
1

Мирјана Вукмирица

МЕТОДИЧКИ ПРИРУЧНИК 
ЗА СВЕТ ОКО НАС У ДРУГОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Београд, 2010.



2

УРЕДНИК
Марија Ћурчић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ
Ликовно-графичка редакција БИГЗ школства

© БИГЗ школство д.о.о, Београд, 2010.
Ниједан део ове књиге не сме да се умножава,
фотокопира нити на било који начин репродукује
без писмене дозволе издавача.



3

Мирјана Вукмирица

МЕТОДИЧКИ ПРИРУЧНИК 
ЗА СВЕТ ОКО НАС У ДРУГОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Београд, 2010.



4

Садржај

Циљ и задаци наставе Света око нас...................................................................................................................5

Начин остваривања програма Света око нас 2..............................................................................................6

Наставни програм за наставу Свет око нас за други разред..................................................................10

Тематско-оперативни план рада за Свет око нас за други разред......................................................15

Годишњи план рада за Свет око нас  за други разред..............................................................................20

Распоред извођења наставних јединица........................................................................................................21

Могућности извођења наставе за Свет око нас 2 по наставним јединицама.................................... 23

Прилози за наставне јединице.................................................................................................................................156



5

1. Циљ и задаци наставе Света око нас

Циљ наставног предмета свет око нас јесте да ученици упознају себе, своје окружење и 
развију способности за одговоран живот у њему.

            Задаци наставног предмета свет око нас су:
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности;
- развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и 

повезивање тих појмова;
- развијање основних елемената логичког мишљења;
- очување природне дечје радозналости за појаве у окружењу и подстицање интересовања 

и способности за упознавање појава кроз активне истраживачке делатности;
- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;
- интегрисање искуствених и научних сазнања у систем појмова из области природе и 

друштва;
- стицање  елементарне  научне писмености  и стварање основа за даље учење;
- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог чувања и 

рационалног коришћења и дограђивања;
- развијање свести о потреби и могућностима личног учешћа и доприноса у заштити 

животне средине и одрживом развоју.

                                                              ДРУГИ РАЗРЕД
                                     
                                                    (2 часа недељно, 72 часа годишње)

           Циљеви и задаци
– формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;
– овладавање почетним техникама сазнајног процеса и почетним методама и техникама   

учења;
– подстицање дечјих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, 

процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним 
способностима;

– подстицање и развијање истраживачких активности деце;
– подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и процеса, на основу 

различитих параметара;
– описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом 

окружењу;
– слободно исказивањe својих запажања и предвиђања и самостално решавање 

једноставних проблем-ситуација;
– развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за 
   критеријум понашања према другима;
– развијање одговорног односа према окружењу, интересовања и спремности за његово   

очување.
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2. Начин остваривања програма Света око нас 2

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

Наставни програм предмета свет око нас за први и други разред надовезује се на сазнања 
која су ученици стекли о себи и природном и друштвеном окружењу у току похађања 
припремног предшколског програма, али поштује и несистематизована искуства која су 
ученици самостално стекли задовољавајући своју природну потребу да разумеју свет у коме 
живе и своје место у њему.

Програм предмета свет око нас задржао је постојећи оквир, наставни план од 72 часа 
годишње или два часа недељно по разреду, као и досадашњи принцип завичајне наставе, 
знатно обогаћен садржајима природних наука. У структури програма уз садржаје наведен је 
и фонд часова. Понуђени фонд часова је оријентациони водич кроз реализацију наведених 
садржаја програма у процесу наставе. Његово уважавање, уз избор адекватних активности 
ученика, омогућује успешну реализацију циљева и задатака програма, посебно оних који 
се односе на садржаје природних наука. Подразумева се извесна флексибилност у самом 
процесу наставе која је условљена динамиком реализације и зависи од разноврсности 
ситуација учења које осмишљава сам учитељ.

У наставном процесу полази се од несистематизованих искуствених сазнања детета и иде се 
ка општим, научно заснованим, систематизованим знањима из области природе, друштва и 
културе.       При избору програмске грађе примењена је концепција спиралних кругова у циљу 
формирања елементарних појмова и постављања мреже за систем појмова из наведених 
области, у складу са узрасним карактеристикама ученика.

Основна интенција наставе предмета свет око нас није само на усвајању програмских 
садржаја већ на подстицању развојних потенцијала детета. Наведени садржаји су усмерени 
на развој интелектуалних, психофизичких, когнитивно-конативних и социјално-афективних 
сфера личности детета, што се очитава у наведеним циљевима.

Кроз цео програм предмета свет око нас циљеви су дати двојако:
• експлиците – као идеје водиље у практичној реализацији програма
• имплиците – дати и садржани у избору, структурирању и начину реализације програмских 
садржаја

Циљеви програма су постављени тако да експлиците и имплиците утичу на развој ученика, 
паралелно изграђујући њихове интелектуалне способности, практичне вештине, ставове и 
вредности.

Експлиците циљеви јасно су наведени у програмским садржајима.
Имплиците циљеви су „прикривени” и наглашавају васпитну компоненту образовања. Они 
се реализују и спроводе преко одабраних садржаја и активности, који превазилазе оквире 
предмета и разреда, залазе у све области које се обрађују у оквиру првог циклуса образовања 
и надаље. Конкретизују се кроз одређене оперативне задатке и активности, а односе се на 
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сферу стицања умења и навика, развијања вештина, као и формирања ставова из следећих 
области: екологија, демократичност, здравље и технологија. 

Са екологијом су се ученици сусрели у припремном предшколском програму али је у првом 
циклусу потребно та сазнања проширити и створити предуслове за разумевање концепта 
одрживог развоја. Ученици првог и другог разреда се ослањају на конкретно мишљење и 
још увек имају тешкоће да разумеју каузалне односе и сагледају последице у будућности.
Зато је потребно континуирано користити очигледне примере како би се ученицима 
приближили суштински принципи одрживог развоја. Такође, у реализацији наставе овог 
предмета, потребно је подстицати ученике на активно учешће у планираним активностима 
које иницирају понашање у складу са концептом одрживог развоја. Пуно разумевање овог 
концепта биће могуће касније али се оно трасира већ на овом узрасту.

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

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

Програмом су одређени само општи циљеви и задаци предмета свет око нас у целини и по 
разредима, а даља оперативна разрада циљева и задатака препуштена је учитељима као 
својеврсни вид слободе у креирању наставног процеса.

Свет око нас у I разреду односи се само на непосредно окружење – Моја околина, а у II разреду 
– Моје место, насеље са околином. На овај начин је заступљена концепција завичајног 
принципа.

Од учитеља се очекује да оствари интегрисани приступ у формирању појмова. Има 
могућности да користи садржаје унутар предмета, као и оне на нивоу разреда, и на основу 
њих да примењује мултидисциплинарни приступ при изграђивању појмова. При томе треба 
поштовати одреднице принципа корелације на свим нивоима (предметном, разредном, 
међуразредном и међупредметном), уважавајући све наставне и ваннаставне облике рада 
и активности у школи и изван ње. Свет око нас као наставни предмет има могућности за 
корелацију са знатним бројем изборних предмета у првом и другом разреду (чувари природе, 
рука у тесту, народна традиција, грађанско васпитање...) јер су садржаји ових програма и 
света око нас међусобно компатибилни.

Исти садржаји се могу разматрати са више аспеката и на тај начин се остварују различити 
циљеви и задаци предмета. Истовремено, исти циљеви и задаци могу се остваривати кроз 
различите садржаје (унутар и изван предмета), што зависи од избора и начина структурирања 
садржаја и активности у оквиру теме. Реализовање циљева и задатака преко понуђених 
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садржаја програма света око нас заједничка су обавеза за све учеснике наставног процеса.

Активности ученика

При остваривању циљева и задатака предмета свет око нас мора се имати у виду да су 
садржаји и активности неодвојиви у наставном процесу. Важно је одабрати активности које 
ангажују како поједина чула тако и више чула паралелно. Синхронизација чулних утисака 
даје целовиту слику објеката, процеса, појава и њихову интеграцију у комплексну слику 
света, а уважава различитости у склоностима деце при упознавању света и процесу учења. 
Добра интеграција чулних утисака је услов за правилно искуствено сазнање и отворен пут за 
трансформацију представа и опажајно – практичног мишљења у појмовно.

Кад год је то могуће, у процесу учења треба омогућити ученицима избор различитих активности 
и садржаја, сходно њиховим субјективним склоностима, ради постизања жељених циљева. 
Активности треба осмислити тако да (уз опрез) дете испробава своје могућности. Неопходно 
је пружити му прилику да кроз активности покаже своју оспособљеност у практичној 
примени усвојених знања. За изучавање природних појава врло је значајно проблемско 
структурирање садржаја као подстицај радозналости и интелектуалне активности деце. 
У првом и другом разреду предност имају истраживачке активности засноване на чулном 
сазнању, стечене практиковањем кроз експерименте у осмишљеној образовној активности, 
као и у свакодневном животу и спонтаној игри. Пожељне су активности које омогућују 
интеракцију са физичком и социјалном средином, јер доприносе спознавању света око нас, 
тако што се откривају односи и упознају својства и карактеристике предмета, бића, појава и 
процеса и стичу се социјалне вештине.

