање позитивних (успешних)
радова и завршна евалуација.

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.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 41.

Наставна јединица: „А зашто он вежба” – Д. Радовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање и тумачење књижевног дела кроз анализу фабуле, ликова,
теме, идеје; проширивање знања везаних за драмски приказ, драмску радњу, сцену, улоге и
др.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.2, 1.5.4, 2.5.4, 2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална
Наставна средства: Водено огледало, стр. 21–24.
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор о позоришту

Шта је све потребно да настане позоришна представа?
Који су људи укључени у настанак позоришне представе?

Уводни

Које позоришне представе су до сада гледали?

Прокоментарисати: писац, сценариста, драматург, режисер, сценограф, костимограф,
мајстор светла, шаптач... глумац.

 Најава теме часа, читање приче...
Причу обрадити као прозни књижевни текст, на стандардни начин, уз поштовање
методичко-дидактичких правила.


читању по улогама;



објаснити ремарке (дидаскалије);



сценске радње;



драмски сукоб и драмску радњу;



понашање глумаца;



сценографију, кулисе и све остало потребно како би до драматизације
дошло.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: увежбавање читања по улогама.

Главни

У наставку часа инсистирати на:

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

Тип часа: вежбање
(сценски приказ)

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за сценско извођење уз поштовање основних
правила артикулације, дикције; глуме – спонтаност и природност.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.3.
Наставне методе: вербална, демонстративна

Облици рада: фронтални, рад у пару

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 21–24.
ТОК ЧАСА

Понављање основних правила везаних за сценско извођење: артикулација, дикција; глума –
спонтаност и природност...

Литература:

Завршни

Анлиза рада на часу.

Главни

Драматизација приче Зна он унапред – Д. Радовића.

Уводни

 Уводни разговор, обнављање

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

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа: обнављање наставних садржаја из језика и књижевности из октобра.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.3, 0.1.4, 1.2.2, 1.2.5, 1.4.3, 1.5.4, 2.2.2.
Облици рада: фронтални, групни,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуалне

Наставна средства: читанка Водено огледало и Поуке о језику
ТОК ЧАСА
Препорука је да се час организује у виду рада по групама, нпр.:
ученике поделити у пет група. Свака група треба да добије одређени задатак. Такође
и сваки ученик унутар групе треба да има своје конкретно задужење.
Предлог је да три групе извештавају о прозним текстовима, једна о песми, а да се
једна посвети садржајима из језика:
Прва група (Заљубљене ципеле):
први ученик – укратко препричава причу;



други ученик – говори о ликовима и њиховим особинама;



трећи ученик – говори о теми и идеји приче;



четврти ученик – проналази најлепше описе;



пети ученик – илуструје део приче.

Уводни



На сличан начин организовати и остале групе:
друга група (Стакларева љубав), трећа група (Зашто он вежба), четврта група
(Љутито мече), пета група (главни делови реченице и писање имена географских појмова).
Након петнаестоминутног рада час треба да се сведе на извештавање.

Литература:

Завршни

Анализа рада.

Главни

Петнаестоминутни рад по групама након чега следи извештавање и записивање на табли
основних 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: 44.

Наставна јединица: „Мачак отишао у хајдуке” –
Б. Ћопић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: тумачење прозног књижевног дела кроз разговор и анализу фабуле,
ликова и особина ликова, теме и идеје; стилско-језичка анализа.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.3, 1.5.4, 2.5.4, 2.5.5, 3.5.1, 3.5.5.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 12–16.
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациони разговор о кућним љубимцима.

 Најава теме часа
 истицање циља и читање приче;
 глобална (садржинска) анализа;
 читање по деловима и тумачење непознатих речи;
 фабула;
 ликови и њихове особине;

Главни

 језик у причи;
 читање приче са настављањем.
Прича је писана ијекавским изговором и ученицима такви текстови често буду нејасни и
тешко разумљиви. Зато препоручујемо да, ако остане времена, остатак часа искористите за
читање са настављањем (продужавањем).

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: Водено огледало, стр. 15.

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

Редни
број: 45.

Наставна јединица: „Мачак отишао у хајдуке” –
Б. Ћопић

Тип часа: обрада и
утврђивање

Циљеви и задаци часа: даљи рад на књижевном тексту (сажето препричавање, објашњавање
непознатих речи, тема, извођење идеје... вежбање читања).
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.3, 0.1.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 12–16.
ТОК ЧАСА
Уводни

Препричавање приче – сажето и опширно.

Тема приче – Прича говори о старом воденичару, деда Триши и његовом мачку.
Мачак је био врло лењ и незадовољан досадашњим начином живота.
Мачак је био лењ и није хтео нимало да се помучи.
Одлази у свет у намери да ће пронаћи боље место за живот.
Међутим, пролази кроз много тешких и опасних ситуација и једва
успева да извуче живу главу и да се врати у воденицу.
Мачак схвата да је погрешио и да неће нигде моћи да пронађе боље
услове за живот.

Главни

У воденици га дочекује деда Триша и све му опрашта.

Настављају да живе као и раније.
Свако је од њих извукао из овог догађаја поуку.
Идеја приче – Мачак је схватио да нигде неће наћи боље услове за живот.
Мачак је схватио да је претеривао и да није умео да цени оно што има.
Деда Триша је схватио да је тако нешто и морало да се догоди како би се
мачак променио.
Прича говори о размаженом мачку, али алудира и на још некога. На кога?
Записати тему и идеју на табли.

Литература:

Завршни

Вежбати читање наглас са продужавањем (настављањем).

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

Редни
Наставна јединица: Какво, колико и чије је нешто
Тип часа: обрада
број: 46.
Циљеви и задаци часа: усвајање нових знања везаних за речи које стоје уз именице и ближе
их одређују; речи које казују какво, колико и чије је нешто; уочавање и препознавање,
примена у раду.
Стандарди постигнућа: сј. 2.4.2.
Облици рада: фронтални
Наставне методе: вербална, писаних радова
индивидуални
Наставна средства: Жубор речи, стр. 24–26, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 14; радна свеска,
стр. 20–22.
ТОК ЧАСА
Уводни

 Уводни разговор, обнављање
Обновити речи (групе речи) које стоје уз глаголе и ближе их одређују; речи које казују место,
време и начин вршења радње.

Лопта је шарена. КАКВА је лопта?
Велико двориште је одлично за игру. КОЛИКО је двориште одлично за игру?
Сестрина лутка је лепа. ЧИЈА је лутка лепа?

Главни

Речи написане црвеном бојом (шарена, велико и сестрина) казују нам КАКВО,
КОЛИКО и ЧИЈЕ је нешто, значи:
речи које стоје уз именице и ближе их објашњавају зову се именички додаци.
Вежбање
У табелу упиши какве, колике и чије могу бити дате именице.
Кућа

Играчка

Оловка

Књига

КАКВА
КОЛИКА
ЧИЈА

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: ОВ: Жубор речи, стр. 24–26.
РВ: Жубор речи – Уџбеник, стр. 14;
Жубор речи – Радна свеска, стр. 20–22;
– ученици треба да за следећи час сазнају нешто о Вуку С. Караџићу и да
покушају да прикупе одређени материјал који говори о његовом животу и 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: 47.

Наставна јединица: Час посвећен Вуку С. Караџићу

Тип часа: говорна
вежба

Циљеви и задаци часа: усвајање нових и проширивање постојећих знања о Вуку Караџићу,
његовом раду на српском језику и књижевности и његовом значају за српску културу.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.1, 2.2.2, 3.2.1.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: књиге о В.С. Караџићу, часописи, текстови са интернета
ТОК ЧАСА

Предлог је да се овај час препусти њима тако што би свако од њих говорио о томе шта је
сазнао и читао или образлагао материјал који је понео.

Главни

Ученици су на претходном часу добили задатак да сазнају понешто о Вуку Караџићу, али
и да покушају да прикупе одређени материјал који говори о његовом животу и раду.

Уводни

О Вуку С. Караџићу – детињство, младалаштво, зрело доба; рад на језику (фонетски
правопис, речник, граматика) и књижевности (записивање, класификовање и објављивање
народног стваралаштва).

Појединачно извештавање ученика уз записивање најбитнијих детаља на табли.

Литература:

Завршни

Завршна анализа и бележење најзначајнијих података; закључак.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: тумачење књижевног дела кроз анализу фабуле, ликова, теме, идеје;
специфичности језика и стила; локализација Краљевића Марка у књижевном, али и у
историјском контексту.
Стандарди постигнућа: сј. 2.5.1, 2.5.4.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 61–63.
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациони разговор
Разговор о епским песмама (када су настајале, како су се изводиле, у ком историјском
времену нарочито, о чему се певало, о којим људским особинама најчешће; какви су обично
јунаци епских песама настајалих у време ропства; какав је био положај нашег народа под
Турцима; историјска личност краљ Марко и епски јунак Марко Краљевић).

 Најава теме часа
Истицање циља часа и читање песме.
Глобална (садржинска) анализа: осећања, локализација у историјски оквир, о чему
се говори, главни ликови и сл.
Читање по деловима и објашњавање непознатих речи.
Препорука је да песму поделите најмање на три дела (три нечовјештва),
али и да, поред стандардне анализе по деловима (фабула, описи, ликови),
посебну пажњу обратите на тумачење непознатих речи.
Главни

Ликови и њихове особине.
Какви су Краљевић Марко и бег Костадин и где се то у песми ,,види”.
Тема песме – о чему говори (дволичности, доброти и доброчинству, поштовању,
племенитости).
Идеја – Како је епски певач супротставио мане и врлине у људском понашању?
Какво понашање није прихватљиво и због чега? Које су људске вредности истакнуте у овој
песми?
Корелација са садашњим временом и приликама. Како се треба понашати?

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: читанка Водено огледало, стр. 62.
Састав на тему: Лик Марка Краљевића

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

Тип часа: домаћи
задаци

Наставна јединица: О Марку Краљевићу

Циљеви и задаци часа: проширивање знања о Марку Краљевићу, даљи рад на развијању
језичке писмености кроз анализу писаних састава о М. Краљевићу; описивање, правописна
правила, реченица јасна, разумљива...
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербална

Наставна средства: књига, читанка Водено огледало, свеске
ТОК ЧАСА

Укратко о лику Марка Краљевића и о песми Марко Краљевић и бег Костадин (сажето
препричавање).

Уводни

 Уводни разговор, обнављање

Читање и анализа радова.

Главни

Рад на тему – Лик Марка Краљевића треба да садржи физички опис М.
Краљевића, али пре свега треба да буде концентрисан на приказивање његових карактерних
особина. Треба да одговори на питања: које га особине одликују; коме и када помаже; зашто
то ради и има ли икакву личну корист од тога; зашто га народни певач приказује као великог
јунака иако се зна да је краљ Марко био турски вазал и сл.
Заједничка анализа радова – указивати на најчешће грешке, али и истицати
успешне радове.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: научити напамет најмање двадест стихова из песме Марко Краљевић и бег
Костадин.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање нових знања везаних за то како се правилно пишу ,,туђе”
речи; разликовање парафразирања од цитирања; отворени и затворени знаци навода.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.2.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 26–29, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 15 и 16.
ТОК ЧАСА
Уводни

 Уводни разговор, обнављање
У обичном говору често наводимо од речи до речи оно што нам је неко други рекао.
То навођење ,,туђих” речи, од речи до речи (дословце=без икаквог мењања), називамо
управним говором.

У свакодневном животу често се може чути:
Милан је рекао да му је Дарко најбољи друг.
Јавили су на телевизији да ће сутра падати киша.
Учитељица је рекла да за сутра немамо ништа за домаћи задатак.
Наведеним реченицама добили смо информације: ко је Миланов најбољи друг, шта су
јавили на телевизији и то да нека деца сутра немају ништа за домаћи задатак. Међутим, те
њихове речи саопштене су нам тако што их је неко препричао (слободно пренео).
Када желимо нечије речи дословце, у оригиналу да пренесемо некоме, онако како су нама
саопштене (без икаквог додавања или одузимања), користимо управни говор.

Милан је рекао: ,,Дарко је мој најбољи друг.”
Јавили су на телевизији: ,,Сутра ће падати киша.”
Учитељица је рекла: ,,За сутра немате ништа за домаћи задатак.”

Главни

Горе наведене реченице, примењујући правила која важе у српском језику, треба писати
на следећи начин:

Ово је управни говор.
Прво смо навели пишчеве речи (онога ко пише), а затим и ,,туђе” речи (оно шта је
рекао).
Знаци: ,, и ” зову се наводници или знаци навода. На почетку се пишу доле, а на крају
горе...

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: следеће реченице напиши у облику управног говора:
Деца из одељења су рекла да сутра идемо на излет.
Иван је рекао да сутра неће доћи у школу.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање нових правописних правила о томе како се правилно пишу
наслови књига и часописа.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.2.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 83, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 44; радна свеска, стр. 57.
ТОК ЧАСА

Обновити када се све пише велико слово (почетак реченице, властита имена, имена народа,
географских појмова...).

Уводни

 Уводни разговор, обнављање

Написати на табли
У мојој кући сви понешто читају. Тата чита ,,Блиц” и ,,Нин”, мама ,,Блиц жену” и
,,Гламураму”, а ја ,,Политикин забавник”. На Сајму књига купили су ми две књиге:
,,Господара прстенова” и ,,Робинзона Крусоа”.

Називи листова, часописа и наслови књига пишу се великим почетним словом и
обавезно обележавају наводницима.

Главни

Речи написане црвеном оловком представљају наслове појединих листова, часописа и
књига.

Вежбање:
а) Напиши називе листова или часописа које читају твоји укућани.
б) Који је твој омиљени часопис?
в) Напиши наслов последње књиге коју си ти прочитао.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: ОВ: Жубор речи, стр. 83.
РВ: Жубор речи – Уџбеник, стр. 44;
Жубор речи – Радна свеска, стр. 57.
– за следећи час понети своју омиљену књигу и осмислити њено
представљање.

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

Тип часа: говорна
вежба

Циљеви и задаци часа: даљи развој говорне културе кроз извештавање о прочитаним
књигама, сажето препричавање.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.1, 0.1.2, 0.1.4.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербална
Наставна средства: књиге по избору ученика
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациона активност
На почетку часа у учионици (или у школској библиотеци) организовати малу изложбу
омиљених књига и разгледање изложбе.
Разговор о прочитаним књигама (ван школске лектире).

Литература:

Завршни

По могућности, организовати размену књига – као одељењску библиотеку из које ће
ученици позајмљивати књиге за читање, враћати их, и доносити с времена на време књиге
које желе да препоруче својим друговима и другарицама.

Главни

Презентовање (представљање) омиљених књига ученика ученицима.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: тумачење књижевног дела кроз анализу ликова, теме, идеје; језика и
стила песме; осећања...
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 2.5.3, 2.5.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална
Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 24.
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: песму научити напамет;
читанка Водено огледало, стр. 24.

Главни

 Најава теме часа
Истицање циља часа, читање песме...
Песму обрадити на стандардни начин уз поштовање методичкодидактичких захтева (,,фабула”, ликови, стилско-језичка анализа, тема, идеја).
У наставку часа посебно се задржати на главним ликовима (отац и
девојчица) и на осећањима која владају.
Какав је отац у песми?
Зашто је тако брижан и на тренутке и досадан?
Којим стиховима је то песник саопштио?
Шта све он запиткује?
Зашто га песник пореди са судијом за прекршаје?
Ко је и шта ради судија за прекршаје?
Шта девојчици највише смета?
Зашто отац стално сумња у девојчицу?
Какви су ваши очеви код куће?
Каквог оца би хтела девојчица?
Какав би требало да буде ваш отац?...

Уводни

 Мотивациони разговор
Припрема за доживљај: много прича и песама написано је о мамама. Маме чак имају и свој
празник. То је Дан жена (8. март). Тате немају свој празник и много мање се писало о њима.
Шта мислите зашто?

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

Редни
број: 54.

Тип часа: писмена
вежба

Наставна јединица: Мој отац

Циљеви и задаци часа: развијање способности писменог изражавања према задатим
захтевима (описивање, реченица прецизна и јасна, поштовање правописних правила у
писању...).
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.8, 2.3.3, 2.3.4, 3.3.2, 3.3.5.
Наставне методе: писаних радова

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: свеске
ТОК ЧАСА
Истицање циља часа и давање основних упутстава о томе како састав на тему Мој отац
треба да буде написан.
План за писање:
 физички опис;
 особине и понашање;

Уводни

 основне информације о оцу;

 шта вам се допада, а шта не;
 зашто се понаша тако како се понаша;
 какав би требало да буде ваш отац;
 ваш однос са њим;
 закључак.

Самостални рад ученика (20 до 25 минута). Писање састава на тему Мој отац.

Главни

Читање и заједничка анализа радова.

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: 55.

Наставна јединица: Начини писања управног говора

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање нових знања везаних за три начина писања управног говора.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.2.
Наставне методе: писаних радова, вербална

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 27 и 28, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 16; радна свеска,
стр. 22 и 23.
ТОК ЧАСА

Обновити: Управни говор (пишчеве речи, управни говор, наводнике, писање).

Уводни

 Уводни разговор, обнављање

Јелена је рекла, данас је леп дан.
Први начин

Јелена је рекла: ,,Данас је леп дан.”
Пишчеве речи – управни говор.

Други начин

,,Данас је леп дан”, рекла је Јелена.
Управни говор – пишчеве речи.
,,Данас је”, рекла је Јелена, ,,леп дан.”
Управни говор – пишчеве речи – управни говор.

Главни

Трећи начин

Вежбање:
Следеће реченице напиши на сва три начина:
Дечак упита, колико имаш година?
Ускоро ће снег почети да пада, рече Зоран забринуто.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: ОВ: Жубор речи, стр. 27 и 28.
РВ: Жубор речи – Уџбеник, стр. 16;
Жубор речи – Радна свеска, стр. 22 и 23.

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

Тип часа: говорна и
писмена вежба

Циљеви и задаци часа: даљи рад на развијању усменог и писменог изражавања путем
контролисано започетог разговора са циљем да се ученицима побуди машта и да самостално
наставе започету причу; настављање приче, обликовање ликова и њихових особина, давање
наслова причи; писање приче; анализа рада.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.5, 0.1.6.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеске
ТОК ЧАСА

Записати на табли.
Свануо је леп дан. Милан је устао, умио се, обукао и кренуо у школу. Успут је сретао
другове и другарице из одељења. Идући ка школи, весело су разговарали када се одједном
испред њих заустави аутомобил. Из аутомобила...

Упутити их да прича мора да има:

Уводни

Од ученика треба тражити да препишу започети део приче и да затим покушају да је
наставе.
– радњу (заплет, врхунац заплета);
– ликове (главне и споредне, који ће различито реаговати);
– расплет или завршетак приче.
Поред осталог, треба да обрате пажњу и на описе простора (места радње), осећања
учесника; да учесницима дају имена и на крају да причи дају наслов.
Предвиђено време за рад је око 25 минута.

Литература:

Завршни

Читање радова и завршна анализа рада.

Главни

Самостални рад 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: 57.

Наставна јединица: Употреба великог слова у писању
назива празника

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање нових знања везаних за то како се правилно пишу имена
(називи) празника.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.2, 1.5.3, 1.5.4, 2.5.4, 2.5.5, 3.5.1, 3.5.3.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 82, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 43; радна свеска, стр. 75.
ТОК ЧАСА

Обновити до сада научено из правописа – Када се пише велико слово.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

Божић и Ускрс су два најрадоснија хришћанска празника.
Називи празника пишу се обавезно великим словом.
За Нову годину долазе нам рођаци из унутрашњости.
Главни

Ако у називу празника има више речи, онда се великим почетним словом пише само
прва реч.
Светог Николу славе моји кумови, а Светог Саву славимо ми у школи.

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.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 58.

Наставна јединица: „Себични џин” – О. Вајлд

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање нових знања везаних за фабулу; самостално препричавање,
особине ликова; стилско-језичка анализа.
Стандарди постигнућа: сј. 2.2.5, 2.2.7, 3.2.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 82–86; свеске
ТОК ЧАСА

Разговор о бајкама (бајка као књижевна врста, тема, ликови, идеје).

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

 Најава теме часа
– истицање циља часа;
– читање бајке;
– психолошка пауза;
– садржинска анализа (о коме, о чему се говори, главни ликови);
– ученици читају у себи, подвлаче;
Главни

– анализа по деловима.
У склопу анализе сваког дела посебно обратити пажњу на:
– садржај приче;
– ликове и њихове особине;
– када се и где радња врши...
Прича се може поделити на 8–10 делова.

Читање приче наглас.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: ученици треба да се припреме да лепо читају текст и усмено препричавају
причу.

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

Редни
број: 59.

Наставна јединица: ,,Себични џин” – О. Вајлд

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање нових знања везаних за фабулу приче; самостално
препричавање, особине ликова; стилско-језичка анализа, тема и идеја.
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.7, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2.5.4, 2.5.7, 3.3.3.
Наставне методе: вербално-текстуалне

Облици рада: фронтални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 82–86.
ТОК ЧАСА
Уводни

Препричавање приче према заједничком плану.

У овом делу часа обратити пажњу на:
– ликове и њихове особине (Где се то у тексту види?);
– тему бајке (О чему се говори у бајци?);

Други час рада на тексту може се организовати и кроз разговор и рад на стилско-језичкој
анализи (како је речено; зашто баш тако; или како се може рећи и другачије).

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: рад у Радној свесци.

Главни

– извођење идеје (Која су општа, универзална, значења и идеје садржане у овој бајци?).

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

Тип часа: писмена
вежба

Циљеви и задаци часа: даљи рад на развијању усменог и писменог изражавања путем
контролисано започетог разговора са циљем да се ученицима побуди машта и да самостално
наставе започету причу; настављање приче по сопственом нахођењу.
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.7, 3.3.3.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 82–86; свеске
ТОК ЧАСА

Шта се касније догодило? Или: како би ти завршио/завршила причу.

Уводни

 Мотивациони разговор

Самостални рад ученика (до 20 минута).
Главни

Читање и анализа радова.
Корелација са ликовном културом (цртање дела приче).

Литература:

Завршни

Избор ликовно-литерарних радова за одељењски пано.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за логичко и критичко процењивање текста;
тумачење песме, увежбавање и усавршавање читања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 2.5.1, 2.5.7, 3.2.4.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална
Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 110.
ТОК ЧАСА

Стих, строфа, песма, рима.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

 Најава теме часа
Главни

Препорука је да се песма реализује на стандардни методички начин, али би акценат требало
ставити на покушај да ученици самостално напишу неколико стихова или строфа на неку од
тема из ђачког живота.
Читање и анализа написаних песама...

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: песму научити напамет и одговорити на питања из читанке, стр. 110.

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

Тип часа:
проширивање знања

Наставна јединица: Именице

Циљеви и задаци часа: проширивање и утврђивање знања о именицама.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 2.4.2, 3.4.1.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални, групни,
индивидуални

Наставна средства: уџбеници, ПП презентација (или наставни листић)
ТОК ЧАСА

МАЛИ КВИЗ – Шта знамо о именицама?
Ученици се деле у групе од по 4–5 чланова. Учитељ пројектује питања (или дели наставне
листиће).

Уводни

 Мотивациона активност

ОВ: Жубор речи, стр. 29 и 30.
Жубор речи – Радна свеска, стр. 26.

Литература:

Завршни

Ученици излажу о свом раду, аргументују одговоре, износе евентуалне недоумице и
постављају питања – на која прво одговарају ученици који знају одговор, а онда и учитељ.

Главни

РВ: Жубор речи – Уџбеник, стр. 19 и 20;

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

Тип часа: провера
знања

Циљеви и задаци часа: примена стечених знања на конкретним примерима; провера
усвојених знања из језика и правописа; усвајање основних граматичких правила.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 1.4.2, 2.4.2, 3.4.1, 3.4.2.
Наставне методе: писаних радова

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: наставни листићи; Жубор речи, стр. 29 и 30, ОВ. У РВ: радна свеска,
стр. 24.
ТОК ЧАСА

– реченице по значењу, облику и саставу;

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање
– главни делови реченице.

Самостални рад ученика у трајању од 25до 30 минута.
У наставним листићима налазе се задаци овог типа:
1. заокружи слово испред тачне дефиниције реченице;
2. у следећем низу испретураних речи крије се реченица; успостави правилан низ речи;
3. све речи су написане спојено и малим словом; напиши реченицу раздвајањем речи и уз
поштовање правописних правила;
5. одреди врсту реченица по облику;

Главни

4. одреди врсту реченица по значењу;
6. подвуци главне чланове реченице и испод њих напиши њихов назив;
7. напиши реченицу састављену само од главних чланова;
8. подвуци речи које означавају место, време и начин вршења радње;
9. напиши реченицу у којој ћеш употребити глагол играти се - као предикат - и уз њега речи
које означавају место, време и начин вршења радње.

Литература:

Завршни

Анализа рада. Ученици излажу, образлажу своја решења, издвајају недоумице и питања, на
која прво одговарају ученици који знају одговор, а онда учитељ.

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

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа: обнављање наставних садржаја из језика и књижевности из октобра.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.3, 0.1.4, 1.2.2, 1.2.5, 1.4.3, 1.5.4, 2.2.2.
Облици рада: фронтални, групни,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуалне

Наставна средства: читанка Водено огледало и Жубор речи
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор, обнављање
Уводни

Листајући уџбенике, ученици реферишу које смо књижевне текстове радили у октобру.
Наставник најављује ИГРУ АСОЦИЈАЦИЈА и објашњава пропозиције игре.

ИГРА АСОЦИЈАЦИЈА

Литература:

Завршни

Проглашавање победничке екипе и честитање свим учесницима.

Главни

Ученици се поделе у групе (4–5 чланова). Свака екипа има име и представника. Представник
пантомимом представља одређено књижевно дело, а остале групе погађају наслов; пошто
погоде наслов, наводе име и презиме писца, главне јунаке, место и време радње (ако су
епска дела); ако је у питању лирско дело, пошто наведу наслов и име и презиме писца треба да изрецитују песму.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за логичко и критичко процењивање текста;
тумачење песме, увежбавање и усавршавање читања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 2.5.1, 2.5.7.
Облици рада: фронтални и
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална
Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 119.
ТОК ЧАСА

 Мотивациони разговор
Уводни

Учитељ мотивише ученике за разговор о томе какав је догађај за породицу рођење детета; да
испричају причу о свом рођењу ако су је чули од родитеља; да испричају причу о рођењу
млађег брата или сестре - уколико се тога сећају: како су се осећели, каква је била атмосфера
у кући, ко је од родбине долазио...

 Најава теме часа
Учитељ изражајно чита народну (лирску, породичну) песму. Направи паузу, па је поново
прочита.
трепетати, трепетљика, свекар, ферим.
Ученици треба да опишу свој доживљај песме и да на свој начин протумаче њено значење и
вредност. Треба да уоче звучност, ритам и мелодичност стихова.

Ученик који први научи песму напамет (на часу) и изражајно је изрецитује – добија петицу.

Литература:

Завршни

МАЛО ТАКМИЧЕЊЕ: Ко први...

Главни

Објашњава (сваку или поједине) мање познате и непознате 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: 66.

Наставна јединица: Заједничке именице

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање основних знања о заједничким именицама и увежбавање.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 2.4.2, 3.4.1.
Облици рада: фронтални и
индивидуални

Наставне методе: вербална, текстуална

Наставна средства: Жубор речи, стр. 35 и 36, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 20; радна свеска,
стр. 27.
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациони разговор
Обнављање: какве су речи именице; шта оне именују; зашто неке од њих пишемо великим, а
неке малим словом (нпр. Београд и град; Банатско Ново Село и село и сл.); које су именице
које именују бића, предмете и појаве са општим, заједничким особинама.

 Најава теме часа
Ученици изводе закључак и долазе до дефиниције.
Именице које означавају бића и предмете са истим заједничким особинама зову се
заједничке.
 Задатак:
Разврстај у табели следеће именице:
Сат, риба, дуга, џак, роса, шерпа,чамац, бака, риболовац, мачка, магла, пуж, јакна, лењир,
киша, лед, свеска
ПРЕДМЕТИ

ПОЈАВЕ

Главни

БИЋА

Ученици даље раде задатке (Жубор речи, стр. 36, ОВ. У РВ: радна свеска, стр. 27).

Домаћи задатак: пронађи и напиши све заједничке именице у својој соби.
Литература:

Завршни

 Задатак:
Пронађи и напиши све заједничке именице у учионици.

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

Тип часа: говорна
вежба

Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са основним врстама народног стваралаштва:
бројалица, брзалица, загонетка, песма, приповетка, бајка; уочавање разликовних обележја;
језик и стил.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 2.5.1, 2.5.7, 3.2.4.
Облици рада: фронтални, групни,
индивидуални

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: књига, свеске, прибор за писање
ТОК ЧАСА

Разговор о Вуку Караџићу.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

 Најава теме часа
Народне умотворине: опште карактеристике сваке поједине врсте и примери.
Објасни следеће пословице:
Ако је неко луд, не буди му друг.

Главни

Задатак: пронађи загонетке, питалице, пословице, бројалице.

Ко другоме јаму копа, сам у њу упада.
Ум царује, снага кладе ваља.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: препиши 5 пословица и 2 загонетке; потруди се да објасниш значење
пословице која ти се највише свиђа; смисли своју загонетку.

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

Тип часа: говорна
вежба

Циљеви и задаци часа: богаћење речника, понављање и утврђивање стечених знања из
граматике.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 0.1.5, 2.3.3, 3.3.5.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеске
ТОК ЧАСА

Шта значе речи догађај и доживљај? Од којих глагола потичу ове именице? На шта мислимо
када кажемо да је нешто незаборавно?

Уводни

 Мотивациони разговор

 Најава теме часа
Испричаћемо један свој незабораван доживљај.
План причања.
Где, када, зашто, како се све то дешавало, доживљавало?
Редослед дешавања.

Главни

Ко је у томе учествовао?
Шта је било најзначајније, најузбудљивије?
Како се завршило?
Ученици приповедају о свом незаборавном доживљају. Учитељ потпомаже, усмерава,
интервенише тамо где је то потребно.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: направити самостални план препричавања.

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

Тип часа: писмена
вежба

Циљеви и задаци часа: писање личног доживљаја према заједничком плану, неговање
писменог изражавања и опште уредности при писању.
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.8, 2.3.3, 3.3.5.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеске, прибор за писање
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор, обнављање
Подсетити ученике на композицију састава: увод, разрада, закључак.
Разрада је централни, најважнији део. Њиме се одговара на тему.

Уводни

Увод мора бити кратак и јасан.
Састоји се из више теза, које се започињу новим редом.
Закључак треба да буде кратак, неколико реченица.

Домаћи задатак: завршити радове код куће.

Литература:

Завршни

Читање ученичких радова.

Главни

Самостални рад 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: 70.

Наставна јединица: „Чардак ни на небу ни на земљи” –
народна приповетка

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са садржајем приче; оспособљавање ученика за
самостално препричавање, уочавање ликова и њихових особина.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.3, 1.5.2, 2.5.4, 2.5.5, 3.5.1, 3.5.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 6–10.
ТОК ЧАСА

Разговор о бајкама.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање
Шта су бајке, како почињу, стварни и нестварни догађаји, ликови и крај бајке.

 Најава теме часа
Психолошка пауза.
Непознате речи, ликови – главни и споредни, усмено препричавање.

Домаћи задатак: увежбавање изражајног читања бајке.

Литература:

Завршни

Илустрација бајке.

Главни

Читање 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: 71.

Наставна јединица: „Чардак ни на небу ни на земљи” –
народна приповетка

Тип часа: обрада и
понављање

Циљеви и задаци часа: даљи рад на причи; оспособљавање ученика за самостално уочавање
основних елемената језика и стила, уочавање теме и идеје приче.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.2, 2.2.8, 3.2.4.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: свеске
ТОК ЧАСА

Уводни дијалог са ученицима о томе шта представља сажето препричавање. Подсећање на
правила и давање упутства за сажето препричавање бајке.

Подела бајке по целинама и препричавање.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: наставити причу.

Главни

 Сажето препричавање бајке.

Уводни

 Мотивациони разговор

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

Тип часа: говорна
вежба

Наставна јединица: Зимске слике

Циљеви и задаци часа: вежбање усменог изражавања, развијање говорне културе, богаћење
речника.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 0.1.5, 0.1.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка
Наставна средства: слике зиме
ТОК ЧАСА

Карактеристике зиме (време, падавине, облачење, игре).

Уводни

 Мотивациони разговор

 Најава теме часа
Зимске игре.
Гледамо природу, људе, предмете око нас и на основу тога их описујемо.
Какво је сунце зими?
Какав је зимски ветар?

Главни

Каква је природа (дрвеће, ливада, парк, улица, игралиште)?
Где су птице и остале животиње?
Шта је са људима и децом зими?

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: замислити једну зимску слику (зима у школском дворишту / парку / граду /
селу / шуми; на планини / реци / мору...) и описати је са што више детаља.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: поред основних елемената везаних за анализу приче (фабула, ликови,
теме, идеја), посебно обратити пажњу на васпитне аспекте; развијање позитивних особина
личности: разумевања, поштовања, искрености...
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.3, 1.5.4, 2.5.4, 2.5.5, 3.5.1, 3.5.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, текстуална

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 120–122.
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност и разговор
Уводни

Учитељ подстиче ученике да изразом лица покажу радосно осећање, осећање среће. Треба
да опишу какво је то осећање.
Шта је срећа?
Разговор о ономе што нас чини срећним.

 Најава теме часа
Одговорити на питања иза текста.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: написати краћи састав са темом „Имам све, а ипак сам незадовољан”.

Главни

Обрада текста по устаљеној дидактичко-методичкој литератури.

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

Тип часа: писмена
вежба

Циљеви и задаци часа: развијање писменог изражавања према задатим захтевима
(описивање, реченица прецизна и јасна, поштовање правописних правила у писању...).
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.8, 2.3.3, 3.3.5.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: метода писаних радова
Наставна средства: свеске и прибор за писање
ТОК ЧАСА

Подсетити ученике на основна правила о писању састава.

Литература:

Завршни

Читање састава, коментари и анализа.

Главни

Самосталан рад ученика.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

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

Тип часа: писмена
вежба

Наставна јединица: Мој сан

Циљеви и задаци часа: развијање способности писменог изражавања према задатим
захтевима (описивање, реченица прецизна и јасна, поштовање правописних правила у
писању...).
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.7, 0.1.6, 1.3.8, 2.3.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: писаних радова
Наставна средства: свеске и прибор за рад
ТОК ЧАСА

Подсетити ученике на најважнија правила о писању састава.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

Самосталан рад ученика.

Главни

Читање састава, коментари, анализа.

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: 76.

Наставна јединица: „Свети Никола” – Милован Б.
Цветковић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за логичко и критичко процењивање текста;
тумачење песме, увежбавање и усавршавање читања; корелација са православним обичајима
хришћанског народа.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 2.5.1, 2.5.7.
Наставне методе: вербално-текстуална

Облици рада: фронтални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 50–52.
ТОК ЧАСА

Разговор о славама и другим празницима; ученици који желе описују како се слави кућна
слава и неки од највећих хришћанских празника.

Уводни

 Мотивациони разговор

 Најава теме часа
Анализа песме према устаљеној дидактичко-методолошкој апаратури.

Главни

Прочитати текст о Светом Николи из читанке (стр. 51). Разговор о праву на вероисповест,
поштовању традиције и обичаја – својих и туђих.

Завршни

Следи изражајно читање, психолошка пауза, објашњење непознатих и мање познатих речи.

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: 77.

Наставна јединица: Властите именице

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за употребу великог слова у писању
властитих имена.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 2.4.2, 3.4.1.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 37 и 38, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 21; радна свеска,
стр. 28 и 29.
ТОК ЧАСА

– Разговор о именицама.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање
– Подела именица на заједничке и властите.

 Најава теме часа
Имена и презимена људи, називи градова, река и планина називају се властите именице. Оне
се пишу великим почетним словом.
Напиши неколико властитих имена:
– градова: _____________________________________________________________
– река: ________________________________________________________________

Главни

– људи: ________________________________________________________________

– планина: ______________________________________________________________
– држава: ______________________________________________________________

ОВ: Жубор речи, стр. 38 (1, 2, 3. и 4. задатак).
РВ: Жубор речи – Радна свеска, стр. 28 и 29 (1, 2, 3. и 4. задатак).

Литература:

Завршни

Рад у школи и за домаћи задатак:

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

Наставна јединица: Писање датума

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за правилно писање датума
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, текстуална

Наставна средства: Жубор речи, стр. 84 и 85, ОВ. У РВ: радна свеска, стр. 58.
ТОК ЧАСА

Разговор о важним датумима у нашим животима.

Уводни

 Мотивациони разговор

„Нема доброг јела без зачина,
За писање датума одабери
Један од три начина.”
Постоје три начина писања датума:
– 22. 6. 2012.
– 22. VI 2012.

Главни

– 22. јун 2012.
Упиши датуме:
Ова школска година је почела_________________________________________.
Пролеће је почело__________________________________________________.
Крај школске године је ______________________________________________.

Задатак: ОВ: Жубор речи, стр. 85.
У свесци напиши свој датум рођења на сва три начина.

Литература:

Завршни

РВ: Жубор речи – Радна свеска, стр. 58.

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

Тип часа: одељењско
такмичење

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за изражајно рецитовање; развијање љубави
према поезији.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.2.1.
Наставне методе: монолошка

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало
ТОК ЧАСА

Објаснити деци правила лепог рецитовања (дикција, артикулација, брзина, ритам;
емоционалне компоненте доброг рецитовања).