Значајне активности ученика у оквиру предмета свет око нас јесу:
– Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања 
света у окружењу (уочавање видних карактеристика);
– Описивање – вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих запажања;
– Процењивање – самостално одмеравање;
– Груписање – уочавање сличности и различитости ради класификовања;
– Праћење – континуирано посматрање ради запажања промена;
– Бележење – записивање графичко, симболичко, електронско бележење опажања;
– Практиковање – у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду;
– Експериментисање – намерно модификоване активности, огледи које изводи сам ученик;
– Истраживање – испитивање својстава и особина, веза и узрочно-последичних односа;
– Сакупљање – прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног 
окружења;
– Стварање – креативна продукција;
– Играње – дидактичке, едукативне и спонтане игре;
– Активности у оквиру мини-пројекта – осмишљавање и реализација.
  
Већина циљева и задатака овог предмета постиже се кроз непосредну истраживачку 
активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника.
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Наставне методе и активности

Најефикасније методе учења у настави предмета свет око нас јесу оне методе које ученика 
стављају у адекватну активну позицију у процесу стицања знања. Потребно је стварање 
ситуација учења у којима ће доћи до изражаја различите активности ученика које омогућавају 
различите начине учења. Погодне су различите методе учења – наставе:

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

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

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

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

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

Игра као најживотнија ситуација, и деци на овом узрасту најпримеренија активност, изузетно 
је погодна, ненаметљива форма учења.

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

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

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

процењивање, 
посматрање, 
описивање 

и бележење, 
самосталан 

рад ученика на 
датим задацима, 

груписање
решавање 

проблем-ситуација

Заједничке особине живих 
бића (дисање, исхрана, раст, 

остављање потомства).

Разноврсност биљака у мојој 
околини.

Разноврсност животиња у мојој 
околини. 

Разлике међу живим бићима у 
зависности од средине у којој 

живе. 

Узајамна зависност биљака, 
животиња и човека. 

Човек као део живе природе 
и његова улога у одрживости 

природне равнотеже. 

Где све има воде (облици 
појављивања и њихова својства). 

Променљивост облика и 
слободна површина воде, услови 

тока. 

Ваздух свуда око нас, ваздух – 
услов живота. 

Како препознати ваздух (кроз 
сопствено кретање и покретање 

тела). 

Сунце – извор светлости и топлоте 
и услов живота. 
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Циљеви 
и задаци
садржаја 

и програма

Активности у
образовно-
васпитном

раду

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА  НАСТАВУ СВЕТ ОКО  НАС  ЗА ДРУГИ РАЗРЕД – 72 ЧАСА
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истраживање, 
праћење, 

процењивање, 
посматрање, 
описивање 

и бележење, 
самосталан 

рад ученика на 
датим задацима, 

груписање
решавање 
проблем-
ситуација

Промене које настају при 
загревању и хлађењу воде и 

ваздуха (промена температуре, 
испаравање и замрзавање 

воде, настајање облака, магла, 
падавине, ветар...). Земљиште – 
услов за раст и развој биљака. 

Веза живе и неживе природе. 

Без чега не могу жива бића – 
нераскидива веза живе и неживе 

природе. 

Промене у природи и активности 
људи у зависности од годишњих 

доба.

Загађеност воде, ваздуха и 
земљишта (начини загађивања и 
њихове последице) и могућност 

заштите. 

Уочавање извора загађивања 
воде, ваздуха и земљишта у 
околини и учешће у разним 

акцијама заштите – активност.
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истраживање, 
праћење, 

процењивање, 
посматрање, 
описивање 

и бележење, 
самосталан 

рад ученика на 
датим задацима, 

груписање
решавање 
проблем-
ситуација

Рељеф и површинске воде у месту 
и околини. 

Насеља (појам и врсте насеља 
некад и сад). 

Живимо у насељу (групе 
људи,улоге појединаца и група). 

Правила понашања у групи (права 
и одговорности припадника 
групе, обичаји, традиција и 

празници некад и сад). 

Сналажење у насељу (улица, број, 
карактеристични објекти...). 

Саобраћај као вид комуникације 
(значај саобраћаја у животу 
човека, врсте саобраћаја и 

саобраћајна средства, основна 
правила безбедног понашања и 

култура понашања у саобраћају...). 

II 
ГД

Е 
Ч

О
ВЕ

К 
Ж

И
ВИ

16



13

Ф
ро

нт
ал

ни
, и

нд
ив

ид
уа

лн
и,

 гр
уп

ни
, р

ад
 у

 п
ар

у,
 и

нд
ив

ид
уа

ли
зи

ра
на

 н
ас

та
ва

м
он

ол
ош

ка
, д

иј
ал

ош
ка

, и
лу

ст
ра

ти
вн

а,
 д

ем
он

ст
ра

ти
вн

а,
 т

ек
ст

уа
лн

а 
(а

м
би

је
та

лн
о 

уч
ењ

е)

Уџ
бе

ни
к,

 К
ал

ен
да

р 
пр

ир
од

е,
 Ц

Д
, н

еп
ос

ре
дн

а 
ок

ол
ин

а,
 н

ас
та

вн
и 

ли
ст

ов
и,

 е
нц

ик
ло

пе
ди

је

Ср
пс

ки
 је

зи
к,

 Л
ик

ов
на

 к
ул

ту
ра

, М
уз

ич
ка

 к
ул

ту
ра

истраживање, 
праћење, 

процењивање, 
посматрање, 
описивање 

и бележење, 
самосталан 

рад ученика на 
датим задацима, 

груписање
решавање 
проблем-
ситуација

Човек ствара (услови за живот 
и рад, потребе људи, производи 

људског рада). 

Исти материјал – различити 
производи, различити материјали 

за исти производ. 

Разноврсност материјала (дрво, 
камен, метал, стакло, разне врсте 

пластике, гума, папир, картон, 
пластелин ...). 

Основна својства материјала 
(тврдоћа, еластичност, 

пластичност...) и њихов значај за 
људску делатност. 

Понашање материјала под 
механичким утицајима. 

Утицај топлоте на тела 
(промена температуре, ширење 

и скупљање, топљење и 
очвршћавање, сагоревање ...). 

Топлотна проводљивост 
материјала. 

Могућност наелектрисавања тела 
и особине које тада испољавају. 

Електрична проводљивост 
материјала (провера помоћу 
струјног кола са батеријом и 

малом сијалицом). 

Комбиновање материјала и 
прављење нових целина. 

Појам и значај рециклаже. 

Сакупљање и раздвајање отпада 
за рециклажу (папир, пластика...) – 

активност.
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истраживање, 
праћење, 

процењивање, 
посматрање, 
описивање 

и бележење, 
самосталан 

рад ученика на 
датим задацима, 

груписање
решавање 
проблем-
ситуација

Дан, одређивање доба дана према 
положају Сунца, трајање дана. 

Кретање у простору и времену 
(промена положаја у току 

времена). 

Шта све утиче на брзину кретања 
тела (облик и величина тела, 

материјал од кога је начињено, 
подлога, средина, јачина 

деловања). 

Брзина кретања организама у 
зависности од облика тела и 

средине у којој живе. 

Мерење времена (појам сата и 
коришћење часовника). 

Временске одреднице: дан, 
седмица, месец, година . 

Делови године – годишња доба 
(трајање). 

Сналажење на временској ленти. 
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Р. бр.
часа/
Р. бр.
теме

Наставне теме и
наставне јединице

Тип
часа

Бр
ој

 ч
ас
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а

Циљеви и задаци
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ка

О
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 р

ад
а

М
ет

од
е 

ра
да

Н
ас

та
вн

а 
ср

ед
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ва

Ко
ре

ла
ци

ја

ТЕМАТСКО-ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА  СВЕТ ОКО НАС
ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

I
Жива и нежива 
природа

37/1 Жива и нежива 
природа

проширивање 
знања

38/2 Заједничке 
особине живих 
бића

обрада

39/3 По чему се 
разликујемо

обрада

40/4 Неопходни 
услови за живот

обрада

41/5 Вода обрада
42/6 Вода утврђивање
43/7 Вода - кружење 

воде у природи
утврђивање

44/8 Ваздух - услов 
живота

обрада

45/9 Ветар обрада
46/10 Земљиште обрада
47/11 Сунце - светлост 

и топлота
обрада

48/12 Сунце - сенка проширивање 
знања

49/13 Дуга обрада
50/14 Простор обрада
51/15 Веза живе и 

неживе природе
утврђивање

52/16 Жива и нежива 
природа - 
провера

провера знања

53/17 Човек - део 
природе

систематизација

- упознавање заједни–
чких особина живих 
бића;
- уочавање разлика 
у царству животиња 
према особинама 
рађања, исхране, 
раста и развоја;
- упознавање нео–
пходних услова за 
живот;
- појавни облици воде 
у природи и основна 
својства воде;
- развијање еколошке 
свести;
- упознавање проме–
на које настају при 
загревању и хлађењу 
воде;
- обнављање и про–
ширивање знања о 
важности ваздуха за 
живи свет;
- упознавање проме- 
на које настају загре–
вањем и хлађењем 
ваздуха;
- земљиште као услов 
живота, као складиште 
хране и простор за 
живот;
- одређивање доба
дана према положају 
Сунца;
- сунчева светлост 
и топлота као услов 
живота, обнављање и 
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54/18 Промене у приро–
ди и активности 
у зависности од 
годишњег доба

проширивање
знања

55/19 Биљке обрада
56/20 Биљке обрада
57/21 Животиње - 

домаће
обрада

58/22 Дивље животиње обрада
59/23 Животиње утврђивање
60/24 Повезаност 

биљног и 
животињског 
света

утврђивање

61/25 Заштита и 
чување човекове 
околине

проширивање 
знања

62/26 Човек и природа утврђивање
63/27 Човек и природа 

-  провера
провера знања

64/28 Човек и природа 
- анализа и 
исправка 
провере

утврђивање

71/29 Жива и нежива 
природа 

систематизација

проширивање знања 
о значају сунчеве 
светлости и топлоте 
за опстанак живих 
бића;
- упознати узајамну 
зависност биљака, 
животиња и човека;
- разумевање ланца 
исхране, усвајање 
појмова биљојед, 
месојед и сваштојед;
- усвајање појмова 
самоникле и култу–
рне биљке, значај 
биљака;
- уочавање промена 
у природи и акти- 
вности људи у зави–
сности од годишњег 
доба;
- упознавање са 
особином разлагања 
светлости - дуга
- развијање спосо–
бности посматрања, 
описивања и логи–
чког закључивања.
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II Где човек живи
1/1 Упознајмо уџбеник 

и календар 
природе

уводни час

2/2 Саобраћај, саобра-
ћајни знаци

обрада

3/3 Прелазак преко 
улице

утврђивање

4/4 Врсте саобраћаја обрада
9/5 Људи граде и жи-

ве у насељима
обрада

10/6 Насеље - место 
у ком живим; 
Човек ствара

обрада

11/7 Насеље - место у 
ком живим

утврђивање

12/8 Живимо у насељу;   
Породица

проширивање 
знања

13/9 Родбина обрада
14/10 Празници насеља обрада
15/11 Празници - 

важни датуми
утврђивање

16/12 Моје насеље утврђивање
17/13 Сналажење у 

насељу
обрада

18/14 Сналажење у 
насељу

утврђивање

19/15 Где човек живи утврђивање
20/16 Где човек живи провера 

знања

- упознавање са одлика- 
ма свих врста саобраћаја;
- упознавање са значајем 
саобраћаја за живот људи;
- упознавање са осно- 
вним елементима појма 
насеље: терен, типови 
зграда, основни облици 
рељефа;
- уочавање основних 
карактеристика насеља - 
села и града;
- проширивање знања о 
породици, разумевање 
правила којима се регу- 
лишу односи у социјалним 
групама;
- развијање одговорног 
односа према социјалном  
окружењу;
- уочавање значаја који 
примарне групе имају за 
појединце;
- усвајање појмова пра- 
ва и обавеза;
- развијање и неговање 
љубави према члановима 
уже и шире породице;
- упознавање манифе-
стација важних за насеље 
у коме живе;
- упознавање умећа 
орјентације у насељу;
- самостално и у тиму 
решавање једноставних 
проблема - ситуација.
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делатност

21/1 Разноврсност 
материјала

обрада

22/2 Основна својства 
материјала

обрада

23/3 Основна својства 
материјала

утврђивање

24/4 Исти материјали 
-  различити 
производи
Различити 
материјали - исти 
производи

утврђивање

25/5 Понашање 
материјала под 
механичким 
утицајима

обрада

26/6 Утицај топлоте на 
тела

обрада

27/7 Утицај топлоте на 
тела

обрада

28/8 Утицај топлоте на 
тела

утврђивање

29/9 Топлотна 
проводљивост 
материјала

обрада

30/10 Топлотна 
проводљивост 
материјала

утврђивање

31/11 Електрицитет обрада
32/12 Електрична 

проводљивост 
материјала

обрада

33/13 Електрична 
проводљивост 
материјала

обрада

34/14 Електрична 
струја у 
домаћинству

обрада

35/15 Заштита од 
пожара

обрада

36/16 Људска 
делатност

системати- 
зација

70/17 Људска 
делатност

системати- 
зација

- уочавање и 
препознавање 
разноврсних материјала 
(дрво, метал, стакло, гума, 
пластика, камен);
- упознати да материјали 
имају својства: 
тврдоћу, еластичност, 
проводљивост, 
пластичност;
- уочавање да се од 
истих материјала праве 
различити производи; 
да се од различитих 
материјала праве исти 
производи;
- уочавање да употреба 
материјала зависи од 
њихових особина;
- испитивање понашања 
материјала под 
механичким утицајем;
- испитати како топлота 
делује на неке материјале;
- упознати топлотну 
проводљивост материјала;
- упознати електричну 
проводљивост материјала; 
- упознати опасности од 
струје, воде и ватре;
- развијање еколошке 
свести и осећаја 
одговорности према 
природи;
- развијање способности 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања.
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IV Кретање у 
простору и 
времену

5/1 Мерење времена обрада
6/2 Мерење времена утврђивање
7/3 Временске 

одреднице
обрада

8/4 Временске 
одреднице

обрада

65/5 Шта утиче на 
брзину кретања 
тела

обрада

66/6 Шта утиче на 
брзину кретања 
тела

обрада

67/7 Шта утиче на 
брзину кретања 
тела

обрада

68/8 Шта утиче на 
брзину кретања 
тела

обрада

69/9 Саобраћај и 
мерење времена

системати-
зација

72/10 Комбиновање 
материјала и 
прављење нових 
целина

системати-
зација
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- уочавање појмова час 
и минут, дан и делови 
дана, година и месеци 
у години, седмица, 
годишња доба;
- оспособљавање за 
орјентацију у времену;
- оспособљавање за 
коришћење часовника у 
свакодневном животу;
- уочавање да на брзину 
кретања тела утичу 
облик и величина тела, 
материјал од кога је 
начињено тело, подлога 
по којој се тело креће, 
јачина деловања;
- развијање способности 
посматрања, описивања 
и логичког закључивања.

10



20

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СВЕТ ОКО НАС ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

Редни број теме НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ обрада други типови укупно
I Жива и нежива природа 15 14 29
II Где човек живи 7 9 16
III Људска делатност 10 7 17

IV Кретање у простору и 
времену

7 3 10

Укупно: 40 32 72
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РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА

Р. бр. Наставне јединице Тип часа
1. Упознајмо уџбеник и календар природe уводни час
2. Саобраћај, саобраћајни знаци обрада
3. Прелазак преко улице утврђивање
4. Врсте саобраћаја обрада
5. Мерење времена обрада
6. Мерење времена утврђивање
7. Временске одреднице обрада
8. Временске одреднице обрада
9. Људи граде и живе у насељима обрада

10. Насеље – место у ком живим; Човек ствара обрада
11. Насеље – место у ком живим утврђивање
12. Живимо у насељу; Породица проширивање знања
13. Родбина обрада
14. Празници насеља обрада
15. Празници – важни датуми утврђивање
16. Моје насеље утврђивање
17. Сналажење у насељу обрада
18. Сналажење у насељу утврђивање
19. Где човек живи провера знања
20. Где човек живи утврђивање
21. Разноврсност материјала обрада
22. Основна својства материјала обрада
23. Основна својства материјала утврђивање
24. Исти материјали – различити производи

Различити материјали – исти производи
утврђивање

25. Понашање материјала под механичким утицајима обрада
26. Утицај топлоте на тела обрада
27. Утицај топлоте на тела обрада
28. Утицај топлоте на тела утврђивање
29. Топлотна проводљивост материјала обрада
30. Топлотна проводљивост материјала утврђивање
31. Електрицитет обрада
32. Електрична проводљивост материјала обрада
33. Електрична проводљивост материјала обрада
34. Електрична струја у домаћинству обрада
35. Заштита од пожара обрада
36. Људска делатност систематизација
37. Жива и нежива природа проширивање знања
38. Заједничке особине живих бића обрада
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39. По чему се разликујемо обрада
40. Неопходни услови за живот обрада
41. Вода обрада
42. Вода утврђивање
43. Вода – кружење воде у природи утврђивање
44. Ваздух – услов живота обрада
45. Ветар обрада
46. Земљиште обрада
47. Сунце – светлост и топлота обрада
48. Сунце – сенка проширивање знања
49. Дуга обрада
50. Простор обрада
51. Веза живе и неживе природе утврђивање
52. Жива и нежива природа – провера провера знања
53. Човек – део природе систематизација
54. Промене у природи и активности људи у зависности од 