Литература:

Завршни

Избор победника.

Главни

Одељењско такмичење у рецитовању.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за логичко и критичко процењивање текста;
тумачење песме, увежбавање и усавршавање читања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 2.5.1, 2.5.7.
Наставне методе: вербално-текстуалне

Облици рада: фронтални, групни

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 28–30.
ТОК ЧАСА

Одгонетање загонетке:

Уводни

 Мотивациона активност
„Без коре уђе, са кором изађе?” (хлеб)

 Најава теме часа
Обрада песме по дидактичким правилима.
Групни облик рада (3 групе, одговори на постављена питања, извештавање група).

Домаћи задатак: научити песмицу напамет.

Литература:

Завршни

Илустрација дела песме који ти се највише допао.

Главни

Изражајно читање песме, психолошка пауза, објашњење непознатих 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: 81.

Наставна јединица: Род именица

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за уочавање и препознавање именица
(властите, заједничке), усвајање нових знања везаних за род именица (мушки, женски,
средњи); новоусвојена знања довести до нивоа практичне примене.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 2.4.2, 3.4.1.
Наставне методе: вербално-текстуална, писаних
радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 39–42, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 22; радна свеска,
стр. 30–32.
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање
Обновити именице као врсте речи (властите и заједничке).
Кога све видимо на слици у уџбенику (Поуке о језику, стр. 22)?

 Најава теме часа
У нашем језику именице имају три граматичка рода: мушки, женски и средњи.
Род именица може се одредити када се уз њу дода једна од следеће речи: ТАЈ, ТА или ТО.
Разврстај речи према захтевима у табели:
папир, јабука, море, дугме, ружа, бумбар, пчела, сено, поврће, чаша, брод, јастук, оловка,
кућа, жирафа, лист, парк
МУШКИ

ЖЕНСКИ

СРЕДЊИ
Главни

У одломку из бајке Чардак ни на небу ни на земљи подвуци именице и разврстај их на
именице мушког, женског и средњег рода (Читанка, стр. 6).

Литература:

Завршни

Рад на задацима (Жубор речи, стр. 40 и 41, ОВ. У РВ: радна свеска, стр. 30 и 31).
Извештавање о резултатима, анализа.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: вежбање слободног причања; неговање јасности, повезаности и
сликовитости у причању; богаћење речника.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 2.5.1, 2.5.7
Наставне методе: вербално-текстуална, писаних
радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 36; свеске и прибор за писање
ТОК ЧАСА

Опишите како изгледа када почне да пада први снег. Ко се, обично, томе највише радује?
Опишите своја осећања и игре на снегу.

Уводни

 Мотивациони разговор

 Најава теме часа
Изражајно читање, психолошка пауза, поновно читање. Обрада по утврђеном редоследу.
Анализа према питањима у читанци (стр. 36). Одговорити на питања за истраживање.

Главни

Написати строфу о зими и снегу.

Завршни

Илустрација песме на часу ликовног.

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: Писање честитки за Нову годину

Тип часа: писмена
вежба

Циљеви и задаци часа: развијање способности писменог изражавања према задатим
захтевима (описивање, реченица прецизна и јасна, поштовање правописних правила у
писању...).
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 2.5.1, 2.5.7
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: честитке, коверте и прибор за писање
ТОК ЧАСА

Шта значи реч честитати? Због чега некоме нешто честитамо? У којим приликама то
радимо? Када некоме нешто усмено честитамо? Шта, обично, тада говоримо? Каква је
разлика између усменог и писменог честитања? Које је од та два званично честитање? Када
треба упутити писмену честитку?

Писање честитке.
Корелација са ликовном културом.

Главни

 Најава теме часа
Сетите се ситуације у којој бисте могли да некоме упутите писану честитке. Смислите ко би
то могао бити, којим поводом.

Уводни

 Мотивациони разговор

На већ нацртаним честиткама унети текст.

Литература:

Завршни

На завршеним честиткама написати адресу.

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

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа: систематизација наставних садржаја на крају првог полугодишта;
усвојена знања довести у компаративан однос; приче и песме хоризонтално анализирати
кроз разговор о фабули, ликовима, темама, идејама...
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 1.4.1, 2.4.1, 2.4.3, 2.2.5, 2.2.7, 3.3.5.
Облици рада: фронтални, групни и
индивидуални

Наставне методе: дијалошка

Наставна средства: читанка Водено огледало, књижевна дела из школске и домаће лектире
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност
Хајде да се играмо и такмичимо! Игрица разбрајалица: подела ученика на групе.
1. групни рад – прављење плаката и мапа ума;

Уводни

Час организовати према могућностима:
2. групни рад – игра асоцијација;
3. групни рад – квиз из језика и књижевности (помоћу наставних листића или ПП
презентације).

Давање прецизних правила и упутстава у вези са групним радом и облицима активности.
Учитељ прати, усмерава, коригује, сугерише.

Литература:

Завршни

Резиме часа (излагање плаката, мапа ума / честитање најуспешнијим учесницима.

Главни

 Најава теме и циља часа

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

Редни
број: 85.

Тип часа: говорна
вежба

Наставна јединица: Зимски доживљаји

Циљеви и задаци часа: вежбање слободног причања; неговање јасности, повезаности и
сликовитости у приповедању; богаћење речника.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.7, 1.3.6, 3.3.5.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка
Наставна средства: табла, креда, свеске
ТОК ЧАСА

Главни

 Најава теме часа и активности
Припрема за говорну вежбу.
Састављање заједничког плана у виду теза (питања) и његово исписивање на табли (и у
свескама).
1. Увод: избор доживљаја и основни утисци о њему.
2. Разрада:
– Где се, када и како све то дешавало, доживљавало?
– Ко је у томе учествовао?
– Редослед дешавања.
– Шта је било најзначајније, најузбудљивије?
– Како се завршило?
3. Закључак: Каква су сећања на доживљај (незаборавна, трајна, неизбрисива, тужна,
радосна...)?

Уводни

 Мотивациони разговор
О чијим смо доживљајима до сада читали? По чему препознајемо да је нешто доживљај?
Зашто се каже: то је био доживљај за памћење? Шта је занимљиво у томе да нам неко
исприча свој доживљај? Како неко треба да прича да би нам то било занимљиво?

Причање доживљаја према заједничком плану. Ученицима треба да се скрене пажња да се у
току причања држе плана, да обрате пажњу на говор (јасне и повезане реченице, избор речи),
истицање осећања, расположења итд.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: припремити се за самостално причање доживљаја.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: обрада (анализа) текста; богаћење речника, уочавање описа у причи,
вежбање читања; развијање љубави према природи.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 2.5.1, 2.5.7.
Наставне методе: вербално-текстуална

Облици рада: фронтални, групни

Наставна средства: текст – читанка, свеске, прибор за писање
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациона активност
Учитељ исписује на табли реч зима. Ученици говоре своје асоцијације, које учитељ бележи,
групишући их према сродности.

 Најава теме часа и активност
– Изражајно читање
– Краћи разговор о тексту (глобална анализа)
– Непознате речи
– Подела ученика на групе и одређивање задатака за сваку групу:

2. подела текста на тематско-мотивске целине, давање наслова целинама;

Главни

1. изражајно читање текста (четири ученика – сваки чита по један пасус), издвајање
најупечатљивијих слика;
3. усмено препричавање по целинама;
4. издвајање примера из текста где је именица снег субјекат и проналажење и подвлачење
предиката у тим реченицама; издвајање именица и класификовање према граматичком роду.

Литература:

Завршни

Ученици преписују део приче који им се највише свиђа, ћириличним писмом.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: проширивање и утврђивање знања о броју именица, примена знања у
раду на тексту; богаћење речника.
Стандарди постигнућа: сј. 2.4.2.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, текстуална

Наставна средства: Жубор речи, стр. 42–44, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 23; радна свеска,
стр. 32; свеске и прибор за рад
ТОК ЧАСА

Усмено, дијалошки, обнављање поделе именица по значењу (властите и заједничке),
граматичког рода именица.

ЈЕДНИНА

Литература:

Завршни

Ученици раде задатке из радне свеске (стр. 32).

МНОЖИНА

Главни

Дете се игра на ливади.
Деца се играју на ливадама.
Ако заједничка именица означава једно биће или предмет, она је у облику једнине, а ако
означава више бића или предмета, она је у облику множине.
Заједничке именице имају једнину и множину, а властите само једнину.
Разврстај речи према захтевима у табели:
бојице, оловка, листови, крушка, гнездо, брезе, дечак, шуме, поља, блок, свеске, коњи,
сунђер, креде, куће.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање основних правописних правила везаних за правилно писање
назива улица; усвојена знања довести до нивоа практичне примене.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.3.
Наставне методе: вербално-текстуална, писаних
радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 85, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 45; радна свеска, стр. 58;
свеске и прибор за писање
ТОК ЧАСА








Моја сестра живи у Улици цара Душана.
Књижара се налази у Вождовој улици.
Шетала сам Улицон кнеза Михаила.
Стално пролазим Улицом војводе Мишића.
Јуче сам била на Тргу краља Милана.
Моја другарица живи на Синђелићевом тргу.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак:
Напиши где живе твоји најбољи другови.
Урадити задатке из: ОВ: Жубор речи, стр. 85.
РВ: Жубор речи – Уџбеник, стр. 45;
Жубор речи – Радна свеска, стр. 58.

Главни

 Закључивање и извођење дефиниције:
Називи улица се пишу великим почетним словом.Уколико је назив улица састављен од више
речи, онда је велико слово на почетку прве речи, а остале се пишу малим словом.Изузетак је
ако се у називу улице од више речи налази реч која је властито име, онда се она пише
великим словом.
Ученици даље раде вежбања из уџбеника.

Уводни

 Мотивациони разговор
Како се зове улица у којој станујеш? Ученици одговарају на постављено питање и
записујемо на табли.
У којој улици је наша школа?
Читамо и запажамо: текст из уџбеника (Поука о језику, 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: 89.

Наставна јединица: „Свети Сава и сељак без среће” –
Станоје М. Мијатовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: вежбање у анализирању приповетке.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 67–69.
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор
Која је наша школска слава?
Када је славимо?

Уводни

Разговор о школској слави и Светом Сави.

Ко је био Свети Сава?

 Најава теме часа
Наставник чита причу.
Анализа приче на основу питања из Читанке.
На основу тих речи извлачимо поуку из приче:

Главни

Зашто су поједине речи у тексту болдиране (појачане)?
Срећу можемо створити једино ако радимо поштено и поштујемо друге људе.

Литература:

Завршни

Разговор са ученицима: шта нас чини срећним у животу; шта је поштење; шта значи:
поштуј друге да би и они тебе поштовали; шта све можемо да урадимо како бисмо живот
испунили срећом и задовољством.

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

Наставна јединица: „Свети Сава и сељак без среће” –
Станоје М. Мијатовић

Тип часа: обрада и
утврђивање

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за логичко и критичко процењивање текста;
тумачење приче (ликови, тема и идеја), увежбавање и усавршавање читања, значај Светог
Саве за српски народ.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, илустративна

Облици рада: фронтални, групни

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 67–69; прибор за цртање
ТОК ЧАСА

Шта знамо о животу Светог Саве?
Због чега је Свети Сава важан за српску културу?

Уводни

 Мотивациони разговор

Обновити знање о животу и раду Светог Саве.

 Најава теме часа и активности
Ученици се деле у групе. Подела задатака:
2. прављење плаката - портрет Светог Саве и кратак текст о његовом животу и заслугама за
српски народ;

Главни

1. писање песме/приче о Светом Сави;

3. илустровање приче о Светом Сави, или израда стрипа;
4. драматизација и извођење једне приче.

Литература:

Завршни

Одељењска изложба и приредба у част школске славе.

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

Тип часа:
проширивање знања

Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са животом Светог Саве и значајем његовог
рада; неговање традиције и културе нашег народа.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, текст метода

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 67–69; дечји часописи, књиге –
монографије, ПП презентација
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациона активност
Осврт на ученичке радове и залагања на прошлом часу. Прво ученици коментаришу и
оцењују своја постигнућа, а потом и учитељ. Учитељ показује неколико књига,
монографија, о Светом Сави, указује на репродукције које приказују лик Светог Саве, дела,
задужбине Немањића. Ученици листају и коментаришу.

Према могућностима, учитељ показује или пројектује репродукције које приказују лик и
дело Светог Саве. Изражајно чита три-четири краћа текста, нпр. две песме и две приче.
Главни

Прелиставање и читање часописа (дечје штампе ) о Светом Сави.
Подела улога за приредбу: рецитовање, драматизација.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: припрема улога за школску приредбу за Дан Светог Саве.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: анализа текста; проширивање и усвајање нових знања из културе
писменог изражавања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.5, 2.2.5, 2.2.7, 3.2.4.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 52–54.
ТОК ЧАСА

Ко жели да исприча нешто о својој баки? Како она најчешће проводи своје време? Да ли је
некада урадила нешто неуобичајено? Да ли можете да је замислите у некој авантури? Каква
би то авантура била?

Уводни

 Мотивациони разговор

 Најава теме часа
Ову причу читају и ваши вршњаци у Великој Британији. Шта је необично (неочекивано) у
њеном наслову?
Изражајно читање текста.
Анализа текста према питањима из читанке.
Скренути пажњу ученицима да је овај текст написан као новински извештај.
У извештају је потребно да кратко и јасно испричамо:

Главни

Извештај је кратак текст који нас обавештава о неком догађају.
– Шта се догодило?
– Где се то догодило?
– Када се догодило?
– Ко је учествовао у том догађају?
– Како се завршило?

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: буди и ти новинар; напиши један извештај по избору (са утакмице, излета,
изложбе, приредбе, из биоскопа...).

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

Редни
број: 93.

Наставна јединица: „Корњача и зец” – Езоп

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: обрада (анализа) басне; уочавање порука басне; васпитни значај
басне; развијање позитивних особина код деце.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.2, 1.5.3, 2.5.2, 2.5.4, 2.2.5, 2.2.6.
Облици рада: фронтални, у
паровима

Наставне методе: вербално-текстуална
Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 63.
ТОК ЧАСА

Ученици који то желе треба да замисле једну животињу и да је представе у првом лицу, као
да се она сама представља: које су њене главне особине, где и како живи, који су њени
природни противници.

Уводни

 Мотивациона активност

 Најава теме часа и активности
Како се зову приче у којима су животиње главни јунаци? По чему препознајемо да је нека
прича по својој врсти басна? Које басне су вам остале у сећању? Због чега?
Изражајно читање текста (наставник).
Краћи разговор о басни (ток радње).
Читање басне у себи, уочавање битних ситуација, понашања и поступака корњаче и зеца.
Одговари на питања из текста.
Уочавање и истицање порука: Шала је шала – рад је рад.

Главни

Вежбање читања – читање наглас.

Упорност и стрпљење помажу у раду.
Никога не треба потцењивати.
У раду не смемо бити непромишљени.
Поруке у облику пословица: Тиха вода брег рони.
Богаћење речника: речи сличног и супротног значења.

Литература:

Завршни

Илустрација басне.

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

Редни
Наставна јединица: Речи које значе нешто умањено или
Тип часа: обрада
број: 94.
увећано
Циљеви и задаци часа: проширивање знања о именицама које значе нешто умањено и
увећано; понављање стечених знања о именицама; богаћење речника, примена знања;
развијање говорне културе.
Стандарди постигнућа: сј. 2.4.1.
Наставне методе: вербално-текстуална,
Облици рада: фронтални,
демонстрације, писаних радова
индивидуални
Наставна средства: Жубор речи, стр. 44–47, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 24; радна свеска,
стр. 33.
ТОК ЧАСА

Главни

*Речи које значе нешто умањено:
Листић је мали лист.
Облачић је мали облак.
Кључић је мали кључ.
Возић је мали воз.
Именице које означавају нешто умањено показују да су предмети, бића и појаве мали по
својој величини.
*Речи које означавају нешто умањено и сасвим мало:
Мали комад – комадић, сасвим мали комадичак.
Мали црв – црвић, сасвим мали црвуљак.
Мали облак – облачић, сасвим мали облачак.
*Речи које означавају нешто увећано (и огромно):
Јуначина је велики јунак.
Књижурина је велика књига.
Комадина је велики комад.
Водурина је велика вода.
Кућетина је велика кућа.
Именице које значе нешто увећано означавају да су бића, предмети и појаве велики по
својој величини.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање
Понављање стечених знања о именицама.

Самосталан рад ученика:
1) Поред наведених именица напиши њиме одговарајуће које означавају нешто умањено:
перо – _________, брдо – ____________, зрно – ___________ , њива – _____________
капа – _________, птица – ___________, нога – __________, кућа – _____________ .
2) Поред наведених именица напиши по две одговарајуће које означавају нешто умањено
или увећано:
глас – _______________, ______________; соба – _______________, ______________;
блок – _______________, ______________; рука – _______________, ______________;
глава – _______________, ______________; папир – _______________, ______________.

Литература:

Завршни

Жубор речи, стр. 45 и 46, ОВ. У РВ: радна свеска, стр. 33.

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

Тип часа: говорна и
писмена вежба

Наставна јединица: Слика ми прича

Циљеви и задаци часа: развијање способности ученика за причање прича по низу
слика; уочавање што више појединости, њихово описивање и богаћење речника.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.5, 0.1.6.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: слике по избору наставника или ПП презентација, свеске и прибор за
писање
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациона активност
Учитељ и/или ученик треба да пантомимом дочара јутарње активности пре поласка у школу.
Потом неко од ученика исприча шта је пантомимом приказано.
Причање по низу слика које је наставник донео или пројектовао.
– Ученици смишљају причу (свако за себе).

 Најава теме часа
– Заједнички састављамо причу.
– Међусобно повезивање слика.
– Богаћење речника.

Главни

– Обратити пажњу на што детаљније описивање слика.

– Наслов приче.
Самостално састављање приче. Писати латиничним словима.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: довршити причу.

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

Тип часа: писмена
вежба

Циљеви и задаци часа: развијање способности писменог изражавања према задатим
захтевима (описивање, реченица прецизна и јасна, поштовање правописних правила у
писању...).
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.6, 2.3.6, 3.3.5, 2.3.8.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеске, прибор за писање
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор, обнављање

Да би наше причање/препричавање било јасније, треба се држати плана:


где се, када, зашто и како све то дешавало, доживљавало;



ко је у томе учествовао;



редослед дешавања;



шта је било најзначајније, најузбудљивије;



како се завршило.

Уводни

Зашто неке догађаје дуже памтимо, а неке заборављамо? Ми често желимо да испричамо
другим људима оно што нам се догодило, што смо доживели. Тако делимо са људима своје
искуство, али и тиме дуже у сећању задржавамо оно што смо испричали.

 Најава теме часа и активности
Самосталан рад ученика.

Литература:

Завршни

Читање састава.

Главни

Писање састава.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: проширивање знања о народној књижевности; оспособљавање
ученика за самостално читање, анализирање и повезивање граматичких и књижевних.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.5, 2.2.5, 2.2.7, 3.2.4.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 25.
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор, обнављање
По чему разликујемо дела народне (усмене) књижевности од дела ауторске књижевности?

Уводни

Разговор о народној (усменој) књижевности.
Како су настајала, како су се преносила и како су сачувана дела народне (усмене)
књижевности?
Које смо врсте народних приповедака до сада читали?

 Најава теме часа
Анализа приче према утврђеној дидактичко-методичкој апаратури.

Главни

Читање приче „Џин из Скалунде”.
Упоређивање ове легенде са легендама из наших крајева (сличности и разлике).
Обнављање правописних правила у вези са управним говором (рад на тексту).

Литература:

Завршни

Пронађи у тексту сва три облика управног говора и препиши 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: 98.

Наставна јединица: Причање о догађају према
заједничком плану

Тип часа: говорна
вежба

Циљеви и задаци часа: неговање културе говора, истицање битних догађаја у причању.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 0.1.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка
Наставна средства: табла, свеске
ТОК ЧАСА

Ученици говоре о једном догађају који је на њих оставио велики утисак. То може бити
породични догађај, догађај у школи, у месту у коме живимо, на рекреативној настави и
слично.

Уводни

 Мотивациони разговор

 Најава теме часа и активности
На табли бележимо план причања – говорне вежбе:
где, када, зашто и како се то догодило?



ко је у томе учествовао;



редослед догађаја;



који је тренутак био најзначајнији, најузбудљивији;



како се завршило.

Главни



Ученици причају уз помоћ и подстицај наставника.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: написати неколико реченица о једном догађају.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са хомонимима, богаћење речника и вежбање
правописа.
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.6, 2.3.6, 3.3.5, 2.3.8.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, текстуална

Наставна средства: Жубор речи, стр. 47, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 25; радна свеска, стр. 34.
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност
Посматрам како град пада на град.

Уводни

На табли бележимо реченицу:
Подстичемо ученике да анализирају реченицу: да уоче речи које се исто пишу, али се
различито изговарају и имају различито значење. Мотивишемо их да се сете још неколико
таквих речи.

 Најава теме часа
Читање текста из Поука и анализа.
Јела је малопре јела.
Дуња бере дуње.
Коса, девојчица плаве косе, са деком коси на косој ливади.

Главни

Јагода је јела јагоде.
У наведеној реченици реч коса је употребљена четири пута, а увек различито значи. Објасни.
Самосталан рад ученика.
Састављање реченица са хомонимима.
Жубор речи, стр. 47, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 25; радна свеска, стр. 34.

Домаћи задатак: написати пет реченица са хомонимима.

Литература:

Завршни

Провера и анализа.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвојити појам описна песма и богаћење речника.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.7.
Наставне методе: дијалошка, писмених радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 65
ТОК ЧАСА

Подстичемо ученике да се присете песама које говоре о зими: како гласе наслови, име и
презиме песника који их је испевао; како је у њима описана зима, које су песничке слике
најупечатљивије, има ли много боја и звукова у тим песмама...

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

 Најава теме часа
Изражајно читање песме.
Психолошка пауза.
Анализа песме према устаљеној дидактичко-методичкој апаратури.
Како се у овој песми описује природа?

Песма која обилује описима зове се описна песма.

Главни

Издвој све оно што описује природу.

Језик који се одликује сликовитошћу и живописношћу назива се песнички језик.
Изабери из Читанке још једну песму која говори о зими. Упоредите песме. Уочите
сличности и разлике.

Напиши неколико стихова о зими.
Домаћи задатак: научи песму напамет.

Литература:

Завршни

Пробај и ти да будеш песник.

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

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: проверити колико су ученици усвојили појмове везане за глаголе.
Стандарди постигнућа: сј. 2.4.4, 3.4.2.
Наставне методе: дијалошка, писaних радова

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: контролни листић или тест
ТОК ЧАСА

Разјашњавање налога у задацима (ако их ученици не разумеју).

Литература:

Завршни

Детаљна анализа задатака биће урађена на следећем часу.

Главни

Израда задатака.

Уводни

Подела тестова и давање упутства за њихову израду.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање и примена правописних правила о писању бројева –
словима.
Стандарди постигнућа: сј. 2.4.1.
Наставне методе: дијалошка, писaних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 86, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 46; радна свеска, стр. 58.
ТОК ЧАСА
Уводни

Анализа контролног задатка и образложење оцена.
Понављамо како све можемо написати неки датум.

 Најава теме часа и активности
Издвајамо и уочавамо најчешће грешке при изговарању и писању бројева. (Поуке о језику,
стр. 46)
Записујемо најчешће грешке и како се пише правилно:
Број
погрешно
исправно
11
једанајест
једанаест
једанајес
једанаес

Главни

Напиши бројеве словима:
6 – _________________________________;
12 – _________________________________;
14 – _________________________________.
Правилно записујемо бројеве од више речи:
867 – осам стотина шездесет седам.
Напиши следеће бројеве словима:
140 – ________________________________;
467 – ________________________________;
360 – ________________________________.
Број са више цифара који је приказан као редни (нпр. 871.) пишемо: осам стотина
седамдесет први.

Литература:

Завршни

Вежбање: Препиши реченице тако што ћеш бројеве написати речима.
Бака Рада има 64 године.___________________________________________________
Петар је прославио 18. рођендан. ____________________________________________
Ана је рођена 2001. године. _________________________________________________
Сакупила сам 673 салвете. __________________________________________________
Домаћи задатак: ОВ: Жубор речи, стр. 86.
РВ: Жубор речи – Радна свеска, стр. 58.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: препознавање управног говора и његово правилно писање;
препознавање дијалога у драмском тексту.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.5, 2.2.5, 2.2.7, 3.2.4.
Наставне методе: дијалошка

Облици рада: фронтални, групни

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 43–47.
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор
Разговор о драмским текстовима.
Шта је драмски сукоб? (Неслагање главног јунака у драми са осталим споредним
личностима је драмски сукоб.)

Уводни

Шта је драма?

Шта је дијалог? (Разговор између два и ли више лица назива се дијалог.)

Психолошка пауза.
Анализа драмског текста по питањима из читанке.

Домаћи задатак: подела улога и увежбавање читања.

Литература:

Завршни

Читање текста по улогама.

Главни

Изражајно читање драмског текста.

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

Тип часа: обрада и
сценски приказ

Циљеви и задаци часа: препознавање управног говора и његово правилно писање;
препознавање дијалога у драмском тексту.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.5, 2.2.5, 2.2.7, 3.2.4.
Наставне методе: дијалошка

Облици рада: групни, индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 43–47.
ТОК ЧАСА

Управни говор и његово правилно обележавање у тексту.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање
Дијалог у драмском тексту.
Припрема за сценски наступ.

Ученици говоре (или читају) текст који су имали да науче.

Главни

Бирамо најуспешнију глумачку групу.

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
Наставна јединица: Писање речце НЕ и ЛИ
број: 105.
Циљеви и задаци часа: правилно писање речце ли и не.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.2.

Тип часа: обрада

Облици рада: фронтални,
индивидуални
Наставна средства: Жубор речи, стр. 88–90, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 47; радна свеска,
стр. 59.
ТОК ЧАСА
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање
Импровизујемо разговор: један ученик поставља питања другом ученику (користећи упитну
речцу ли: да ли, је ли / је л`, би ли, знаш ли, хоћеш ли, можеш ли ...). Други ученик треба да
одговара одрично.
Набрајамо речи којима некога нешто питамо: Да ли, хоћеш ли, смеш ли, знаш ли....
Набрајамо речи у којима нешто одричемо: нећу, не могу, не смем...

*Упитна речца ли пише се одвојено од осталих речи:
Јеси ли урадио задатак?
Хоћеш ли да се играмо?
Да ли смеш да изађеш напоље?

Главни

*Речца не, пише се одвојено од глагола, осим у следећим случајевима: немој, нећу, немам,
нисам.
Немој да гледаш.
Не читај брзо.
Не гледај овамо.
Нећу да једем.
Немам лопту.
Не скачи високо.
Нисам гладан.
*Речца не пише се састављено са именицама и придевима.
Вежбање: 1. Напиши именице које имају супротно значење:
срећа – _________________, рад – _______________________________
брига – _________________, воља – _____________________________
2. Напиши придеве супротног значења:
уморан – ____________, пријатан – ___________________________
отпоран – ____________, сналажљив – __________________________

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: ОВ: Жубор речи, стр. 89.
РВ: Жубор речи – Радна свеска, стр. 59.

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

Тип часа: говорна
вежба

Наставна јединица: Једна ТВ емисија

Циљеви и задаци часа: оспособити ученике да цене уметничке и културне вредности.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.5, 0.1.6.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, вербална
Наставна средства: ТВ емисије
ТОК ЧАСА

Уводни

 Мотивациони разговор
Колико времена у току дана проводимо гледајући телевизију? Које емисије најрадије
гледамо, на ком каналу? Да ли читамо ТВ програм и обавештавамо се о томе шта доноси
дневни, а шта недељни програм? Ко нам препоручује одређене ТВ емисије? Да ли ми некоме
препоручујемо, а после о томе разговарамо? Које емисије гледамо са родитељима?
Разговор са ученицима о томе како се живело док није било телевизора. Какав је био први
програм и колико је трајао?
Можемо да користимо и енциклопедије.

Какве све ТВ емисије постоје?
Како можемо да их поделимо?
– научне емисије: о разним открићима, биљкама, животињама...;
– цртане филмове: Дизни...;
– игране серије;
– информативни програм;
– забавни програм.
Главни

Ученици бирају једну омиљену серију и говоре о њој.
– Каква је то ТВ серија?
– О чему она говори?
– Ко су ликови?
– Какви су они?
– Шта сазнајемо из те ТВ серије?
– Зашто је препоручујеш?
Неколико ученика описује своју омиљену емисију.
У свескама ученици описују омиљену ТВ емисију: Моја омиљена ТВ емисија.

Литература:

Завршни

Читамо завршене 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: 107.

Наставна јединица: „Дрангулије” – Владимир Андрић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за логичко и критичко процењивање текста;
тумачење песме, увежбавање и усавршавање читања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.5, 2.2.5, 2.2.7, 3.2.4.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 69–71; свеске и прибор за рад
ТОК ЧАСА

Где људи чувају старе, непотребне ствари?
Шта се све крије на тавану? А шта у подруму?

Уводни

 Мотивациони разговор

 Најава теме часа
Изражајно читање песме.
Шта је то дрангулија?
Дрангулија је мала безвредна ствар. Ако је лична, она има непроцењиву вредност.
Анализа сваке песничке слике.

Главни

Анализа песме по уобичајеној методичко-дидактичкој апаратури.
Рима је подударање завршних слогова у нашој песми.
Пронађи у песми речи које се римују.
Препиши речи у свеску.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: написати састав под насловом „Моје дрангулије”.

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

Тип часа: писмена
вежба

Циљеви и задаци часа: развијање способности писменог изражавања према задатим
захтевима (описивање, реченица прецизна и јасна, поштовање правописних правила у
писању...).
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.6, 2.3.8, 3.3.3.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: индивидуални

Наставна средства: свеске, прибор за рад
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор, обнављање
– увод, разрада, закључак;

Уводни

Подсетити ученике на: – општи утисак (сликовитост, занимљивост...);
– правопис;
– уредност.

Литература:

Завршни

Анализа састава биће урађена на следећем часу.

Главни

Ученици пишу састав на тему: „Моја омиљена дрангулија”.

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

Тип часа: обраада

Циљеви и задаци часа: обрада и анализа песме; доживљавање лирске песме, осећања,
мотива; развијање љубави према поезији, природи и осећања за лепо.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.7.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 87.
ТОК ЧАСА

 Мотивациони разговор

Уводни

Анализа писменог састава са прошлог часа и образложење оцена. Читање најуспелијих
састава (до 3).

Када бисте писали песму о цвету, ком бисте је цвету посветили? Због чега? О чему би та
песма говорила?

 Најава теме часа
Изражајно читање песме.
Анализа песме према устаљеној дидактичко – методичкој апаратури.
Какве тајне он крије?
Шта све зна да ради?

Главни

Какав је цвет у песми?

С ким песник пореди цвет?
Одговори на питања испод песме.

Маштај и напиши.

Литература:

Завршни

Замисли да си цвет, и да причаш неку своју тајну.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање нових знања о речима са сличним и супротним значењем.
Стандарди постигнућа: сј. 2.4.8.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 48 и 49, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 26; радна свеска,
стр. 35.
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациона активност
Читамо песму: Бајаги нешто друго – Миле Станковић
Жубор речи, стр. 48 и 49, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 26.
Разговор о песми.

Постоје речи које имају слично значење: гледа – посматра
торба – ранац
говори – прича ....

Главни

Постоје и речи са супротним значењем: дан – ноћ
лаж – истина
волети – мрзети
изнад – испод
Вежбање: 1. Напиши:
a) именице сличног значења:
б) придеве сличног значења:
торба – ________________
красна – _____________________
новац – ________________
весела – _____________________
минђуша – _____________
зао – _______________________
канта – ________________
голем – ______________________
2. Напиши:
а) глаголе супротног значења: б) именице супротног значења: в) придеве супротног
значења:
учити – ________________
ноћ – _________________
леп – __________________
волети – ________________ љубав – ________________
танк – __________________
устати – ________________
радост – ________________
лак – __________________
ходати – ________________ истина – ________________ весео – __________________

Литература:

Завршни

Напиши реченице тако да подвучену реч замениш речју која има:
a) слично значење
Ива је гледала облаке. __________________________________________________________
Данас смо дуго ходали парком. _________________________________________________
б) супротно значење
Данас је напољу веома вруће. ___________________________________________________
Балон је летео изнад кровова. ____________________________________________________

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособити ученике да схвате значење и вредност књижевног текста.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.5, 2.2.5, 2.2.7, 3.2.4.
Наставне методе: дијалошка, писмених радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 86.
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање
Обновити карактеристике приповетке (народна и ауторска).
Наставник чита причу. Поставља питања ученицима:
– Каква је ово прича?
– Ко су главни ликови?
– Какви су они?
Анализа приче на основу питања у Читанци.
Понављамо са ученицима шта је текст.
Све оно што читамо јесте текст: приче, песме, бајке, басне, пословице...
Текстове, у зависности од тога како су написани, делимо на: поезију, прозу и драму.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: увежбати читање приче.

Главни

Ветар и Сунце
* Врста текста: проза
* Књижевна врста: народна приповетка
* Ликови: Северац, Сунце, путник
Особине ликова:
a) Северац: бесан, силовит, хвалисав;
b) Сунце: добро, племенито, искрено.
Поука: „Милошћу и добротом може се много више урадити него љутњом”. (Ово је последња
реченица из текста.)
„Лепа реч и гвоздена врата отвара.”

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

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: провера степена усвојености знања о именицама.
Стандарди постигнућа: сј. 2.4.4, 3.4.2.
Наставне методе: дијалошка, писмених радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: наставни листић
ТОК ЧАСА
Уводни

Подела наставних листића и објашњавање задатака.

Разврстај написане именице према захтевима у табели:
дечак, столица, књига, олуја, сто, кућа, киша, чаша, гумица, магла, ветар, комшиница, коњ,
аутомобил, дуга, брат.

моја другарица мина је добила пса. назвала га је жућа. сваког дана марко и ја одлазимо код
мине. сви заједно шетамо жућу поред мораве.

Главни

Следећи текст препиши правилно штампаним словима латинице. Подвуци црвеном бојом
властите именице.

Поред написаних именица напиши њихов род и број.
чаше ______________ ____________

ласте ______________ _________________

крушке ____________ ____________

дрво ______________ _________________

мачке ____________ ____________

крофне _____________ _________________

овца _____________ ____________

шоље _______________ _________________

смоква ___________ ____________

кровови ____________ _________________

Литература:

Завршни

Ко раније заврши, чита текстове из Читанке по избору.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: доживљај и анализа песме; богаћење речника.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.5, 2.2.5, 2.2.7, 3.2.4.
Наставне методе: дијалошка, писмених радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 115.
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор
Шта је то?

Уводни

Постоји ли нешто на свету што нема краја?
Како се то што нема краја још зове? (бескрајно)
Да ли је то бескрајно и највеће?

 Најава теме часа
Изражајно читање песме.
– Небо је бескрајно.
– Око је веће од свега.

Главни

Анализа песме по песничким сликама.

– Мама је ипак већа од ока и неба.
Одговарамо на питања из Читанке.

Лепота маминог осмеха
Једном се мама забринула
Срећа моје маме
Литература:

Завршни

Одабери тему и напиши састав: Мајка је највећи цвет на свету

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

Редни
број: 114.

Наставна јединица: Азбука и абецеда

Тип часа: понављање

Циљеви и задаци часа: примена азбуке и абецеде у писању.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.3.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 90–92, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 48; радна свеска,
стр. 59; свеске и прибор за писање
ТОК ЧАСА

Ученици се подсећају утврђеног редоследа слова у ћирилици и латиници.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

Изговарамо азбуку и абецеду.
Ученици пишу: – писана слова азбуке (велика и мала);

Пишемо писана слова азбуке и абецеде истог облика.

Главни

– писана слова абецеде (велика и мала).

Пишемо писана слова азбуке и абецеде сличног облика.
Пишемо писана слова азбуке и абецеде потпуно различитог облика.

РВ: Жубор речи – Радна свеска, стр. 59.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: ОВ: Жубор речи, стр. 91 и 92.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за 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: 115.

Наставна јединица: Систематизација у фебруару

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа: систематизација пређеног градива.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 2.2.5, 2.2.7, 1.3.9, 3.3.5.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, текстуална

Наставна средства: читанка Водено огледало, свеске за домаћи задатак
ТОК ЧАСА
Уводни

Понављање обрађених садржаја у претходном месецу.

Рецитовање научених песмица.
Поновити све о именицама (примере бележити у свескама).

Главни

Драмско извођење текста „Никад два добра”.
Читање домаћих задатака.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: напиши неколико реченица о данашњем часу (шта ти се највише допало).

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: анализа књижевног дела; богаћење речника.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4., 2.5.4, 2.5.5, 2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 30–33.
ТОК ЧАСА

Да ли сте и у којим причама до сада наилазили на описе коња?
Зашто се у бајкама често описују коњи?

Уводни

 Мотивациони разговор

Сетите се неке бајке у којој су описани коњи.

Читамо бајку (учитељ).
Какво сте расположење осетили док сте слушали бајку?
Усмерено читање.
Опис коња (на почетку и на крају бајке), опис Циганина.

Главни

Непознате речи.
Порука бајке.
Анализа бајке на основу питања из Читанке.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: прочитати бајку више пута.