годишњег доба
проширивање знања

55. Биљке обрада
56. Биљке обрада
57. Животиње – домаће обрада
58. Дивље животиње обрада
59. Животиње утврђивање
60. Повезаност биљног и животињског света утврђивање
61. Заштита и чување околине проширивање знања
62. Човек и природа утврђивање
63. Човек и природа – провера провера знања
64. Човек и природа – анализа и исправка провере утврђивање
65. Шта утиче на брзину кретања тела обрада
66. Шта утиче на брзину кретања тела обрада
67. Шта утиче на брзину кретања тела обрада
68. Шта утиче на брзину кретања тела обрада
69. Саобраћај и мерење времена систематизација
70. Људска делатност систематизација
71. Жива и нежива природа систематизација
72. Комбиновање материјала и прављење нових целина систематизација
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Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• знам разликовати уџбеник   
и календар природе 

• сазнати садржај света око 
нас у другом разреду

• развијати способност пос-
матрања, описивања и ло-
гичког закључивања

• развијање пријатне радне 
атмосфере; подстицање 
правилног односа према 
књигама;

• подстицање на уредност и 
чување књига

Кључни појмови садржај света око 
нас

 уџбеник календар природе

Образовна 
постигнућа

сазнати садржај света око нас у другом разреду; знати разликовати 
уџбеник и календар природе

Облик рада Метод рада Средство

фронтални, рад у пару, инди-
видуални

излагање, разговор, читање 
и рад на тексту

уџбеник, календар природе

ПЛАН ТАбЛЕ

Добро дошли у 2. разред
мапа ума садржаја света око нас у 2. разреду

Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 1. 

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Упознајмо уџбеник и календар природe

Тип часа уводни час

1. Припрема за рад
Разговарати са ученицима о првом разреду:
Присетимо се првог разреда. Шта сте све научили? Ученици записују шта би све желели 
научити из света око нас, теме које их нарочито занимају или питања на која би желели 
сазнати одговор.
Шта ћемо све научити у другом разреду?

2. Облик новог градива
Уџбеник и календар природе водиће нас у откривању нових занимљивости из света око 
нас. Ученици описују календар природе и уочавају разлике у односу на уџбеник како би их 
лакше разликовали.
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Отворити странице на којима је објашњено како се користи текст у уџбенику, колико ће им 
слике помоћи у учењу нових садржаја.

3. Уопштавање
Ученици у пару читају наставне теме о којима ће учити ове школске године и раде мапу ума 
у својим свескама. Читају мапу ума коју учитељ записује на табли.

4. Понављање и вежбање
Како ћемо најбоље сачувати уџбеник у календару природе?
Како листамо књиге и односимо се према њима?

5. Процењивање резултата рада
Служење уџбеником помоћу садржаја.
Неколико ученика изговара теме, а остали ученици помоћу садржаја траже где се оне на-
лазе.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 2. 

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Саобраћај, саобраћајни знаци

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознавање ученика са са-
обраћајним средствима која 
се користе у месту и околи-
ни

• развијање навика правил-
ног понашања у саобраћају, 
навика обазривости пона-
шања у саобраћају

• проширивање и продубљи-
вање знања о учесницима у 
саобраћају и саобраћајним 
знацима

Кључни појмови саобраћајни знаци саобраћајни полицајац

Образовна
постигнућа

упознати саобраћајне знакове и развијање навика правилог пона-
шања

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

демонстративна                                 
истраживачка                                     
интерактивна
кооперативна

уџбеник
графофолија
наставни листови
продукти

ПЛАН ТАбЛЕ

Тип часа: обрада

1. Активирање знања ученика
Водити разговор: Зашто људи путују? Чиме се путује из једног места у друго? Којим још 
средтвима управљају возачи? Како се зову они који путују без и једног средства? (пешаци) 
Возачи и пешаци су учесници у саобраћају. Како се крећу пешаци улицом? Које саобраћај-
не знаке сте видели на улици, путу, у насељу и ван њега?

2. Саобраћајни знаци
На графофолији приказати питања:
Каквог су облика саобраћајни знаци?
Како ћете препознати саобраћајног полицајца?
Прво, на свако питање одговор дају ученици, а затим читељ. Уџбеник стр. 8 и 9. Разгледамо 
слике и уочавамо да саобраћајне знаке разликујемо по облику и боји. Знаци забране или 
наредбе. Сваки учесник у саобраћају мора поступити онако како се овим знацима „на-
ређује“. Знаци опасности нас упозоравају да ту у близини, постоји нека опсаност које се 
треба чувати (прелаз преко пруге...). Овим знацима, када се поштују, спречавају се незгоде
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и опасности које могу доживети учесници у саобраћају. Знацима обавештења се обавешта-
вају чесници у саобраћају о ономе шта их чека на путу (хотел, стаза за бицикле...).

3. Саобраћајни полицајац
Саобраћајна полиција се брине о правилном понашању учесника у саобраћају. Они пома-
жу на путевима. Саобраћајног полицајца препознајемо по униформи: плаво одело, бела 
капа и бели опасач. Њега морају да слушају сви учесници у саобраћају. Објаснити улогу 
саобраћајца на раскрсници користећи цртеже у уџбенику на стр.9. Ученици могу да изведу 
демонстрацију дату сликама.

4. Самосталан рад – наставни листови
Уочити саобраћајне знаке на путу до школе, нацртати их у свеску, написати шта тај знак 
поручује.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 3.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Прелазак преко улице

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• продубљивати знање о 
учесницима у саобраћају и 
саобраћајним знацима

• оспособљавати ученика за 
трансфер усвојеног знања 
о саобраћају на разно-
врсне саобраћајне ситу-
ације

• развијање навика правил-
ног понашања на путу и 
свести о потреби опрез-
ности у кретању изван на-
сеља; развијање критичког 
односа према учесницима 
у саобраћају

Кључни појмови улица коловоз   тротоар

Образовна 
постигнућа

развијати навику правилног понашања на улици, путу

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални
групни

демонстратива                           
истраживачка                             
интерактивна                             
кооперативна

уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

Тип часа утврђивање

1. Активирање знања
Понављање појмова улица, коловоз, тротоар.

2. Прелазак улице – уџбеник стр.11 и 12. Уочавање правилног кретања пешака улицом. 
Како се крећемо тротоаром? Како прелазимо улицу?

3. Практичну вежбу реализовати у околини школе. Правилно кретање тротоаром; прелазак 
улице – када постоји пешачки прелаз, семафор; како прећи улицу кад коловоз нема трото-
ар.

4. Самосталан рад – домаћи задатак – наставни листови
Кад коловоз прелазиш сам.
На путу до школе.



28

Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 4. 

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Врсте саобраћаја

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• развијати основне појмове 
о непосредном природном 
и друштвеном окружењу

• упознавање са одликама 
свих врста саобраћаја, 
упознавати значај са-
обраћаја за живот људи

• развијање одговорног од-
носа према себи, другима 
и окружењу

Кључни појмови аутобуска станица железничка станица пошта

Образовна
постигнућа

упознати значај саобраћаја за живот људи

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални
групни

демонстративна                                    
истраживачка                                     
интерактивна

уџбеник, текстови

ПЛАН ТАбЛЕ

Тип часа обрада

1. Активирање знања
Читање прича  „Како су слон и жирафа стигли у зоо врт“;
                               „Стиже ујка из Америке“.
Уочити превозна средства у причама.

2. Врсте саобраћаја

Групе добијају задатке:
1. Зашто људи путују из једном места у друго?
2. Чиме се путује из једног места у друго?
3. Чиме се превози роба из једном места у друго?
4. Аутобуска станица у нашем месту.
5. Железничка станица нашег места и околине.
6. Електронски саобраћај.

3. Подношење извештаја
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4. Утврђивање градива
Повезати приче са претходних страна и конкретне примере дате фотографијама. Пример: 
фотографија трамваја и Перичин одлазак  у зоо врт са ујка Костом. Стране 20 и 21 су 
илустровани приказ свега претходно обрађеног.

5. Импровизовање ситуација из свакодневног живота .Ученици се поделе у 3 групе. Једна 
група приказује ситуације на аутобуској станици, други на железничкој станици, а трећа у 
пошти. Сваки ученик у групи добија одређен задатак (продавац карата, возач, путници). 
Група се договара како ће приказати ситуацију.