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

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: богаћење речника; развити осећај код деце за различите врсте
препричавања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.7, 2.3.3.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални и
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 30–33.
ТОК ЧАСА
Ученици су упознати са бајком.
Правимо план препричавања (целине).
2. Коњ одлази из штале.

Уводни

1. Коњ је болестан.
3. Сусрет са сељанима.
4. Ноћ пуног месеца.
5. Потрага (трагање) за белим коњем.

Детаљно препричавање.
Сажето препричавање.

Главни

Препричавање са проширивањем целина.
Препричавање најзанимљивијег дела.

Литература:

Завршни

Преписивање и илустрација најлепшег дела.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочити и научити примену, правилно писање слова ј.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.2.
Наставне методе: дијалошка и писаних радова

Облици рада: фронтални и
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 92 и 93, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 49; радна свеска,
стр. 60.
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност
Маша бои боицом маицу.

Уводни

Пажљиво прочитај следеће реченице:
Авијон лети изнад стадијона.
Неке речи нису правилно написане. Пронађи грешке.

 Најава теме часа
Проблем је са словом Ј. Није написао где треба, а написао је где не треба.
Сугласник Ј изговара се и пише у речима:
Бојица, мајица, кутијица, судија, зуји, фијуче, који, своји, твоји, нечији.
Авион, стадион, био, радио, учио, возио.
Пишемо правилно: решавање задатака из Жубора речи, стр. 93, ОВ, или диктат из РВ радне
свеске, стр. 60.

Главни

Сугласник Ј не изговара се и пише између И и О.

Никола свира виолину. Његов отац је био музичар. Радио је у једном ресторану. Увек је
говорио да Никола мора да учи. Никола је вежбао и такмичио се. Добио је прву награду.

Литература:

Завршни

Провери тачност диктата.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: доживљај и анализа књижевног дела; прављење плана препричавања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, писана и текстуална

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 17–20.
ТОК ЧАСА
Уводни

 Мотивациони разговор
Разговор о животињама (птицама – врабац).
Каква је то птица?
Где живи?
Шта још знаш о њој?

 Најава теме часа
Учитељ чита причу.
Да ли сте случајно у причи пронашли себе?
Зашто?
– Анализа приче:
Место догађаја: испод стрехе (гнездо изнад прозора)
Време догађаја: пролеће
Главни ликови, изглед и особине:
Врапчић Пудик: млад, неискусан, радознао, нестрпљив
Мама врабица: стрпљива, мудра, пожртвована, брижна...
Тата врабац: брижан, хранилац...
Мачка: халапљива...
Целине:
1. Живот у гнезду;
2. Пудика упозоравају родитељи;
3. Пудик тумачи свет;
4. Пудик испада из гнезда;
5. Окршај мачке и врапца;
6. Мајка спасава Пудика.

Главни

Ученици усмено препричавају причу.
Домаћи задатак: писмено препричати причу на основу плана (целина).

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: „Паукова мрежа” – легенда из
Велике Британије

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: анализа и доживљај текста; сажето препричавање.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.5, 2.2.5, 2.2.7, 3.2.4.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, текстуална

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 96–98.
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор
Чему служе те мреже?

Уводни

Који инсект плете мрежу?
Да ли си некада додирнуо/додирнула паукову мрежу?
Како изгледа?

 Најава теме часа
Изражајно читање текста.
Анализа текста:
– Ко је главни лик?
– Где се склонио Роберт?

Главни

– У каквој борби је Роберт Брус учествовао?
– Кога је молио за опроштај и зашто?
– Ко му је помогао? Како?
– Како паукова мрежа може бити јака као камени зид? Објасни.
– Сажето препричавање текста.

Литература:

Завршни

Стварамо: од реченице „Он је написао...” састави нови крај приче.

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

Тип часа: говорна
вежба

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање текстова; развијање поштовања према културној баштини.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.5, 2.2.5, 2.2.7, 3.2.4.
Наставне методе: демонстративна, писаних радова

Облици рада: фронтални, групни,
индивидуални

Наставна средства:
ТОК ЧАСА
Уводни

Ученици су имали задатак да унапред припреме легенде из нашег краја.
Ученици могу да раде индивидуално или групно.

Издвајамо најинтересантније детаље, поуке.
Записујемо их на табли и у свескама.

Литература:

Завршни

Илустрација необичних догађаја (по избору ученика).

Главни

Усмено излагање изабраних легенди.

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

Тип часа: говорна и
писмена вежба

Наставна јединица: Моја мама

Циљеви и задаци часа: развијање љубави и поштовања према мајци; богаћење речника;
вежбање описивања личности.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.8.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална
Наставна средства: свеске, прибор за писање
ТОК ЧАСА

Подсећамо се песме Мирослава Антића „Шта је највеће”.
Рецитовање песме.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

Кратки разговор о песми.
Подстицање емоционалног доживљаја.
Ученицима предлажемо да употребе доживљаје и утиске из песме и да их користе у опису
мајке.

Главни

Писање састава: Моја мама.

Подсећамо их на захтеве при писању састава.

Литература:

Завршни

Читање састава и разговор о текстовима.

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

Редни
број: 123.

Наставна јединица: Био сам неповерљив према мами и
тати

Тип часа: писмена
вежба

Циљеви и задаци часа: богаћење речника; вежбање у описивању догађаја и људи.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.3, 2.3.5, 1.3.6.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Читанка, свеске
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор, обнављање
Какав је био Пудик? Шта је желео?
Где га је то одвело?

Уводни

Сећате се приче „Врапчић” Максима Горког!

Сада се сетите неког догађаја где сте ви били у сличној ситуацији.

Ученици пишу састав на тему:

Литература:

Завршни

Прикупљање свезака ученика.

Главни

„Био сам неправедан према мами и тати”.

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

Редни
број: 124.

Наставна јединица: У улози песника (пишемо песме о
цвећу)

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: развијање смисла за правилно усмено и писмено изражавање;
богаћење речника; подстицање ученика на самостално стваралаштво.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.3, 2.3.5, 1.3.6.
Облици рада: фронтални,
индивидални

Наставне методе: писаних радова
Наставна средства: свеске, прибор за писање
ТОК ЧАСА

Анализа ученичких састава са прошлог часа и образложење оцена (могу бити оцењени само
најбољи састави, и прочитани).
Разговор: – Шта је проза?

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање
– Какве све песме могу да буду?
– Од чега се састоји песма?
– Стих, строфа, рима.
– Ко пише песме?

Читање написаних радова.

Литература:

Завршни

Вредновање ученичких радова.

Главни

Подстаћи ученике да напишу песму о пролећу или цвећу.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочавање и примена интонације у изговору речи и реченица.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.3.
Наставне методе: демонстративна, вербална

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 97–99, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 52; радна свеска,
стр. 63.
ТОК ЧАСА

Главни

Не читају се све реченице истом јачином.
Спуштање и подизање јачине гласа, читање реченица на различите начине зове се
интонација.
Код реченица различитих по значењу (обавештајних, упитних, узвичних и заповедних)
интонација је изражена.
Примери: Маша лепо чита.
Урош игра фудбал.
Ове реченице читамо обично, спуштамо глас јер је на крају тачка.
Таква интонација у реченици, када се на крају спушта глас, зове се силазна интонација.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање
Разговор о реченицама.
Какве све реченице могу да буду? (., !, ?)
Примери: Моја мама прави најлепше колаче.
Хоћеш ли да их пробаш?
Додај ми један колач.
Ала је укусан!

Примери: Затвори врата!
Зашто плачеш?
Ура, добио сам бицикл!
Ове реченице читамо повишеним тоном, јачина гласа је узлазна на крају. За такву
интонацију кажемо да је узлазна.

Литература:

Завршни

Самосталан рад ученика.
Жубор речи, стр. 98, ОВ. У РВ: радна свеска, стр. 63.

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

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: богаћење речника; вежбе у описивању људи, доживљаја.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 0.1.5.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални

Наставна средства: свеске и прибор за писање
ТОК ЧАСА

Разговор о основим превилима правописа.

Уводни

 Мотивациони разговор
Писање речце ли и не.
Знакови интерпункције (, . ? !)

На шта обратити пажњу при изради писменог задатка:
– писати писаним словима ћирилице;
– писати само на левој страни вежбанке;
– написати понуђене теме (одабрати једну) и написати наслов теме;
– испод наслова прескочити један ред;

– пишемо до маргине;

Главни

– писмени задатак мора имати увод, разраду и закључак (одвојено од леве ивице два
прста);
– водити рачуна како се растављају речи на слогове, пре преласка у нови ред;
– не користити често исте речи;
– реченица не треба да почиње са и, а, јер, ја, па;
– писати јасно, читко и уредно.

Литература:

Завршни

Описујемо друга, другарицу – усмено.

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

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: проверити колико су ученици оспособљени за самостално писање
састава.
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.8, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.8, 2.3.7, 3.3.2, 3.3.5, 2.3.1.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанка и прибор за писање
ТОК ЧАСА
Подела вежбанки и припрема прибора за писање.

Мој најбољи друг (другарица)

Уводни

Изабрати једну од понуђених тема:
Драга личност мог детињства

Литература:

Завршни

Прикупљање вежбанки.

Главни

Ученици самостално пишу 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: 128.

Наставна јединица: „Женидба врапца Подунавца” –
народна песма

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: обрада народне песме; уочавање песничких слика и народних
обичаја; богаћење речника.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.5, 2.2.5, 2.2.7, 3.2.4.
Наставне методе: дијалошка, текст метода

Облици рада: фронтални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 33–35.
ТОК ЧАСА

Разговор о шаљивим песмама.
У овим песмама на шаљив начин износи се неки догађај и њен циљ је да негативне појаве и
људске мане исмева и сузбија.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

 Најава теме часа
Изражајно читање песме.
Необични догађаји и учесници.
Утисци о песми.
Непознате речи.
Читање песме у себи.
Проналажење песничких слика и целина.

Главни

Анализа песме.

Уочавање целина када долази до промене у расположењу.
Анализа песме по целинама.
Уочавање стихова који песму чине шаљивом.
Уочавање стиха који најављују несрећу.

Састави и запиши неколико реченица о врапцу и његовим сватовима.

Литература:

Завршни

Самосталан рад 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: 129.

Наставна јединица: Поправак првог писменог задатка

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: анализа и писање побољшане верзије писменог задатка; развијање и
неговање способности писменог изражавања.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.9.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанке
ТОК ЧАСА

Осврт на квалитет радова: издвајање онога што је успешно остварено, указивање на
најчешће грешке. Подстицање ученика да промишљају даље и пишу побољшану верзију
састава.

У школске свеске записујемо грешке и како их треба правилно исправити.
Читамо задатке.

Литература:

Завршни

Припрема за исправак писменог задатка.

Главни

Ученицима (сваком посебно) коментаришемо оцену и грешке у писању.

Уводни

 Анализа писмених 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: 130.

Наставна јединица: Поправак првог писменог задатка

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за самостално исправљање грешака које су
уочили на претходном часу.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.9.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанка, прибор за писање
ТОК ЧАСА

Наставник даје објашњења ако су потребна.

Литература:

Завршни

Читамо исправљене задатке.

Главни

Ученици пишу исправак.

Уводни

Исправка писменог задатка се ради на десној страни вежбанке.

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

Редни
број: 131.

Наставна јединица: „Пролећница” – Јован Јовановић
Змај

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за логичко и критичко процењивање текста;
тумачење песме; увежбавање и усавршавање читања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.7.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 94–96.
ТОК ЧАСА

Разговор о Јовану Јовановићу Змају.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање
Пролеће и карактеристике пролећа – разговор.

 Најава теме часа
Анализа песме према устаљеној дидактичко-методичкој апаратури.
Питања: – Шта значи реч „пролећница”?
– Издвој слике којима песник слика пролеће.
– Издвој (подвуци) стихове у којима песник изражава радост.
– Где (у којим стиховима) песник говори о доласку пролећа?
– Које биљке је песник опевао?

Главни

– Које животиње је песник опевао?
– Зашто песник користи речи: пчелица, ветрић, птица, шумица, лептирак?
– Откриј поруку песме.
Језичке вежбе; богаћење речника.
Издвој из песме речи различитог облика, а истог значења и деминутиве.

Напиши речи којима се објашњава како се и чиме најављује пролеће.

Литература:

Завршни

Пронађи у песми речи које најављују долазак пролећа и препиши 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: 132.

Наставна јединица: Пишем песме о пролећу

Тип часа:
утврђивање

Циљеви и задаци часа: подстицање ученичког стваралаштва, богаћење речника; развијање
љубави према поезији.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.7, 3.3.5.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: свеске, прибор за рад
ТОК ЧАСА
Уводни

Читање домаћег задатка.

На основу речи које најављују долазак пролећа и речи које објашњавају како се и чиме
најављује ово годишње доба, ученици групно пишу песме о пролећу.

Литература:

Завршни

Представници група читају написане песме о пролећу. На крају их качимо на разредни пано.

Главни

Подела и рад по 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: 133.

Наставна јединица: Реченични нагласак

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: примена реченичког нагласка у читању.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6.
Наставне методе: вербално-диајалошка, писаних
радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 99 и 100, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 53; радна свеска,
стр. 64.
ТОК ЧАСА

Ученици читају примере:
Она зна тај пример. (Баш она)

Уводни

 Мотивациона активност

Она зна тај задатак. (Зна сигурно)
Она зна тај задатак. (Баш тај задатак зна)

У реченицама су истакнуте оне речи за које нам је стало да буду наглашене.
– У првој наглашено изговарамо ОНА.
– У другој наглашено изговарамо ЗНА.
Главни

– У трећој наглашено изговарамо ТАЈ ЗАДАТАК.
Читамо примере и правилно наглашавамо речи у реченици. Наглашавамо ону реч којом
желимо нешто посебно да истакнемо из садржаја реченице.
Такво истицање појединих речи у реченици назива се реченични нагласак или акценат
реченице.

Домаћи задатак: саставити по три реченице и у свакој од њих применити сва три начина
реченичног нагласка.

Литература:

Завршни

Самостални рад ученика – Жубор речи, стр. 99 и 100, ОВ. У РВ: радна свеска, стр. 64.

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

Циљеви и задаци часа: препознавање управног говора и његово правилно писање;
препознавање дијалога у драмском тексту.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.3, 0.1.5.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 76–78.
ТОК ЧАСА
 Мотивациони разговор, обнављање
– Шта је дијалог?
– Шта је монолог?

Уводни

Обнављање: – Шта је драмски текст?

Драмски текст је написан по улогама.
Дијалог је разговор два или више лица.
Монолог је појава на сцени када прича само један глумац.

 Најава теме часа

Наставник чита текст.
Анализа текста према устаљеној методичко-дидактичкој апаратури.

Домаћи задатак: подела улога и увежбавање читања по улогама.

Литература:

Завршни

Читање текста по улогама.

Главни

Сада ћемо прочитати један драмски текст. Видећете како долази до неспоразума, ако се
тачно и јасно не изражавамо.

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

Тип часа: сценски
приказ

Циљеви и задаци часа: правилан изговор и интонација, извођење драмског текста.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.3, 0.1.5.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 76–78.
ТОК ЧАСА

Ученици слушају и пружају подршку. Након наступа коментаришу.

Главни

Бирање најбољег глумачког пара.

Завршни

Ученички пар глуми текст.

Уводни

Изабрани парови заузимају своја места и спремају се за наступ.

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: 136.

Наставна јединица: Систематизација у марту

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа: систематизација теме, понављање и утвђивање обрађених текстова.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 2.2.5, 2.2.7, 1.3.9, 3.3.5.
Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставне методе: дијалошка, текстуална
Наставна средства: текстови домаће и школске лектире
ТОК ЧАСА

 Мотивациона активност
– игра асоцијација (наслов књижевног дела);

Уводни

Понављање и утврђивање обрађених садржаја на неколико начина:
– групни рад – решавање задатака на наставним листићима;
– групни рад – квиз из језика (граматика и правопис) и књижевности.
Ова активност не траје дуже од 15 минута.

Заједничко у текстовима домаће и школске лектире:
(ликови: поступци, понашања, особине, упоређивање по сличности и супротности).
Читање, причање, препричавање, рецитовање најлепших одломака, реченица и стихова.
Читање најлепших задатака.

Главни

Поуке из обрађених текстова.
Најлепши описи, речи, изрази.
Описавање природе (усмено).

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: по сопственом избору преписати најлепши одломак из школске или домаће
лектире.

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

Тип часа: говорна и
писмена вежба

Наставна јединица: Шала је успела

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за усмено и писмено изражавање; богаћење
речника.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 0.1.5.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: свеске, прибор за писање
ТОК ЧАСА

Зашто је добро да се смејеш?
Како се тада осећаш?

Уводни

 Мотивациони разговор и активности

Испричај нам школски виц.

Када све могу да настану смешне ситуације?
Да ли некада и страх може да доведе до смешне ситуације?
Покушај да се сетиш неког смешног догађаја.
Ко је све учествовао?

Главни

Где је то било и када?
Напиши састав на тему: Шала је успела!
Води рачуна да не увредиш особу о којој пишеш.

Завршну оцену даје наставник када детаљно прегледа задатке.

Литература:

Завршни

Читамо задатке и заједнички анализирамо.

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

Редни
Наставна јединица: „Прича о раку кројачу” – Десанка
Тип часа: обрада
број: 138.
Максимовић
Циљеви и задаци часа: оспособити ученике да тумаче књижевни текст (повезивање догађаја, ликови,
односи међу ликовима); увежбавање читања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.5, 2.2.5, 2.2.7, 3.2.4.
Облици рада: фронтални, групни,
Наставне методе: дијалошка, текст метода
индивидуални
Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 111–115; наставни листићи

Уводни

ТОК ЧАСА
Бајку Прича о раку кројачу Десанке Максимовић поделили смо на седам мањих
делова.Од тебе се тражи да бајку пажљиво прочиташ и одговориш на постављена питања,
редом.
Прво: пажљиво прочитај део приче обележен редним бројем 1. Затим одговори на
питања која се односе на прочитани део (редни број 1.) Након тога провери тачност својих
одговора тако што ћеш их упоредити са датим одговорима.
Уколико си тачно одговорио/одговорила на постављена питања, пређи на део приче
(редни број 2) и ради на исти начин. За случај да ниси одговорио/одговорила тачно на неко
питање, врати се на део текста, прочитај га још једном-двапут, уочи тачан одговор и након
тога исправи. Пошто исправиш, иди даље: пређи на наредни део (редни број 3). И тако
редом до краја.
На овакав начин учиш да самостално учиш. Зато буди поштен/поштена и према
себи и према другима и не гледај решења док не напишеш одговор.
Задатак 1.