6. Представљање група
Свака група приказује како се понашамо када користимо неко превозно средство.
Домаћи задатак: 
Наставни листови (да поновимо, путујемо)
Календар – путованка
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Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати основне појмове 
о непосредном друштве-
ном окружењу и њихово 
повезивање

• усвајање појмова час, ми-
нут, часовник

• оспособљавање за орјен-
тацију у времену

Кључни појмови час минут часовник

Образовна 
постинућа

упознати појмове час, минут, часовник

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални
групни

демонстративна                                    
истраживачка                                     
интерактивна                                     
кооперативна

уџбеник
апликације
часовник

ПЛАН ТАбЛЕ

Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 5.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Кретање у простору и времену

Наставна јединица Мерење времена

Тип часа обрада

1. Активирање знања ученика
Показати ученицима апликације са називима – јутро, подне, вече, поноћ и закључити да су 
то делови дана.

2. Уочавање колико траје дан.
Питамо ученике колико траје дан. Проверавамо у  уџбенику на стр.26 и закључујемо да дан 
траје од поноћи до поноћи. Упутимо их да прочитају у уџбенику на колико једнаких делова 
је подељен дан и како се назива тај део. Закључимо да су људи дан поделили на 24 дела и 
део називају час. Справа за мерење времена је часовник (сат). На приказу часовника уоча-
вамо делове (бројчаник, велика и мала казаљка). Објашњава начин коришћења часовни-
ка.

3. Како да знаш колико је сати?
Уочавање правилног очитавања времена коришћењем часовника.

4. Завршна активност
За следећи час свако да донесе неки часовник (ручни, дигитални, будилник...).
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Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• утврђивање појмова: дан, 
час као део дана, часовник

• оспособљавање ученика 
у коришћењу часовника у 
свакодневном животу

• развијати способности 
перципирања времена од 
стране ученика

Кључни појмови часовник   

Образовна 
постинућа

оспособити ученика у коришћењу часовника

Корелација ликовна култура – необични часовник – цртање

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

демонстративна                                    
истраживачка                                     
интерактивна  
кооперативна

уџбеник,
наставни листови,
различити типови часовни-
ка

ПЛАН ТАбЛЕ

Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 6.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Кретање у простору и времену

Наставна јединица Мерење времена

Тип часа утврђивање

1. Активирање знања
Разговор о томе колико траје дан, час и зашто је то важно за живот људи; да ли увек могу 
тако да одреде време.

2. Оспособљавање за коришћење часовника
Људи су часовник направили да би могли тачно да одреде време. Демонстрирамо колико 
је часова. Уочавамо различите врсте часовника. Решавамо задатке у наставним листовима. 
Како да знаш колико је сати и када сам пре подне у школи?
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 7.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Кретање у простору и времену

Наставна јединица Временске одреднице

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• усвојити појмове дан и де-
лови дана, година и месе-
ци у години, седмица

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• сналажење на календару

Кључни појмови делови дана                                                                   

Образовна
постигнућа

оспособити се за оријентацију помоћу календара

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални
рад у пару

демонстративна                                    
истраживачка                                     
интерактивна                                      
кооперативна

уџбеник
графофолија
апликације

ПЛАН ТАбЛЕ

1. Активирање знања ученика
Ученицима приказати апликације са називима јутро, преподне, подне, поподне, вече. Шта 
означавају ови називи? (делове дана). Сви ови делови чине светли део дана. Поред светлог 
постоји и тамни део дана – то је ноћ.

2. Уџбеник – временска трака једног дана. Како се зове доба дана када излази Сунце?(јутро). 
Пре него што се јутро појавило, настаје видљивост. То је оно доба дана када се дели дан од 
ноћи. То је зора. Тада је видљивост још мала. Када је Сунце високо, кажемо да је подне. Део 
дана од јутра до подне је преподне. Време од подне до вечери је поподне. Део дана када 
Сунце зађе је вече. После тога настаје ноћ. Она траје од заласка до изласка сунца. Дан по-
чиње да се рачуна од поноћи. Од поноћи почињемо да рачунамо дневно време.

3. Дани у седмици
На таблу окачити апликације са називима дана у седмици без одређеног реда. Један ученик 
их прочита и каже шта именују. (седмицу) Како су поређани дани у седмици – средити по 
реду апликације.



33

4. Година
Дани и седмице регулисани су у месеце који имају различит број дана и свој назив.

5. Уочавање редоследа месеца у години
Упутим ученике на календар у уџбенику и разговарамо шта све он приказује (дане, седмице, 
месеце). Рећи има да су људи седмице груписали у месеце, а сваком месецу дали назив и 
одредили му место у низу. Читамо називе месеца, утврђујемо њихов редослед, уочавамо 
који је први, а који последњи, колико који месец има дана. Закључимо да кад прође 12 
месеци кажемо да је прошла једна година.

6. Оспособљавање за орјентисање у току године помоћу календара и датума.
Помоћу календара у уџбенику читамо или одређујемо неке важне дане (дан који протиче, 
рођендан, празник...). Разговарамо о записивању тог дана помоћу датума на правоугаоном 
папиру, свако да запише датум свог рођендана.

7. Завршна активност
У календар природе симболом црвеног срца нека одреде свој рођендан и рођендане својих 
родитеља или нека у свеску запишу датуме рођења – свој и некога њима драгог.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 8.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Кретање у простору и времену

Наставна јединица Временске одреднице

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• усвајати појмове о већим 
временским јединицама

• схватање времена као ат-
рибута свега постојећег

• оспособљавање у про-
цењивању различитих 
временских интервала, ос-
пособљавање за примену 
основног знања о природи 
и друштву у разноврсним 
животним ситуацијама

Кључни појмови седмица месец година

Образовна 
постигнућа

применити различите временске интервале у свакодневним 
ситуацијама

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални
 рад у пару
групни

демонстративна                                    
истраживачка                                     
интерактивна                                   
кооперативна   

уџбеник,
текст песме на графофолији
правоугаони папир (траке)

ПЛАН ТАбЛЕ

1. Уводна активност
Који су временски делови већи од дана? (седмица, месец). Именујте дане у седмици! Која 
је временска јединица већа од седмице (месец)? Колико месец има седмица? А дана?
2. Година и месеци у години
Показати шему или цртеж  у уџбенику. Прочитајте називе месеца  години! У колико су група 
сврстани месеци? (у четири групе). Колико их има у свакој групи? (три месеца). Прочитајте 
назив прве групе!(зима). Прочитајте називе месеци те групе! Да видимо какво је време у 
тим месецима! (Прочитати текст „Распевана година“)

Децембар је снажан,
утабаних стаза,
деца жељно чекају,
седог Деда Мраза.
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Јануар се бели,
јеле плешу бал.
Снег је нама дошао
као морски талас.

Фебруар је месец,
кад сав снег оде,
поплаве се селе,
набујају воде.

Година и месеци у години
 зима                   пролеће          лето                 јесен
 децембар           март                јун                септембар
 јануар                  април             јул                 октобар
 фебруар              мај                  август          новембар

Стихови су написани на графофолији. Ученици прочитају претходно назив месеца, а онда 
и строфу која се на тај месец односи. Какав је децембар? (снежан). Кад се појављује Деда 
Мраз?
Прочитајте ми следећи назив месеца! (јануар) Зашто је јануар бели? Који је следећи 
месец?(фебруар)
Запамтите: децембар, јануар и фебруар чине зимске месеце. Зима је годишње доба у којем 
је највећи број снежних дана. Зими често дувају оштри ветрови који изазивају сузе на очи-
ма. Свуда се бели од снега.

Друга група је пролеће. Прочитајте називе месеци у другој групи. Сада ћу вам ја прочитати 
стихове који се односе на поједине месеце. Покушајте да сами одредите месец на који се 
поједине строфе односе! (уместо назива месеца чита се „он“).
                                                                                     Март је врло тужан,
                                                 тад и небо плаче,
                                                 ливаде се натопе,
                                                 а пупољци каче.
                 
                                                Април, игра птица,
                                                поток вежба скок,
                                                пуно љубичица,
                                                пчела скупља сок.

                                                Мај је месец маште,
                                                на облаку стојим,
                                                сањам лепе снове,
                                                или звезде бројим!

Изведе се коментар о прочитаним строфама, а затим се закључи: март, април, мај су 
пролећни месеци. Пролеће је годишње доба које долази после зиме. То је оно годишње 
доба када се испод снега јављају први весници пролећа, први весници топлијег времена. 
Ту је висибаба, јагорчевина, љубичица. Воде набујају услед топљења снега. Жубор потока 
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је све јачи. Пролеће је цветно годишње доба. Сада неко да прочита строфе које се односе 
на трећу групу месеца –  лето, а остали ће одређивати на који се месец односи одређена 
строфа!