Главни

1. Где је живео Рак Кројач?
2. По чему је био чувен Рак Кројач?
3. Ко му је помагао у послу?
Задатак 2.
4. Рибице су решиле да у великом виру приреде забаву. Зато су отишле код Рака Кројача да им
сашије хаљине. Какве је хаљине Рак решио да сашије: штуки, пастрмки и гргечу?
штуки: _______________________________________________________________________,
пастрмки: ____________________________________________________________________,
гргечу: ______________________________________________________________________.
Задатак 3.
5. Који речни материјал је Раку био потребан за израду хаљина?
6. Како је шио (правио) нова одела?
Задатак 4.
7. Како су рибице припремале вир за забаву?
Задатак 5.
8. Шта се пред вече догодило Раку Кројачу?
9. Ко све жали за њим?
Задатак 6.
10. Како се Рак Кројач спасао?
11. Ко је први саопштио лепу вест о његовом повратку?
Задатак 7.
12. Шта је Рак Кројач прво урадио пошто се вратио кући?
13. Шта мислиш, какав је Рак Кројач? Наведи неколико његових особина.

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: 139.

Наставна јединица: „Прича о раку кројачу” – Десанка
Максимовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособити ученике да тумаче књижевни текст (повезивање догађаја,
ликови, односи међу ликовима); увежбавање и усавршавање читања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.5, 2.2.5, 2.2.7, 3.2.4.
Наставне методе: дијалошка

Облици рада: фронтални, групни

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 111–115.
ТОК ЧАСА
Уводни

Препричавање приче.

Илустрација приче.

Литература:

Завршни

Анализа и коментари ученика у вези са илустрацијама и сценским извођењем.

Главни

Сценско 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: 140.

Наставна јединица: „Зелена мода” – Душан Радовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: обрада песме Душана Радовића; развијање љубави према поезији;
богаћење речника.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.5, 2.2.5, 2.2.7, 3.2.4.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка
Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 91.
ТОК ЧАСА

Како се зове песма коју си управо прочитао/прочитала?
Од колико строфа се састоји?
Илуструј део песме који ти се највише допао.
Шта мислиш, ко је главни јунак у песми?
„Зелено је у моди...” На шта мисли песник када то каже?
Зашто песник каже да је пролеће „неваспитано време”?
Како то: „Звони сунце у врби”?
Како то пупољци праште?
Песник каже: „Догодило се плаво, ал слуте баште:
После плавог – зелено ће се догодити”.
Објасни како си разумео/разумела ове стихове.

Главни

Прва група
–
–
–
–
–
Друга група
–
–
–
–

Уводни

Питања која следе груписана су по тежини у три групе. Ученици могу самостално, у скаду
са својим способностима, предзнањима или процени, да изаберу групу питања на која ће
одговарати. Након самосталног рада предвиђено је да се повратна информација добије на
нивоу одељења тако што ће се одговори анализирати и записивати на табли. На основу
исписаних одговора на табли ученици ће моћи да самостално процене сопствени рад и да се
самооцене.

Трећа група
На коју зелену моду мисли песник?
– Зашто се песник толико радује пролећу?
– Како би убедио људе који не воле пролеће да га заволе? Шта би им том
приликом рекао?
– „Ко се роди – зелене биће му пелене меке...”. На чије рођење мисли песник и
какве су то зелене пелене?
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: 141.

Наставна јединица: „Домовина се брани лепотом” –
Љубивоје Ршумовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: подстицање родољубивих осећања; развијање способности
доживљавања књижевног дела; развијање осећаја за лепоту уметничког казивања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 2.5.1, 1.5.3, 2.5.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставне методе: вербална, текстуална
Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 20.
ТОК ЧАСА

Кратко подсећање на нашег савременог песника Љубивоја Ршумовића. Мотивисање ученика
на разумевање и доживљавање појма домовина. Које речи бисте повезали с речју домовина?
Шта замишљате кад кажете домовина? Шта вам се допада у нашој домовини?

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

 Најава теме и истицање циља часа: песма Домовина се брани лепотом Љубивоја Ршумовића.
Изражајно читање песме (наставник), с циљем доживљавања и разумевања садржине и
поетских вредности песме.

Усмерено, истраживачко читање у пару са истакнутим задацима: Шта по вашем мишљењу
значи наслов Домовина се брани лепотом? Како тумачите стих „домовина се брани цветом”
а како стих „домовина се брани књигом”? Запиши поруку песме.

Домаћи задатак: научити песму напамет.

Литература:

Завршни

Читање ученичких одговора и разговор о њима. Састављање и писање најлепших реченица,
стихова, о домовини.

Главни

Краћи разговор о првим утисцима и осећањима која песма пружа.

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

Тип часа:
утврђивање

Наставна јединица: Рецитујмо изражајно

Циљеви и задаци часа: изражајно изговарање стихова, интонација, акценат; развијање
културе усменог изражавања; изграђивање правилности, јасности језичког изражавања.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.3.
Наставне методе: дијалошка, демонстративна,
монолошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 20.
ТОК ЧАСА

Понављање захтева изражајног рецитовања и њихово записивање на табли.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање
Поштовање захтева лепог, успешног рецитовања: емоционална обојеност, доживљеност
песме; боја и јачина гласа – тон; ритам; пауза; правилан изговор гласова.

Истицање циља часа: Рецитујмо изражајно
Учитељ изражајно рецитује.
После сваког рецитовања процењује се успешност интерпретације.

Главни

Ученици изражајно рецитују песму Домовина се брани лепотом Љубивоја Ршумовића.
Избор најуспешнијих рецитатора.

Преписивање записа с табле.

Литература:

Завршни

Понављање захтева успешног рецитовања.

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

Тип часа: провера
знања

Циљеви и задаци часа: проверавање знања о правописним правилима: употреба великог
слова; писање датума; писање бројева словима и писање речце ли и не.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.2.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска Жубор речи стр. 56–59 или наставни листић за проверу
знања.
ТОК ЧАСА

Краће усмено обнављање: употреба великог слова; писање датума; писање бројева словима
и писање речце ли и не.

Главни

Истицање циља часа, и давање упутства за индивидуални рад ученика на задацима из радне
свеске Жубор речи стр. 61 и 62, или упућивање ученика да исправе текст на наставном
листићу и правилно га препишу:
нашу школу посетили су ученици из новог сада, смедеревске паланке и новог пазара.
договорили смо се да заједно прославимо дан планете земље. сва деца из србије придружују
се деци европе и читавог света у жељи да се наша планета више незагађује. дали је могуће
утицати на немар и небригу људи. нетреба о томе да говоримо само 22 4, када прослављамо
празник. више о свему овом ученици могу да прочитају у часописима политикин забавник и
национална географија.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

Самостални рад ученика на задацима.

Процена успешности урађене провере знања из правописа.

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: 144.

Тип часа: говорна
вежба

Наставна јединица: Час у природи

Циљеви и задаци часа: неговање осећања за доживљавање лепог у природи; развијање
смисла и способности за правилно и уверљиво усмено изражавање; богаћење речника,
језичког и стилског израза.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.5.
Наставне методе: амбијентално учење, дијалошка,
монолошка, демонстративна

Облици рада: фронтални, групни,
индивидуални

Наставна средства: наставни листић
ТОК ЧАСА

Подела ученика на групе (3) и давање задатака свакој групи:

Уводни

Подстицање ученика на уочавање и доживљавање слика пролећа, као и промена у природи:
боје, звуци, мирис, време, изглед дрвећа, ливаде, баште, парка, улице, дворишта, свет птица
и инсеката, људи...
1. посматрање и уочавање пролећних боја;
2. посматрање и уочавање расположења деце и одраслих (игра деце, рад одраслих);
3. уочавање нових мириса и звукова.

Разговор о ономе што су ученици видели, осетили и доживели.

Литература:

Завршни

Повратак у учионицу и извештавање група.

Главни

Одлазак у природу и посматрање са уочавањем задатака своје групе.

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

Тип часа: писмена
вежба

Циљеви и задаци часа: писање са елементима описивања на основу доживљених слика у
природи; даљи рад на оспособљавању ученика у изради плана за писмено изражавање (увод,
разрада – одељци, закључак); сликовитост у описивању; правилна употреба правописних
правила.
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.5, 2.3.3, 2.3.8, 3.3.5.
Наставне методе: писаних радова, вербална

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: прибор
ТОК ЧАСА

Краћи осврт на доживљено кроз шетњу парком...

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

Истицање циља часа: писмена вежба на задату тему Пролеће у мом крају.

Избор најуспешнијих за месечни пано.

Литература:

Завршни

Читање задатака, процењивање њихове успешности.

Главни

У описивању користити стечена искуства; подстицати ученике на креативност у описивању
природе.

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

Редни
Тип часа:
Наставна јединица: Систематизација рада у априлу
број: 146.
систематизација
Циљеви и задаци часа: систематизација програмом прописаних садржаја рађених у априлу
месецу; систематизација стеченог знања из језика и књижевности; унапређивање културе
изражавања ученика кроз разговор и записивање одговора на дата питања; примена стечених
знања у пракси, на конкретним задацима; навикавање ученика на свакодневну примену
учених садржаја; развијање активног говора ученика; развијање стваралачких способности
ученика.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.2, 2.3.3, 2.3.1.
Наставне методе: дијалошка, текстуална,
демонстративна, писаних радова, илустративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: наставни листић, видео пројектор, ППТ, графоскоп, графофолија...
Уводни

ТОК ЧАСА
Решавање укрштенице, асоцијације, питалице чије је коначно решење месец АПРИЛ.
Краће усмено понављање о ученом у току месеца априла.
Циљ часа и записивање наслова на табли: Научили смо у априлу.
Подела наставних листића за рад у пару и давање упутства за рад. Рад ученика на
наставном листићу:
1. Повежи дело и писца:
Прича о Раку Кројачу
Лед се топи
Домовина се брани лепотом
Зелена мода
2. Из ког је дела следећи одломак:

Љубивоје Ршумовић
Александар Поповић
Душко Радовић
Десанка Максимовић

,, ... Ноћас ће бити забава у виру на месечини, па те молим да ми сашијеш хаљину, лепшу него иједну
што си ми до сада шио...”

3. Зашто је песма ,,Домовина се брани лепотом” родољубива?

Главни

________________________________________________________________________

4. Како разумеш одбрану домовине у миру?
5. Које су одлике драмског текста?
6. Ко је главни јунак песме ,,Зелена мода”?
7. Зашто је пролеће неваспитано време?
8. Напиши значење следећих скраћеница:
m________ km________ cm__________ мн.__________ год.__________ гђа____________
др_______ р._________ уч.___________

Повратна иформација: парови посматрају дата решења на слајду, графофолији... и
проверавају своје одговоре које су записали на наставном листићу.

Литература:

Завршни

Илустрација омиљеног текста, лика обрађеног у априлу.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: увођење ученика у елементе анализе уметничког текста, разумевање
и доживљавање садржине текста, схватање узрочно-последичних веза, носилаца догађаја и
радњи, порука уметничког дела; оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање прочитаног текста; обнављање карактеристика бајке; неговање сарадничких
односа у групи.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.7, 2.2.8, 3.2.4, 3.2.7, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2.5.4,
2.5.5, 3.5.1, 3.5.3.
Наставне методе: монолошка, дијалошка,
текстуална, писаних радова

Облици рада: фронтални, групни
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 92–94; прибор
ТОК ЧАСА

Понављање карактеристика бајке. Подсећање на учене бајке Браће Грим (Снежана и седам
патуљака, Ивица и Марица, Мачак у чизмама, Црвенкапа, златна гуска, Тома Палчић...).
Подсећање на биографију Браће Грим и њихово животно дело.

Литература:

Завршни

Илустрације бајке.

Главни

Истицање циља часа: анализа бајке Доктор Свезналић Браће Грим
Изражајно читање бајке (наставник). Разговор о првим утисцима.
Подела ученика на групе и давање упутства за рад:
1. ГРУПА: Како разумеш наслов бајке? Ко је био доктор Свезналић? Како је Рак
дошао на идеју да постане доктор? Која је порука бајке?
2. ГРУПА: Зашто је сељак имао жељу да постане доктор? Шта је све урадио Рак
да би постао доктор? Због чега се богати племић обратио за помоћ доктору
Свезналићу? Наведи неколико особина доктора Свезналића.
3. ГРУПА: Кога је доктор Свезналић повео на пут и зашто? На шта су се
односиле речи упућене Грети ,,Овај је први!”, ,,Овај је други!”... Како су ти
коментари утицали на слуге богаташа? Која је порука бајке?
4. ГРУПА: На који начин се доктор Свезналић извукао из невоље када је требало
да погоди шта је у чинији? Како је сазнао где се налази новац? Како се
обогатио доктор Свезналић? Која је заједничка особина осталих ликова у
бајци?
Повратна информација група.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: увођење ученика у елементе анализе уметничког текста, разумевање
и доживљавање садржине текста, схватање узрочно-последичних веза, носилаца догађаја и
радњи, порука уметничког дела; оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање прочитаног текста; обнављање карактеристика бајке; неговање сарадничких
односа у групи.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.7, 2.2.8, 3.2.4, 3.2.7, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2.5.4,
2.5.5, 3.5.1, 3.5.3.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова
текстуална

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 92–94.
ТОК ЧАСА
Уводни

Изражајно читање бајке Доктор Свезналић Браће Грим. Шта ову бајку издваја од осталих
бајки?

Истицање циља часа: читање реченице којом се бајка завршила; ученици добијају задатак да
наставе сами бајку по својој жељи.
Стваралачки рад ученика. Читање радова ученика. Анализа успешности.

Главни

Домаћи задатак: написати састав на тему Једном сам и ја био/била наиван/наивна,
Поступио/поступила сам наивно.

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: Глаголи

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стицање основних знања о глаголима као променљивој врсти речи;
уочавање и издвајање речи које именују радњу, стање и збивање; подстицање ученика на
самосталан рад; примена стечених знања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 2.4.1
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: Жубор речи, стр. 55–57, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 29; радна свеска,
стр. 40; читанка Водено огледало, стр. 92.
ТОК ЧАСА

Читање текста о глаголима из уџбеника Жубор речи. Уочавање подвучених речи у тексту.
Шта подвучене речи означавају? Ученици говоре да су то речи које означавају радњу, са
којима су се упознали у другом разреду.

Уводни

 Мотивациона активност

Истицање циља часа: Глаголи.
Подвучене речи су глаголи. Глаголи: играмо, пецају, потрчали и кренули – значе радњу;
цвета и спавају – значе стање; обасјало, наоблачило, падале – значе збивање.
Самостални рад ученика на задацима из радне свеске Жубор речи (стр. 40) у РВ, или
у Жубору речи, ОВ, стр 56.

Главни

ГЛАГОЛИ су речи које означавају РАДЊУ, СТАЊЕ И ЗБИВАЊЕ.

Повратна информација, процена успешности рада.

Литература:

Завршни

Рад ученика у пару: проналажење глагола у једном одељку бајке Браће Грим Доктор
Свезналић, (читанка Водено огледало, стр. 92).

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање естетских осећања, оспособљавање ученика да уоче значај
путовања, развијање љубави према поезији; оспособљавање ученика да уоче слогове –
ритам, развијање способности читања, писања и говорења, упознавање са садржином песме.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 2.5.1, 1.5.3, 2.5.7.
Наставне методе: дијалошка, монолошка,
текстуална, писаних радова

Облици рада: фронтални
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 41–43.
ТОК ЧАСА

Разговор са ученицима о путовању: Да ли волите да путујете? Када сте последњи пут
путовали и где? Како је протекла вожња? Опиши разлику у путовању у зависности од
превозног средства (ауто, аутобус, воз, брод...). Какве пределе бисте волели да видите?

Уводни

 Мотивациони разговор

 Најава теме часа: песма Вожња Десанке Максимовић.

Главни

Изражајно читање песме (наставник). Емоционални утисак о песми. О каквој вожњи нам
песник говори? Како изгледају пејзажи? Како то сеоске куће као стреле пролете? Док се
возимо, шта још може да изгледа као да лети? Како песникиња описује месец? Опиши звуке
и мирисе на селу. Каква је разлика између вечери на селу и вечери у граду, а које су
сличности? Какво расположење песма буди у нама?
Уочавање ритма песме.
Моје незаборавно путовање – индивидуални рад на задату тему.

Домаћи задатак: научити песму напамет.

Литература:

Завршни

Читање и анализа ученичких радова.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочавање и примена пауза у говору и читању; ученици се
оспособљавају за изражајно читање; изражајно изговарање стихова, интонација, акценат;
развијање културе усменог изражавања; изграђивање правилности, јасности језичког
изражавања.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.3.
Наставне методе: дијалошка, демонстративна,
текстуална

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: Жубор речи, стр. 100, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 53; читанка Водено
огледало, стр. 20.
ТОК ЧАСА

Подсећање на час изражајног рецитовања песме Љубивоја Ршумовића Домовина се брани
лепотом. Разговарамо о правилима изражајног рецитовања.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

 Истицање теме часа: Паузе у говору.

Подела ученика на групе са задатком приказа одломка драмског текста из Читанке.

Главни

Читање записа из уџбеника (Жубор речи, стр. 100, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 53), и разговор о
прочитаном. Када изговарамо текстове (прозне, поетске и драмске), чим уочимо крај или
издвојеност неке целине (обележене запетом, тачком, цртом), правимо краћу или дужу
паузу.
Свака група презентује свој рад на одабраном одломку из драмског текста.

Литература:

Завршни

Вредновање рада група узимајући у обзир правилно, уверљиво и изражајно изговарање, као
и примену дужих и краћих пауза.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање прочитаног текста.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.3, 2.5.4, 2.5.5.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: дијалошка, текстуална
Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 122.
ТОК ЧАСА

Уводни разговор са ученицима: Да ли се слажеш са другом из клупе? У чему се огледа ваше
слагање? Шта је слога? Да ли постоји народна пословица која говори о слози између људи?
(Слога кућу гради, а неслога разграђује; Сложна браћа кућу граде, а несложна разграђују.)

Уводни

 Мотивациони разговор

 Истицање теме часа: Лабуд, рак и штука –И. А. Крилова.
Изражајно читање песме (наставник).
Усмерено читање песме (читанка Водено огледало, стр. 122), с циљем уочавања неслоге
ликова из песме.

Главни

Разговор о првим утисцима.

Анализа песма: о чему говори песма, који су учесници радње, кратак опис њихових особина,
које је људске особине на тај начин песник критиковао. Истицање поруке песме.
Преписивање записа са табле.

Илустрација песме.
Домаћи задатак: писање састава на тему Неслога је велико зло.

Литература:

Завршни

Изражајно читање 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: 153.