Јуни је препун сунца,
зелени се гај,
и док сунце бунца,
липа спрема чај.

Јули је на мору,
или на планини,
сунцем пламте зоре,
ноћ на месечини!

Док август одмара,
септембар се шуња,
удри лето по глави,
па настане муња!

Који се месеци помињу у овој групи (лето)? Која се одлика јуна истиче у строфи? Шта је 
посебно значајно за месец јули, према ономе што се у строфи каже? А у августу?
Запамтите: месеци јун, јул и август чине годишња доба. Лето, то је годишње доба праћено 
великим врућинама, а понекад и јаким кишним пљусковима.

                                А сада да причамо о јесени.
                                Стиже строги септембар
                                који ђаке гњави,
                                бреза скида хаљину,
                                жуто даје трави

                                Чувајте се децо,
                                октобар се спрема,
                                ветар захуктао,
                                шале више нема.

                                Новембар полако,
                                почиње да стари,
                                прави место зими,
                                скупља своје ствари.

Запазити битне појединости јесењих месеци.
Закључак: септембар, октобар и новембар чине годишње  доба јесен.

3. Број дана у месецима
Сви месеци у години немају једнак број дана (слика у уџбенику). Који месеци имају 31 
дан?
Који месеци имају по 30 дана? А фебруар? (фебруар има 28 дана, а сваке четврте године 29 
дана).

4. Број дана у месецу – одређивање помоћу шака
Демонстрација – како се најлакше помоћу шака одређује број дана у месецу
 – цртеж у уџбенику.



37

5. Самостално исказивање знања, идеја и искуства.Сваки пар ученика добија правоугаони 
папир и број и задатак да на њему напише назив одговарајућег месеца у години и нацрта 
неку активност типичну за тај месец или у Календару природе.
6. Завршна активност: Траке са задатком окачимо на одељенски пано.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 9.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Људи граде и живе у насељима

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознавање ученика са 
осно-вним елементима 
појма насеља: терен, типо-
ви зграде, основни облици 
рељефа

• оспособљавати ученика у 
изналажењу сличности и 
разлика у насељима; раз-
вијати способност посма-
трања, 

описивања, и логичког за-
кључивања

• развијање позитивног од-
носа према свом насељу и 
лепотама природе у месту

Кључни појмови насеље

Образовна
постигнућа

упознати типове насеља
приметити посебност насеља

Корелација ликовна култура – грађење, моделовање
српски језик – народна поезија
музичка култура – народна песма „На крај села“

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

разговор
демонстрација
цртање
писани рад
читање и рад на тексту

уџбеник календарске приро-
де (разгледнице, фотогра-
фије)

ПЛАН ТАбЛЕ

1. Активирање знања ученика
У првом разреду смо се упознали са рељефом. Шта смо научили, шта је рељеф? (изглед 
неког земљишта). Које смо основне облике рељефа упознали? (равницу и узвишења (брда, 
планине))

2. Људи граде и живе у насељима
Упутити их на уџбеник стр. 24 или фотографије (разгледнице). Људи бирају места (терене, 
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земљиште) на коме ће градити насеља. Места на којима се граде насеља могу бити 
различита.
Уочавање слика у уџбенику неких типова насеља. 
Посматрање слике лево (насеље поред воде). Шта видите на њој? (град). По чему то знате? 
(нема великих зграда, мање улица, мање људи)

Уочавање да на сликама са леве стране на стр. 24 су приказани градови, а са десне села.

Закључак: Село и град једним именом зовемо насеља. Како се зове насеље у ком живимо? 
Знају ли називе још неких насеља? У којим су насељима били? Неколико ученика нека оп-
ише насеља у којима су били. Нека опишу то насеље, а остали ченици треба да одреде ком 
типу припада (да ли је село или град; поред воде, на узвишењу, равници...).

Место у мом срцу
Ученици у свесци или у календару природе представљају своје место – могу нацртати своје 
насеље и написати нешто о њему.
Људи граде и живе у насељима
Више кућа чини насеље
Насеље: село, град

3. Уочавање послова којима се људи баве у селу и у граду
Разговор о пословима којима се људи баве у селу ? (раде на њиви, у повртњаку, гаје домаће 
животиње). А у граду? (раде у фабрици, продавници, пошти, болници...)

4. Сличности и разлике између села и града

5. Закључак: 
Cело и град се разликују по величини територије, броју људи који у њему живе, пословима 
које људи обављају, изгледу околине...
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 10.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Насеље – место у ком живим; Човек ствара

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати изглед насеља и 
околине, уочити каракте-
ри-стике рељефа краја

• развијати способност 
посматрања, уочавања, 
описивања и логичког 
закључивања

• развијање радозналости, 
интересовања и позити-
вног односа према свом 
насељу и окружењу

Кључни појмови село  град    рељеф   

Образовна
постигнућа

познати насеље у којем човек живи; приметити посебност насеља 
(изглед,биљке, животиње)

Корелација ликовна култура – Моје место – сликање
српски језик – Моје место – описивање

Облик рада Метод рада Средство

фронтални                                                       
индивидуални  

демонстративна
истраживање
разговор

уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

1. Активирање знања
Подсећамо на учење са претходног часа.
Насеља разликујемо према изгледу земљишта (околине). Саопштимо да ћемо ићи у обила-
зак околине којим ћемо открити каквом насељу припада насеље у коме живимо.

2. Уочавање изгледа околине насеља
Отићи на место у насељу са кога се може најбоље посматрати изглед околине. Са тог места 
ће ученици посматрати околину и процењивати шта преовладава (равнице, брда, планине) 
и закључјемо каквом насељу припада наше насеље према изгледу околине.
Ако поред насеља има воде, уочавамо да ли вода тече или не. Понављамо оно што смо 
учили претходне године. Како зовемо воде које теку? (текуће). А које не теку ? (стајаће) Које 
воде убрајамо у текуће? (поток, река) А које у стајаће? (бара,језера) 
Закључујемо како изгледа околина нашег насеља.
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3. Завршна активност
По повратку у учионицу разговарамо о томе да ли улице и путеви којима смо се кретали 
потврђују да ли је наше насеље у равници (равничарско) или је на брду, планини (брдско-
планинско).

*Напомена: Приликом посматрања околине места разговарати и објашњавати деци да уз-
вишења чине брежуљци, брда и планине. На сваком узвишењу разликујемо подножје, стра-
не и врх. Место одакле почиње узвишење је подножје. Највише место на узвишењу је врх. 
Део између подножја и врха чине стране узвишења.
За воде – објаснити да место где вода извире из земље је извор. Извор у његовом даљем 
току постаје поточић. Више поточића чине поток.
Ако смо на обали реке рећи да пут којим река тече зове се речно корито. Место где се река 
улива у другу реку је ушће. Ако се окренемо у правцу тока реке одређујемо леву и десну 
обалу.
За стајаће воде – шта је бара? Које животиње најчешће живе у њој? А биљке? Зашто се каже 
да је бара стајаћа вода?
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 11.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Насеље – место у ком живим

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати значајне грађе-
вине места

• описати занимања људи
  знати средиште насеља

• развијати способност 
уочавања разноврсности 
грађевина (станова) и за-
нимања људи

• равијање правилног става 
према околини, изграђи-
вање културе, понашања и 
комуникације

Кључни појмови значајне грађевине насеља

Образовна 
постигнућа

упознати значајне грађевине насеља и занимања људи

Облик рада Метод рада Средство

фронтални                                 
групни рад   

разговор
демонстрација

уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

Место у ком живим
Значајне грађевине

1. Активирање знања
Подсећамо да смо на претходном часу приликом обиласка места и околине уочили и објек-
те (грађевине), које смо све објекте запазили? Свако место има средиште. Најчешће је то 
градски или сеоски трг. У средишту места налазе се значајне грађевине као што су школа, 
црква, дом здравља, пошта, продавница....

2. Објекти у месту
Посматрати слике у уџбенику и описивати их:
Продавнице: врсте (пијаца, самопослуга, тржни центар...) намена и како се зову људи који 
ту раде.
Занатске радње: намена и занимање људи (ко и шта ради).
Здравствене установе: намена и занимање људи.
Установе културе: намена и занимање људи.
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3. Уочавање оног што карактерише њихово место
Ученици наводе који објекти постоје у њиховом месту; можда постоји неки објекат којег 
нема на сликама у уџбенику уз објашњење чему служи, ко ту и шта ради.

4. Самостално исказивање искуства, знања, идеја. 
Ученици се поделе у групе са задатком да представе један објекат и његову намену, пона-
шања у њима а остале групе треба да препознају о ком објекту је реч ту и шта ради (записују, 
нпр. занатска радња – пекара – пекар – витрине – хлеб – пециво – купац).