Наставна јединица: Време када се врши радња

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стицање основних знања о времену вршења радње; разликовање
облика којима се изражава садашњост, прошлост и будућност; подстицање самосталног рада
ученика; примена наученог.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 1.4.2, 2.4.4.
Наставне методе: монолошка, дијалошка, писаних
радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 57–59, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 30; радна свеска,
стр. 41.
ТОК ЧАСА

Обнављање стечених знања о глаголима (врста речи која означава, радњу, стање и збивање),
на примерима које ученици дају. Записивање на табли и подвлачење глагола.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

Најава наставне јединице: Време када се врши радња.
Све се може догодити у протеклом, садашњем и будућем времену.
ПРОШЛО ВРЕМЕ значи да су се радња, стање или збивање извршили, већ догодили.
БУДУЋЕ ВРЕМЕ означава радњу, стање или збивање које ће се догодити у будућности.

Главни

САДАШЊЕ ВРЕМЕ значи да се радња, стање или збивање догађа сада, када се о њој говори.
Читање и анализа датих примера из уџбеника Жубор речи (стр. 30).
Самостални рад ученика на задацима из радне свеске Жубор речи (стр. 41). Повратна
информација урађеног.

Домаћи задатак: написати 3 до 5 реченица користећи научена глаголска времена.

Литература:

Завршни

Игра ,,Кажи ми, кажи”: један од ученика каже реченицу у садашњем времену, а онда се
обрати другу: ,,Кажи ми, кажи ову реченицу у прошлом времену”. Понављати игру
користећи сва три времена.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за 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: 154.

Наставна јединица: Сва природа цвета и пева

Тип часа: говорна
вежба

Циљеви и задаци часа: развијање смисла и способности за правилно и уверљиво усмено
изражавање; богаћење речника, језичког и стилског израза.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.5, 0.1.6, 0.1.7.
Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, монолошка

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: слика
ТОК ЧАСА

Посматрање слике (Пролеће у парку) и разговор о ономе што је приказано на њој.

Уводни

 Мотивациона активност

 Истицање теме часа: разговор о пролећу.

Домаћи задатак: написати састав на једну од задатих тема:
– Шетња парком, ливадом...
– Пролеће, мај и ја

Литература:

Завршни

Захтеви за писање састава: састављање плана (увод, разрада, закључак); писање јасних и
повезаних реченица (користе своје претходне oписе природе); поштовање правописних
правила, правилност рукописа.

Главни

Ученици причају доживљене слике у природи (мирисно-визуелно-аудитивне): мирис и
свежину пролећног зеленила, баштенско, ливадско цвеће, неговано цвеће, свет бубица и
лептира, плаветнило неба, лет и цвркут птица...

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

Редни
број: 155.

Наставна јединица: Припрема за други писмени задатак

Тип часа: вежбање

Циљеви и задаци часа: развијање смисла и способности за правилно и уверљиво усмено
изражавање; богаћење речника, језичког и стилског израза; развијање културе писменог
изражавања.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.5, 0.1.7, 2.3.4, 2.3.8.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: прибор
ТОК ЧАСА

састављање плана (увод, разрада, закључак);
писање јасних и повезаних реченица (користе своје претходне oписе природе);

Уводни

Подсећамо ученике на захтеве за писање састава:

поштовање правописних правила, правилност рукописа.

Читање и анализа домаћих задатака према постављеним захтевима. Избор најуспешнијих
радова за пано.

Главни

Певање песама о пролећу.

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: 156.

Наставна јединица: Други писмени задатак

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: провера нивоа писмености ученика и њиховог умећа у описивању
природе; развијање културе писменог изражавања; оспособљавање ученика за стваралачки
рад у језичком изражавању.
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.5, 1.3.8, 2.3.4, 3.3.2, 2.3.8, 2.3.7, 3.3.5.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: вежбанка
ТОК ЧАСА

– Раздрагани свет
– Мирисни цвет

Главни

Записивање тема на табли. Ученици одабирају једну, прате правила писања у вежбанци и
одговарају на одабрану тему:

Уводни

Припремни разговор. Давање упутства око правила писања: композиција задатка захтева
поштовање увода, разраде и закључка; обратити пажњу на општу уредност, на рукопис, као и
на језичку, стилску и правописну коректност.

– Распевана природа
Самосталан рад ученика: писање Другог писменог задаткa из српског језика.

Литература:

Завршни

Прикупљање урађених задатака и разговор о утисцима с часа.

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

Редни
број: 157.

Наставна јединица: „Славуј и сунце” – Добрица Ерић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности доживљавања књижевног дела; развијање
осећаја за лепоту уметничког казивања; увођење у тумачење предметности књижевног
текста (песма, строфа, стих, рима, наглашени и ненаглашени слогови).
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 2.5.1, 1.5.3, 2.5.7.
Наставне методе: дијалошка, рад на тексту

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 80–82; слика
ТОК ЧАСА

Ученици посматрају слику славуја са задатком да погоде о којој птици је реч. Разговор о овој
птици. Да ли сте је видели? Да ли сте чули некада њену песму? Како звучи песма славуја?
(Деца опонашају песму славуја.)

Уводни

 Мотивациона активност

 Истицање циља часа. Изражајно читање песме Славуј и сунце Добрице Ерића. Краћи
разговор о песми, први утисци о расположењима која песма буди.
Главни

Усмерено читање песме. Уочавање непознатих и мање познатих речи. Продубљивање
доживљаја песме и разумевања опште слике природе. Издвајање мотива песме уз
наглашавање лирских елемената који их чине. Указивање на лепоту песничког казивања,
песничких слика и језика.
Понављање појмова: песма, строфа, стих, рима, наглашени и ненаглашени слогови.
Изражајно читање песме.

Литература:

Завршни

Самостални рад ученика. Писање краћег састава или песме на тему ,,У коси гаја славуј се
јавља”. Читање радова ученика и одабир најуспешнијих за месечни пано.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за 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: 158.

Наставна јединица: Лице и број глагола

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање нових знања о глаголима–разликовање лица и броја;
проширивање стечених знања о глаголима; подстицање стваралачког рада ученика; примена
стечених знања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 2.4.4.
Наставне методе: дијалошка, монолошка, писаних
радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 59–62, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 31 и 32; радна свеска,
стр. 42.
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност

Главни

 Истицање циља часа.
Анализа примера из уџбеника (Жубор речи, стр. 59, ОВ. У РВ, уџбеник, стр. 31). Записујемо
на табли:
ЈЕДНИНА
МНОЖИНА
ЈА – говорно лице, лице које говори
МИ – лица која говоре
ТИ – лице којем се говори (обраћа)
ВИ – лица којима се говори (обраћа)
ОН, ОНА, ОНО – лице о коме се говори
ОНИ, ОНЕ, ОНА – лица о којима се говори

Уводни

Наставник чита песму (Жубор речи, стр. 59, ОВ. У РВ, уџбеник, стр. 31):
Ми имамо лице једно али вредно.
Није крај, стој!
Глаголи су са шест лица,
И глаголи имају свој број
Нека их поброји Милица.
Знам, као код придева и именица.
Само брже да не звони,
Није, глагол се разликује,
глаголска су лица:
јер има и лица.
ЈА, ТИ, ОН,
МИ, ВИ, ОНИ.

1. Ја пишем
1. Ми пишемо
2. Ти пишеш
2. Ви пишете
3. Он пише
3. Они пишу
Самостални рад ученика на првом задатку из Жубора речи, стр. 61, ОВ; и у РВ, радна свеска,
стр. 42.
Провера успешности наученог.

Литература:

Завршни

Систематизација ученог на часу, преписивање записа са табле.
Домаћи задатак: стваралачки рад ученика, задатак бр. 2 из Жубора речи, стр. 61, ОВ; и у РВ:
уџбеник, стр. 54, радна свеска, стр. 63.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочавање и правилно изговарање наглашених и ненаглашених
слогова у речима.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.3.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова,
демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални, у пару

Наставна средства: ЦД; Жубор речи, стр. 101, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 54; радна свеска,
стр. 63.
ТОК ЧАСА

Слушање и певање дечје песме Лако је пруту у извођењу Драгана Лаковића и дечјег хора
Колибри. Наставник записује на табли прву строфу.

Уводни

 Мотивациона активност

 Истицање теме часа: Наглашени и ненаглашени слогови у речима
Ла-ко је пру-ту да се со-ко-ли
док би-је де-цу ње-га не бо-ли!

Ла-ко је го-во-ри-ти,

Од зна-ња не- бо-ли гла-ва.

Главни

Ученици читају стихове који су издељени на слогове. Уочавају јаче изговорене слогове
(наглашене) и слабије изговорене слогове (ненаглашене). Преписују са табле и истичу
наглашене слогове, и записују правило: Јаче изговорени слогови називају се НАГЛАШЕНИ,
а слабије изговорени су НЕНАГЛАШЕНИ слогови.
а-ли је те-шко тво-ри-ти.
У написаним пословицама, у поновном изговарању, ученици изговарају и именују наглашене
и ненаглашене слогове.
Читање и анализа записа из уџбеника Жубор речи (ОВ, стр. 101; РВ, стр. 54).
Рад ученика у пару на задацима из Жубора речи, стр. 101, ОВ. У РВ, радна свеска, стр. 63.
Повратна информација, провера успешности урађеног.

Домаћи задатак: заокружити наглашене слогове у речима једне строфе у песми Добрице
Ерића Славуј и сунце, (читанка Водено огледало, стр. 80).

Литература:

Завршни

Систематизација ученог.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвојити појам народне породичне песме; усвајање моралних норми и
принципа; развијање поштовања према народној књижевности и народној традицији.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 1.5.3, 2.5.1, 2.5.4, 2.5.7.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова,
текстуална

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 64; слике
ТОК ЧАСА

Понављамо шта је народна књижевност и шта у њу спада.
Каква је разлика између речи сестра и сеја, а између речи брат и браца, мајка и мама, отац
и тата?

Уводни

 Мотивациони разговори

 Истицање теме часа: Двије сеје брата не имале, народна песма.

Главни

Изражајно читање народне песме Двије сеје брата не имале. Изражавање доживљаја. Шта
сестре осећају према брату? Како оне показују своја осећања? Како се играју две сестре?
Шта је њихова велика жеља? Чиме зрачи ова песма? Да ли неко зна шта значи реч
пробесједи?
Ученици читају песму у Читанци: размислите о песми и одговорите на питања која су
задата на овој страни.
Ученици самостално раде 15 минута.

Читање и разговор о ученичким одговорима. Усвајање појма народне породичне песме.

Литература:

Завршни

Домаћи задатак: саставити стихове у којима је исказана љубав, топлина према породици или
члану породице.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: усвајање нових знања о потврдном и одричном облику глагола;
проширивање стечених знања о глаголима; подстицање стваралачког рада ученика; примена
стечених знања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 2.4.4, 1.4.3.
Наставне методе: дијалошка, монолошка, писаних
радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: Жубор речи, стр. 62, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 33; радна свеска, стр. 43.
ТОК ЧАСА

1. Ја пишем

1. Ми пишемо

2. Ти пишеш

2. Ви пишете

3. Он пише

3.Они пишу

Уводни

Промена глагола писати по лицима (једнине и множине). Записати на табли:

 Истицање теме часа: Потврдни и одрични облик глагола
ГЛАГОЛИ могу бити у ПОТВРДНОМ и ОДРИЧНОМ облику.
Одрични облик:
1. Ми не пишемо

2. Ти не пишеш

2. Ви не пишете

3. Он не пише

3. Они не пишу

Анализа датих примера из уџбеника Жубор речи, стр. 63, ОВ; и у РВ, из уџбеника, стр. 33.

Главни

1. Ја не пишем

Ученици наводе примере глагола у потврдном и одричном облику.
Преписивање записа са табле.
Понављање правила о одвојеном писању одричне речце НЕ уз глагол, као и одступања:
нисам, немам, нећу и немој.

Домаћи задатак: Радна свеска Жубор речи (стр. 43) у РВ, и Жубор речи, стр. 64 и 65 у ОВ.

Литература:

Завршни

Самостални рад ученика у пару: примери где један ученик записује реченицу са глаголом у
потврдном облику, а други је пребацује у одрични облик.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: развијање способности доживљавања књижевног дела; развијање
осећаја за лепоту уметничког казивања; оспособљавање ученика за логичко схватање и
критичко процењивање прочитаног текста; усавршавање технике читања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 2.2.3, 3.2.7, 2.3.4, 3.3.5
Наставне методе: вербална, текстуална, писаних
радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 71; наставни листић
ТОК ЧАСА
Уводни

Изражајно читање текста Самоћа Бранка В. Радичевића. Разговор о првим утисцима.

Ученици добијају наставне листиће са истраживачким задацима за рад у групи.
– Невидљива птица: Како разумеш прву реченицу у причи? Како писац описује птицу? Шта
је необично у њеном изгледу? На шта личи њен цвркут?

– Мало црно око: Шта писац уочава у изгледу птице? Са чим пореди њено око? О каквој
клацкалици писац говори?

Главни

– Птица која чека: Шта птица свакодневно чека? Да ли се птица боји писца? Ако се не боји,
због чега?

– Прослава познанства: Како су писац и птица прославили познанство? Опиши.
– Птица царић: Како је писац сазнао о којој врсти птице је реч? Опиши.
– Нисам сам: Шта је самоћа? Кога је самоћа у причи зближила?
Извештавање група.

Домаћи задатак: вежбати читање на анализираном тексту.

Литература:

Завршни

Илустрацуја приче на основу доживљеног.

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

Тип часа: провера

Циљеви и задаци часа: овладаност појмом глагола, временом вршења радње, лицем, бројем
глагола као и потврдним и одричним обликом глагола.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 1.4.2, 2.4.1, 2.4.4, 3.4.2.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: радна свеска Жубор речи (стр. 44–46) или наставни листић
ТОК ЧАСА

Понављање појма, односно значење глагола (радња, стање, збивање), времена вршења
глаголске радње, лица и броја глагола, као и службе у реченици.

Давање упутства за рад на задацима из радне свеске Жубор речи (страна 44–46) или на
наставном листићу.

Главни

Истицање циља часа.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

Самостални рад ученика на задацима.

Процена успешности урађене провере знања из правописа.

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.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 164.

Наставна јединица: „Циц” – Бранко Радичевић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика да у делима уметника уочавају слике
свакодневног живота; развијање способности доживљавања књижевног дела; развијање
осећаја за лепоту уметничког казивања; развијање осећаја за препознавање духовитости у
књижевни делима.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 2.5.1, 1.5.3, 2.5.7.
Облици рада: фронтални
индивидуални

Наставне методе: вербална, текстуална

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 106; ЦД
ТОК ЧАСА

Разговор о лепим сновима. Како се осећате када се пробудите из лепог сна?

Уводни

 Мотивациони разговор

Кратак разговор о песнику Бранку Радичевићу.

 Истицање теме часа: Циц, Бранко Радичевић.
Читање песме Циц Бранка Радичевића с циљем упознавања и доживљавања основног
мотива и осећања, расположења.
Главни

Истицање првих утисака о песми. Који вам се детаљ из песме највише свиђа? Пронађите у
речнику на крају Читанке значење непознатих речи из песме. Анализа песме уз могућа
питања из Читанке (стр. 107). Шта је дечак осећао када се сан претворио у јаву?
Изражајно читање песме (улога пауза, три тачке, и узвичника у дочаравању атмосфере у
песми).

Слушање и певање песме Рибарчета сан.
Домаћи задатак: научити напамет целу песму или стихове по избору.

Литература:

Завршни

Илустрација 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: 165.

Наставна јединица: Присвојни и описни придеви

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стицање основних знања о придевима као променљивој врсти речи;
уочавање описних и присвојних придева и њихова примена истих у реченици.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 2.4.1, 2.3.2.
Наставне методе: илустративна, дијалошка, рад на
тексту

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 68–73, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 36 и 37; радна свеска,
стр. 48.
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност
Уводни

Ученици добијају задатак да у својим свескама нацртају цвет, обоје
га и напишу једну реченицу о њему. Неколико ученика чита своје
реченице, а учитељ на табли записује речи које ближе одређују цвет
(какав је). Чији може бити тај цвет?

 Истицање теме часа: Описни и присвојни придеви.
Ученици разговарају о записаним речима и закључују да оне ближе одређују именицу цвет.
Речи које стоје уз именицу и ближе је одређују зову се ПРИДЕВИ.
Придеви који означавају особину именице зову се ОПИСНИ ПРИДЕВИ.
Црвени, жути, плави, нежан, мали...цвет.

Баштенски цвет; ливадски цвет; мамин; Анин...

Главни

Придеви који одређују предмете и бића по припадности називају се ПРИСВОЈНИ
ПРИДЕВИ.
Читање записа из уџбеника Жубора речи, стр. 68–73, ОВ; или, у РВ, у уџбенику, стр. 36–37;
разговор о прочитаном и истицање важног.
Преписивање записа са табле.
Самостални рад ученика у Жубору речи, стр. 68–73, ОВ; или, у РВ, у радној свесци, стр. 48.
Повратна информација.

стр. 50.

Литература:

Завршни

Понављање појмова придев, описни, присвојни придев.
Домаћи задатак: урадити задатке у Жубору речи, стр. 71 и 72, ОВ; или, у РВ, у радној свесци,

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: правилно изговарање гласова Ч, Ћ, Џ, Ђ и правилно писање слова у
речима Ч, Ћ, Џ, Ђ.
Стандарди постигнућа: сј. 2.3.2.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник Жубор речи, стр. 51, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 51; радна свеска,
стр. 60; припремљени задаци, графофолија/ ПП презентација
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

Игра Умањено-увећано: Напиши умањено или увећано значење речи: кућа, облак, трава,
столица, прозор, комад, џак, ђак, птица, лист.
Домаћи задатак: решити задатке из Жубор речи, стр. 96, ОВ. У РВ, радне свеске, стр. 60.

Главни

 Истицање циља часа: Правилан изговор сугласника Ч-Ћ и Џ-Ђ .
Читање текста На поточићу, из Жубор речи, стр. 96, ОВ. У РВ, уџбеника, стр. 51. Уочавање
гласова Ч,Ћ, Џ и Ђ и писање речи у којима се оне налазе.
Диктат:
Ђоле и Ћира пуштају чамчиће низ Чачанску реку.
Посластичар Мића је отворио теглу џема.
Оџачар Ниџа је проџарао оџак тета Ђурђине куће.
Мачак Ђоле задиркује чика Чединог Џекија.
У Аћимовом дворишту расте нарочито леп ђурђевак.
Бака Каћа је Анчици исплела наранџаст џемпер.
Нађа је на тањирић поређала колачиће.
Повратна информација на графофолији и ПП презентацији.

Уводни

 Мотивациона активност
Изговарање реченица и брзалица и њихово записивање.
На пример:
Дошао чича из Ћићевца и донео печену ћурку.
Чокањчићем ћу те, чокањчићем ћеш ме.
Џивџанчићи чучећи џивџућу.
На врх вршчића румена јабука.
Четири чавчића на чамчићу чучећи цијучу.