5. Завршна активност
Ученици добијају задатак да посете неку занатску радњу и напишу и нацртају шта су тамо 
сазнали – намена, ко и шта ради, алат који користи.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 12.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Живимо у насељу; Породица

Тип часа проширивање знања

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• научити разликовати ужу и 
ширу породицу

• научити именовање чла-
нова уже и шире породице

• развијати способност опи-
сивања и логичког закљу-
чивања

• развијање културе жи-
вљења у демократском 
друштву 

• развијање пожељног по-
нашања за живот у пару

Кључни појмови ужа породица шира породица

Образовна
постигнућа

разликовати ужу и ширу породицу, именовати чланове уже и шире 
породице

Корелација ликовна култура – породица – цртање
српски језик – говорна и писмена вежба: моја породица

Облик рада Метод рада Средство

фронтални 
индивидуални

разговор
читање и рад на тексту
цртање

уџбеник
свеска

ПЛАН ТАбЛЕ

Породица
                                                 ужа породица                         шира породица
                                                      мајка                                           бабе и деде
                                                      отац                                           
                                                      деца                                           

1. Активирање знања ученика
Као мотивација за рад читање приче о Перици у уџбенику.

2. Породица
Ко чини породицу? (мајка, отац и деца). А ширу породицу? (бабе и деде). Понекад породи-
цу чине само мајка и деца или само отац и деца. И онда када родитељи не живе заједно, 
обоје се морају бринути о својој деци. Нека деца су остала без родитеља. О њима се брину 
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васпитачи у дечијем дому. Брачни парови који не могу да имају децу, могу их усвојити и 
пружити им љубав.
Ко чини твоју породицу? Које послове обавља отац у породици? Које послове обавља мајка 
у твојој породици? Шта отац и мајка добијају за свој рад? (новац). Шта раде са тим новцем? 
(набављају храну, одећу, плаћају станарину) Које послове обавља брат код куће? А сестра? 
Шта ти радиш кад си код куће? Које су твоје обавезе у кући? Шта ради отац кад дође са 
посла? А мајка? Како ви проводите време заједно? 

У породици треба сви да раде. У граду су најчешће запослена оба родитеља. Они за свој 
рад добијају новац. За новац купују оно што треба породици: храну, одећу, намештај плаћају 
станарину и набављају ствари потребне за лепши живот у породици.

У селу раде отац и мајка у пољу. Помажу им њихова деца. У свакој породици, било у селу 
или  граду, треба да раде сви чланови породице, свако ко је за рад способан.
Породица нам ствара осећај сигрности и уноси срећу и љубав у наш дом. Сви чланови по-
родице морају се међусобно волети, поштовати и уважавати.
Ученици нека наведу неки пример породичне љубави и среће из властитог живота, нека 
опишу колико им породица значи у животу.

3. Уопштавање – поновити шта је породица и да се дели на ужу и ширу. 
Записати на таблу.

4. Понављање и увежбавање
Како делимо породицу?
Ко чини твоју ужу, а ко ширу породицу?
Како твоја шира породица проводи време заједно?
У свесци цртају чланове своје уже породице.

5. Процењивање резултата рада
Наброј и запиши све чланове своје шире породице и напиши њихова имена. Разговор о 
њиховим међусобним односима и осећајима које исказују у својим породицама. Описују 
како се међусобно поштују и цене и помажу једни другима.

6. Домаћи задатак
Како ти исказујеш љубав и бригу према осталим члановима своје породице?
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 13.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Родбина

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• научити разликовати 
и именовати чланове 
породице

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање пожељног 
начина комуникације и 
толеранције, развијање 
пожељног понашања 
у породици и осећаја 
припадности родбини

Кључни појмови родбина

Образовна 
постигнућа

знати да је свака породица проширена родбином

Корелација Ликовна култура – родбина – цртање

Облик рада Метод рада Средство

фронтални                    
индивидуални

излагање
разговор
демонстрација
писани рад

свеска

ПЛАН ТАбЛЕ

 Родбина
     ујак                              братићи

        стриц                          сестричине
тетка

1. Активирање знања
Ученици су добили задатак да на час донесу фотографије свеоје родбине и разговарамо о 
њима.
Имају ли твоји родитељи браћу или сестре? Како их ти зовеш?

2. Родбина
Шта је теби мамин брат, а шта мамина сестра? Шта је теби татин брат, а шта татина сестра? 
Сестре и браћа твојих родитеља и њихова деца теби су родбина. Ујак је мамин брат, а шта
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си ти њему? Татин брат ти је стриц, а шта си ти њему? Мамина или татина сестра је тетка, а 
шта си ти њима? Сви чланови породице међусобно су рођаци. Међусобно треба да се 
уважавају и исказују љубав и поштовање. Ученици показују фотографију рођака и образлажу 
ко је то, како се друже.

3. Уопштавање
Ученици закључују да су ујак, стриц, тетка, братићи и сестрићи чланови родбине и да се 
морају међусобно уважавати и ценити.

4. Понављање и уважбавање
Шта је родбина?
Како се назива татин , а како мамин брат?
Како се назива татина, а како мамина сестра?
Наброј своје рођаке.
У којим се приликама окупља твоја родбина?
Одговарајући на питања заједнички састављају план табле. Описивање једном догађаја на 
којем се окупља њихова родбина

5. Процењивање
Сваки пар ће попунити следећу шему на листићу

6. Домаћи задатак
Попут Перице и ти запиши у свеску причу о себи, наведи чланове своје породице као и 
родбине. Можеш залепити и неку фотографију своје породице – родбине.

                                                          Родбина
                          ујак,стриц, тетка, братићи, сестрићи

Домаћи задатак:
Сазнај уз помоћ породице и родбине понешто о својим даљим рођацима.

Шта су они теби? Шта си ти њима?
Родбина деда баба стриц ујак тетка унук синовац сестрић братанац
Мамина 
мајка

+ +

Мамин 
отац

+ +

Татина 
мајка

+ +

Татин
отац

+ +

Мамина
сестра

+ +

Мамин
брат

+ +

Татина
сестра

+ +

Татин
брат

+ +
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 14.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Празници насеља

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати празнике у по-
родици, школи, државне и 
међународне

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање свести о очу-
вању обичаја, традиције и 
културне баштине нашег 
народа

Кључни појмови празник

Образовна 
постигнућа

упознати традиционалне обичаје обележавања празника

Корелација Ликовна култура – празник у мојој породици – цртање

Облик рада Метод рада Средство

фронтални 
индивидуални

разговор
излагање

радни листови

ПЛАН ТАбЛЕ

                        Празници
  породични          насеља                 школа                   државни                 међународни
  рођендан                                         Дан школе           15. фебруар     1. јануар - Нова Година
  слава                                                   27. јануар            1. мај
  Божић                                                  Св. Сава                                       
  Ускрс

Тип часа обрада

1. Активирање знања
Које празнике славите у својој породици?
називе празника записивати на таблу.

2. Породични празници
Одређених датума током године породица прославља празнике важне само за чланове те 
породице. Ти празници (рођендан, слава) називају се породични празници. За сваки од 
породичних празника ученици описују како се прослављају и по чему их препознајемо, 
која обележја имају. Рођендан – торта, рођенданске свећице, рођенданске песме, покло-
ни, 
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гости. Неке породице славе и годишњицу брака (родитељи). Ови празници су породични 
јер се обележавају само у тој породици. 

3. Празници насеља
Постоје и празници (датуми) који се обележавају, славе само у неким насељима (село, град). 
Да ли знају за неки празник који се обележава у њиховом месту? На прослави дана насеља 
сећамо се због чега је тај датум значајан. Почиње се са шта је изграђено за бољи животни 
стандард, награђују се заслужни становници насеља.

4. Празници школе
Неке датуме обележавају и школе. Њих називамо школски празници.
1) Дан школе – који је наш дан школе (ког датума га прослављамо, како га прослављамо?)
Тог дана се подсећамо због чега је важан датум који прослављамо. Приказујемо шта смо 
постигли током године – изложбе и приредба. Награђују се најуспешнији ученици.
2) Школска слава – све школе 27. јанара прослављају Светог Саву. Свети Сава је био први 
српски просветитељ и учитељ и због тога је он проглашен заштитником школе.

5. Државни празници
Државне празнике славе сви људи који живе у нашој домовини. То су дани нерадни за све 
становнике.

6. Уопштавање
Празник је дан којим обележавамо важан догађај. То могу бити државни, верски, школски 
и породични празници. Верске празнике обележавају и славе припадници одређене вере. 
Хришћани (православци и католици) славе Божић, муслимани Рамазански бајрам, а Јевреји 
Рошхашану. Породичне празнике, као што је рођендан, славе појединци и то са породицом 
и пријатељима. Одређеним датумима током године људи се подсећају на одговорно пона-
шање према другим особама и према природи.