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

Тип часа:
систематизција

Циљеви и задаци часа: систематизација програмом прописаних садржаја рађених у мају
месецу; систематизација стеченог знања из језика и књижевности; унапређивање културе
изражавања ученика кроз разговор и записивање одговора на дата питања; примена стечених
знања у пракси, на конкретним задацима; навикавање ученика на свакодневну примену
учених садржаја; развијање активног говора ученика; развијање стваралачких способности
ученика.
Стандарди постигнућа: сј. 1.2.2, 2.3.3, 2.3.1.
Наставне методе: дијалошка, текстуална,
демонстративна, илустративна, практичан рад
ученика

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка, писмени задатак, домаћи задатак, ликовни и литерарни радови
ученика, прибор, пано
ТОК ЧАСА

Краће усмено понављање наставних садржаја прорађених у месецу мају.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

 Истицање циља часа
Рецитовање песама и стихова научених напамет.

Читање најуспешнијих писмених састава.

Литература:

Завршни

Израда одељењског паноа са већ одабраним ликовним и литерарним радовима за месец мај.

Главни

Саопштавање порука учених текстова. Истицање занимљивих и лепих речи и израза.
Описивање најинтересантнијих ликова.

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

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: уочавање и примена у читању и говору дугих и кратких
самогласника.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.3, 2.2.1.
Наставне методе: дијалошка, текстуална,
илустративно-демонстративна, писаних радова

Облици рада: фронтални
индивидуални

Наставна средства: видео-бим (или графофолија, дијапројектор); Жубор речи, стр. 102, ОВ.
У РВ: уџбеник, стр. 55; радна свеска, стр. 65; наставни листић
ТОК ЧАСА
 Мотивациона активност

Главни

Истицање циља часа: Уочавање дугих и кратких самогласника.
На следећем слајду су истакнуте речи чији се самогласници дуго изговарају:
Иза једног брда већег од свих брда
Преко једног поља ширег од свих поља
Има једна шума гушћа од свих шума
У њој једна птица лепша од свих птица
У кљуну јој песма.
По дужини изговарања у речима самогласници могу бити дуги и кратки.
Ишчитавање и анализа датих примера у уџбенику Жубор речи стр. 55.
Самостални рад ученика на задацима са наставног листића:
1. У следећим речима дуге самоглоснике подвуци црвеном, а кратке подвуци плавом
бојом: рука, пекар, књига, пазити, писати, причати, сестра, свеска, табла,
бубамара.
2. Обој слике црвеном бојом – речи које се изговарају дугим самогласником и
плавом бојом – речи које се изговарају кратким самогласником.

Уводни

Наставник приказује слајд са стиховима песме Далеко:
Иза једног брда већег од свих брда
Преко једног поља ширег од свих поља
Има једна шума гушћа од свих шума
У њој једна птица лепша од свих птица
У кљуну јој песма.
Уочавање именица које су једнако написане али се различито изговарају.

Повратна информација на следећем слајду.

Литература:

Завршни

Систематизација ученог.
Домаћи задатак: одређивање и подвалачење дугих самогласника у датим примерима у
Жубору речи, стр. 102, ОВ. У РВ, радној свесци, стр. 65.

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

Редни
Наставна јединица: Изговор дугих и кратких
Тип часа: вежбање
број: 169. самогласника у речима
Циљеви и задаци часа: на примерима српских народних пословица о добру и злу; уочавање
и примена у читању и говору дугих и кратких самогласника.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.3, 2.2.1.
Облици рада: фронтални
Наставне методе: дијалошка, текстуална
индивидуални, рад у пару
Наставна средства: листићи/постер/графоскоп и графофолија/комјутер и видео-бим
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

Уочавање дугих и кратких самогласника у речима.
Домаћи задатак: научити пет пословица напамет.

Главни

 Најава теме часа
Наставник објашњава ученицима да ће увежбавати изговарање дугих и кратких
самогласника на примерима народних пословица. Ученици раде у пару тако што ће добити
по једну пословицу, коју треба да најпре заједно протумаче, а онда и да је прочитају –
водећи рачуна о изговарању дугих и кратких самогласника. Према могућностима, наставник
може да понуди ученицима листиће са написаном пословицом, које ће ученици у паровима
извлачити, или то може урадити преко паноа или пројекције.
Пословице могу бити следеће:
Ако чиниш добро, не ударај у велико звоно.
Боље неправду трпити, него чинити.
Боље последњи међу добрим, но први међу злим.
Боље је добро слушати, него лоше заповедати.
Боље је доброга служити, него рђаву заповиједати.
Боље је немати, него отимати.
Боље се оградити добрим комшијом него добром оградом.
Добра није где се паметни не слушају.
Добра чељад увек посла нађу.
Добро се не позна док се не изгуби.
Добру човеку све добро стоји.
Зло брзо дође, а полако прође.
Зло је ко не зна а учити се не да.
Ко другоме јаму копа, сам ће у њу пасти.
Ко се туђем злу весели, нек се своме нада.
Није никаква мајсторија међу добрима добар бити.
Ниједно зло не прође неопажено.
Помогнеш ли злог у злу, добићеш га за непријатеља.
Рђав је човек који се туђем злу радује.
Учини добро, не кај се; учини зло, надај се.
Чини добро, радуј се, чини лоше, надај се.
Чини добро, па и у воду баци.

Уводни

 Мотивациони разговор
Наставник води краћи разговор са ученицима о особинама које воле и цене код својих
другова (добар, искрен, вредан, дружељубив, поштен). Подстиче ученике да се сете
народних пословица које говоре о добру и злу. Пита их како би објаснили шта је добар
човек, по њиховом мишљењу.

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

Редни
број: 170.

Наставна јединица: Род и број придева

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: стицање основних појмова о роду и броју придева.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 2.4.1.
Наставне методе: дијалошка, текстуална, писаних
радова, демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: видео-бим (или графофолија); Жубор речи, стр. 73–76, ОВ. У РВ:
уџбеник, стр. 38 и 39; радна свеска, стр. 51 и 52.
ТОК ЧАСА
Уочавање описних и присвојних придева и понављање њиховог значења, на одломку из
текста Себични џин Оскара Вајлда, са ПП презентације (или графоскопа).
Била је то велика, прекрасна башта. Из зелене траве вирио је по који шарени цвет.
Око мирисних цветова облетали су жути и црвени лептирови. У великим крошњама
гнездиле су се распеване птице.

Уводни

Џинова башта

Себични џин забранио је деци да се играју у његовом шареном врту. Деци из малог
села за игру остао је само прашњави пут. Башта је била ограђена високим зидом.

Литература:

Завршни

Понављање појмова род и број придева.
Домаћи задатак: урадити задатке из Жубора речи, стр. 76, ОВ. У РВ, из радне свеске, стр. 51 и
52.

Главни

 Најава теме часа
Истицање циља часа: Род и број придева.
Уочавање именица и одређивање њиховог рода (мушки, женски, средњи) и броја (једнина,
множина); навођење придева који стоје уз те именице, и записивање истих.
Уочавање и разумевање да род (мушки, женски, средњи) и број придева (једнина, множина)
зависе од именице уз које стоје.
Читање записа из Жубора речи, стр. 73–75, ОВ. У РВ, из уџбеника, стр. 38 и 39; разговор о
прочитаном и истицање важног.
Преписивање записа са табле.

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

Наставна јединица: „Замислите” – Душан Радовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособити ученике да уоче значај маште; развити љубав према
песми, уочавање ликова, њихових поступака и понашања; развити способности читања,
писања и говорења; развити естетски осећај.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 2.5.1, 2.5.3, 3.5.1.
Наставне методе: дијалошка, монолошка, метода
рада на тексту

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: читанка Водено огледало, стр. 47–50.
ТОК ЧАСА

Шта би желео/желела да постанеш када порастеш? Ко највише воли да машта? Одрасли
кажу: ,,Деца могу немогуће”! Kада то они могу?

Уводни

 Мотивациони разговор

 Најава теме часа
Истицање циља часа. Читање песме Замислите Душана Радовића, с циљем разумевања
прочитаног, уочавања непознатих речи и израза. Краћи разговор о песми, први утисци о
Кађи и Нађи.
Усмерено читање ученика: уочавање ликова, њихових поступака и понашања.
Главни

Анализа песме: Колики су били таласи на мору? Како је изгледала лађа? Где се на броду
налази Кађа, а где Нађа? Ко је био капетан? Шта се одједном десило с морем и временом?
Како је Нађа пала у море, а како је реаговао њен отац? Ко је скочио у море, зашто? Како се
краљ одужио Кађи што је спасао принцезу?
Који ликови су главни, а који споредни, које особине има Кађа, шта можеш рећи за Кађин
поступак? Које особине има краљ? Уочавање стихова у песми који су у управном говору.

Литература:

Завршни

Драматизација: подела улога ученицима (Нађа, Кађа, краљ, путници на броду, група ученика
која опонаша звуке ветра и таласа...). У корелацији са ликовном културом – направити лутке
од папира, драматизовати текст и извести као луткарску представу.

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

Редни
број: 172.

Наставна јединица: Провера знања о придевима (тест у
граматици)

Тип часа: провера
знања

Циљеви и задаци часа: проверавање стечених знања о придевима (описни и присвојни; род и
број).
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 2.4.1, 2.4.1, 3.4.2.
Наставне методе: вербална, писаних радова

Облици рада: фронтални,
индивидуални, рад у пару

Наставна средства: Жубор речи, стр. 76 и 77, ОВ. У РВ, радна свеска, стр. 53 и 54.
ТОК ЧАСА

Понављање појма, односно значење придева (врсте придева по значењу: описни и присвојни
придеви), род и број придева, слагање придева са именицом.

Уводни

 Мотивациони разговор, обнављање

 Најава теме часа
Давање упутства за рад на задацима из Жубора речи, стр. 76 и 77, ОВ. У РВ, из радне
свеске, стр. 53 и 54.

Главни

Истицање циља часа.

Ученици раде у пару на задацима.

Процена успешности урађене провере знања о придевима.

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: 173.

Наставна јединица: „Ближи се, ближи лето” – Десанка
Максимовић

Тип часа: обрада

Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање прочитаног текста; увођење у тумачење књижевног текста; увежбавање и
усавршавање читања.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 2.5.1, 1.5.3, 2.5.7.
Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставне методе: вербално-текстуална

Наставна средства: ЦД, текст о песнику, читанка Водено огледало, стр. 100.
ТОК ЧАСА

Интелектуално-емоционална припрема: разговор са ученицима о лепоти лета, слушање
музичке композиције о лету.

Уводни

 Мотивациона активност

Подсећање на краћу биографију и дела Десанке Максимовић.

Изражајно читање песме Ближи се, ближи лето Десанке Максимовић (наставник) ради
емоционалног доживљавања и разумевања песникових осећања и лепоте песничких
визуелних и звучних слика. Ученици говоре своје прве утиске и осећања која је песма у
њима изазвала. Објашњење непознатих и мање познатих речи.
Главни

Усмерено читање (ученика) са задацима уочавања и издвајања песничких осећања и
песничких слика; понављање појмова строфа, стих, рефрен.
Анализа песме према постављеним захтевима из Читанке.
Ученици изражајно читају песму.

Домаћи задатак: напиши песму о лету.

Литература:

Завршни

Уочавање придева у песми и њихово подвлачење. Читање стихова без придева, упоређивање
и извођење закључка о значењу и функцији придева.

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

Тип часа: вежбање

Циљеви и задаци часа: овладаност речима, значењем речи и правилним изговором речи у
стиху, реченици.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.3., 2.2.1.
Наставне методе: дијалошка, демонстративна,
текстуална

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: Жубор речи, стр. 103–105, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 56; радна свеска,
стр. 65.
ТОК ЧАСА

Кратак разговор и подсећање на час уочавања дугих и кратких самогласника у речима.

Уводни

 Мотивациони разговор

Истицање циља часа: Значење речи и правилан изговор.
Читање и анализа датих примера из Жубора речи, стр. 103, ОВ. У РВ: уџбеник, стр. 56;
радна свеска, стр. 65.
Записивање примера на табли:
2. Очишћен је цео крај.

Машина је нова.

Дечаци су седели крај пута.

Главни

1. Машина хаљина је шарена.

3. У олуји наш град је захватио град.
Анализа примера и истицање правилности изговора.
Правилно изговарање речи зависи од значења речи, од значења саме реченице.
Самосталан рад ученика на задацима из радне свеске Жубор речи (стр. 65). Повратна
информација.

Литература:

Завршни

Преписивање записа са табле.

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

Тип часа: писмена
вежба

Наставна јединица: Моја аутобиографија

Циљеви и задаци часа: увођење ученика у појам и писање аутобиографије као облика
писменог изражавања; развијање смисла и способности за правилно и уверљиво писмено
изражавање; богаћење речника, језичког и стилског израза.
Стандарди постигнућа: сј. 1.3.8., 2.3.3., 2.3.8., 3.3.2.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова,
текстуална

Облици рада: фронтални
индивидуални

Наставна средства: лектира Аутобиографија Бранислава Нушића
ТОК ЧАСА
Уводни

Објашњење појма аутобиографија (писање о себи и свом животу). Краћи разговор о
аутобиографијама неких наших познатих личности (Бранислав Нушић, Михајло Пупин,
Милутин Миланковић...).

Истицање циља часа: Моја аутобиографија, писмено изражавање.
Главни

Истицање сврхе писања своје биографије (аутобиографије) приликом представљања некоме.
Аутобиографија садржи основне податке као што су име и презиме, година рођења, подаци о
породици, школовању, интересовањима, хобију...
Самостални рад ученика на тему Моја аутобиографија.
Читање и анализа задатака. Избор најуспешнијих радова за месечни пано.

Литература:

Завршни

Читање одломака из дела Бранислава Нушића Аутобиографија.

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

Тип часа: говорна
вежба

Циљеви и задаци часа: овладавање појмовима, именицама, глаголима, придевима, речима
супротног значења, речима различитог значења а истог облика и речима сличног значења, а
различитог облика.
Стандарди постигнућа: сј. 1.4.1, 1.4.4, 2.4.1, 2.4.8, 3.3.5.
Наставне методе: дијалошка, демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: уџбеник Жубор речи (стр. 17, 27, 35), припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Ученици се подсећају на врсте речи, улоге речи, којима богате речник, посматрајући мапе
ума у уџбенику Жубор речи (стр. 17, 27, 35).

Уводни

 Мотивациона активност

 Најава теме часа
Истицање циља часа: Богатимо свој речник.
На основу припремљених задатака ученици утврђују и проширују своја знања:
1. додај описне и присвојне придеве уз именице: лопта, пас, (користећи ове
примере, ученици састављају реченице, које наставник записује на табли;
2. додај именице уз задати придев: нежне, светле (користећи ове примере, ученици
састављају реченице, које наставник записује на табли);
Главни

3. учитељ изговара реч улица, а ученици изговарају речи сличног значења, а
различитог облика (синоними): пут, друм, путања, стаза...
говор: причање, приповедање, приповест, беседа, прича...(записивање појединих
речи);
4. учитељ изговара речи различитог значења а истог облика (хомоними): кућа: стан,
породични дом, родни дом, зграда, завичај... (записивање);
5. учитељ изговара реч, а ученици додају реч супротног значења (антоними): данноћ; сан-јава; седети-стајати; градити-рушити; груб-нежан; зао-добар; лењвредан... (записивање на табли).

Истицање најлепше песме, стиха, поруке, приче, лика, описа... који су доживели у току
школске године.
Литература:

Завршни

Преписивање записа са табле.

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

Тип часа: говорна
вежба

Циљеви и задаци часа: развијање смисла и способности за правилно и уверљиво усмено
изражавање; богаћење речника, језичког и стилског израза.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 1.2.5, 2.5.4, 2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.
Наставне методе: монолошка, дијалошка,
демонстративна

Облици рада: фронтални,
индивидуални

Наставна средства: књиге
ТОК ЧАСА

Литература:

Завршни

Одељењска изложба и размена књига.

Главни

Ученици представљају своју омиљену књигу, нарочито истичући лични утисак о њој.

Уводни

Ученици су имали задатак да код куће припреме усмено краће излагање о књизи која им се
допала и коју би радо препоручили и друговима у одељењу. Подсећање на захтеве при
презентацији књиге: наслов књиге и име писца; о чему говори књига; шта се ученику допало
у њој; због чега је препоручује другу...

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

Тип часа:
Проширивање знања

Наставна јединица: Час у природи

Циљеви и задаци часа: неговање осећања за доживљавање лепог у природи; развијање
смисла и способности за правилно и уверљиво усмено изражавање; богаћење речника,
језичког и стилског израза.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.5.
Наставне методе: амбијентално учење, дијалошка,
монолошка, демонстративна

Облици рада: фронтални, групни
индивидуални

Наставна средства: наставни листић
ТОК ЧАСА

Подела ученика на групе (3) и давање задатака свакој групи:

Уводни

Подстицање ученика на уочавање и доживљавање слика у природи, као и промене које су
настале: боје, звуци, мирис, време, изглед дрвећа, ливаде, баште, парка, улице, дворишта,
свет птица и инсеката, људи...
1. посматрање и уочавање слика боја;
2. посматрање и уочавање расположења деце и одраслих (игра деце, рад одраслих);
3. уочавање нових мириса и звукова.

Главни

Одлазак у природу и посматрање са уочавањем задатих елемената.

Повратак у учионицу и извештавање група.
Домаћи задатак: илустрација доживљеног на часу у природи.

Литература:

Завршни

Разговор са ученицима о ономе шта су видели, осетили и доживели.

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

Редни
број: 179.

Наставна јединица: Научили смо у трећем разреду

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа: систематизација ученог градива у трећем разреду; развијање
сарадничких односа у оквиру групе; развијање такмичарског духа.
Стандарди постигнућа: сј. 1.5.1, 2.4.7, 2.4.2, 3.4.4.
Наставне методе: дијалошка, писаних радова,
демонстративна

Облици рада: фронтални, групни

Наставна средства: припремљени задаци
ТОК ЧАСА

Подела ученика у четири групе, случајним одабиром боје жетона, цветића, бомбоне...

КВИЗ ЗНАЊА

Литература:

Завршни

Проглашење и награђивање победничке групе.

Главни

Истицање циља часа: Научили смо у трећем разреду

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: 180.

Наставна јединица: Час посвећен завршетку
школске године

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа: овладаност појмовима из књижевности, језика и културе изражавања.
Стандарди постигнућа: сј. 0.1.6, 0.1.6, 2.5.4, 2.5.7, 3.5.1, 3.5.3.
Облици рада: фронтални,
индивидуални, групни, у пару

Наставне методе: пројектно учење

Наставна средства: видео презентације, постери, панои, енциклопедије...
ТОК ЧАСА
Уводни

Најава тема које ће бити презентоване на овом часу.

Ученици приказују једну од тема, на свој начин, по свом избору. У зависности од
интересовања, рад се може организовати у групи, у пару или индивидуално.
Главни

Литература:

Завршни

Дискусија ученика о приказима тема: најинтересантнија тема, најбоље презентована тема,
новина коју су сазнали...

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