7. Међународни празници
Навести примере: 22. април– Дан планете Земље – тог дана обраћа се пажња на важност 
очувања природе и природног богатства.

8. Понављање и увежбавање – по жељи нека ураде честитку за неки празник.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 15.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Празници - важни датуми

Тип часа утврђивање

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упутити ученике на 
тражење одговора 
(решавање проблема) 
путем пројекта

• развијати и изграђивати 
способност решавања 
проблема

• развијање и изграђивање 
осећаја потребе 
одговорног понашања 
према другим људима и 
природи

Кључни појмови пројекат

Образовна 
постигнућа

упознати начин решавања проблема у друштву

Облик рада Метод рада Средство

фронтални разговор
излагање
демонстрација

свеска за пројекат

ПЛАН ТАбЛЕ

                                                          Пројекат
       Очистимо школско двориште и околину школе
  1. Организовање групе
  2. Процена стања дворишта и околине
  3. План рада
  4. Обавештавање јавности
  5. Ток рада
  6. Резултати акције

1. Активирање знања
Подсећамо на садржаје са претходог часа;
Које празнике славиш у својој породици?
Које смо све празнике обележили у школи у првом разреду?
Које смо важне датуме који се обележавају у целом свет упознали?
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2. Дан планете Земље
Упознали смо да се дан планете Земље обележава 22. априла. Тог дана скреће се пажња на 
важност очувања природе и природних богатстава. Данас ћемо се договорити како ћемо 
се ми припремати за обележавање овог датума. Извешћемо акцију. Очистимо школско 
двориште и околину школе. Договорићемо се како  ћемо извести овај пројекат. Кораци у 
извођењу пројекта:
1) Организовање групе
2) Процена стања дворишта и околине

Први корак је преглед тренутног стања дворишта. Процените колико школа оптерећује 
околину и колико производи отпада.

3) План рада
Припремите први састанак. Забележите тезе за разговор и идеје за акцију. Закажите 
састанак у вези са акцијом и изаберите вођу акције и одредите његове задатке. Плани-
рајте ко шта треба да ради, на који начин и у које време.

4) Обавештавање јавности
Истакните плакат – обавештење на огласној табли школе – позив на акцију.

5) Ток рада
Задатак вође групе је да са најближим сарадницима и наставником:
-заказати термин акције
-обавести школску управу и помоћно особље;
-преко управе школе обезбеди вреће за сакупљање отпада;
-обезбеди одговрајуће контејнере за разврставање отпада (папир, пластика и остало);
-укључи и родитеље, али и општину (месну заједницу) са територије где се школа налази;
-акцију изводе у заказано време;
-воде дневник и израде фото-документацију акције.

6) Резултати акције
После изведене акције организујте састанак и сумирајте резултате:
-укажите на недостатке ако их буде;
-напишите репортажу о акцији за школски лист;
-поставите изложбу фотоматеријала акције;
-напишите чланак о изведеној акцији  локалним средствима информисања;
-обавестите управу школе о успешности акције.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 16.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Моје насеље

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• примењивати научена 
знања у конкретној ситу-
ацији

• оспособљавати ученике за 
примену знања у одређе-
ној ситуацији

• развијање, изграђивање 
навике за примену знања

Кључни појмови моје место

Образовна 
постигнућа

упознати место у којем ученик живи

Корелација српски језик – моје место

Облик рада Метод рада Средство

групни рад разговор
писани рад
демонстрација

уџбеник
свеске ученика
плакати

ПЛАН ТАбЛЕ

1. Моје место – изглед, рељеф, биљке и животиње
2. Објекти у мом месту и занимања људи
3. Прошлост мога места
4. Празници, обичаји, традиције
5. Плакат – моје место

Тип часа утврђивање

1. Активирање знања
За овај час договрено је да ћемо обновити знања везана за тему насеље. Ученици су раније 
извукли цедуље са задацима. Радиће у групама.
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2. Госту странцу представљамо своје место – Ми смо туристички водичи

I група – Моје место – изглед, рељеф, биљке и животиње
II група – прошлост мога места
III група – објекти у мом месту и занимања људи (представљања неких занимања; Ја 
сам...)
IV група – празници, традиција, обичаји
V грпа – правимо плакат нашег места – чиме бисмо привукли туристе да дођу у наше ме-
сто

3. Презентација група, туристичких водича

4. Завршна активност
Продукте рада окачити на пано – Моје место
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 17.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Сналажење у насељу

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати ученике са сна-
лажењем у насељу; знати 
адресу становања и адресу 
своје школе

• развијати вештину снала-
жења у простору; развија-
ти способост проналажења 
важних објеката и улица у 
насељу

• развијати културе пона-
шања и комуникације

Кључни појмови адреса

Образовна
Постигнућа

упознати начин сналажења у насељу према адреси

Корелација српски језик: велико почетно слово властитих имена, назива улица, 
градова

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

разговор
демонстрација
писани рад
практиковање

уџбеник
свеска
непосредна околина

ПЛАН ТАбЛЕ

Адреса
Адреса школе

Адреса ученика

Тип часа обрада

1. Активирање знања ученика
Разгледање паноа – Моје место

2. Сналажење у насељу
Када нас неко позове у госте, први пут, он нам да адресу да бисмо знали где станује.Свака 
адреса садржи: назив улице, број зграде (спрат и број стана). Постоје правила којa треба 
знати ради лакшег сналажења (уџбеник).
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Кућни бројеви почињу тамо где почиње улица.
Улица почиње од неког трга или веће улице.
Непарни кућни бројеви су на левој страни, а парни су на десној страни улице.
На тргу су кућни бројеви распоређени кружно, почињу од броја 1 удесно, у правцу кретања 
казаљки на сату.
Када све користимо адресу?(позивница,писма...)

3. Оспособљавање за сналажење у насељу
Позвани смо на прославу, посету (библиотека, музеј, пошта, школа и сл.). Како да стигнемо 
на прославу? Шта нам је неопходно? (адреса) Које податке садржи адреса? Крећемо у по-
сету. Ако не знамо где је та улица, шта ћемо радити? (Можемо питати полицајца). Приликом 
одласка запажати да свака улица има таблу на којој је њен назив. Кад пронађемо улицу, 
треба да нађемо кућни број онога где смо пошли. Примењујемо правило које смо упознали. 
Уочавање леве и десне стране улице.

4. Адреса становања – школе
Свако наводи своју адресу становања. Како се пише правилно? Ученици записују своју 
адресу и адресу школе.

5. Адреса школе – практиковање
Ученици излазе на улицу. Уочавају таблу са натписом улице. Уочавају бројеве на зградама. 
Одакле почиње улица, а самим тим и центар? На којој страни улице се налази школа?

6. Домаћи задатак
Ученици за домаћи задатак решавају стр. „Да поновимо“.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 18.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Сналажење у насељу

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати средиште места, 
значајне грађевине 
(објекте)

• развијати вештину снала-
жења у простору; 

• развијати способност 
проналажења и уочавања 
важнијих објеката и улица 
у насељу

• изградити културу пона-
шања и комуникације

Кључни појмови адреса

Образовна
постигнућа

упознати начин сналажења у месту

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

разговор
описивање
истраживање

уџбеник
непосредна околина

ПЛАН ТАбЛЕ

План табле
Адреса
Адреса школе
Адреса ученика

Тип часа провера знања

1. Активирање знања
Понављање садржаја које смо учили претходног часа.
Којим редоследом грађевине(куће) у улици добијају радне бројеве?
Шта је адреса? Наведи своју адресу? А школе?
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2. Оспособљавање за сналажење у насељу
Позвани смо на прославу(посету), (библиотека, музеј, школа и сл.). Шта нам је неопходно 
да знамо да бисмо отишли у посету? (адреса) Које податке садржи адреса? Приликом кре-
тања запажати да свака улица има таблу на којој је записан њен назив, а свака зграда кућни 
број. Кад пронађемо улицу треба да нађемо број зграде. Примењујемо правило које смо 
научили (лева, десна страна улице; почетак улице, крај улице), значајни објекти.
Приликом кретења улицом примењивати и присећати се правила која смо учили о са-
обраћају (пешаци, возачи), саобраћајни знаци, прелазак преко улице(пута, семафора и 
сл.).

3.Радни задаци – истраживање
Наведи неколико улица из околине и напиши који је њихов највећи кућни број.
Која је улица најдужа, а која најкраћа у твојој околини?
Која се улица у твом месту сматра као главна?
Постоји ли улица  твом месту у којој је забрањено кретање возила?
Коју улицу сматраш најлепшом у твом месту и зашто?

4.Завршна активност
Нека понове садржаје које смо обрађивали и нека се спреме за проверу.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 19.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Где човек живи

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• проверити степен усвоје-
ности обрађеног садржаја; 
тема: саобраћај, време и 
насеље

• развијати способности 
логичког размишљања и 
закључивања

• развијање одговорности 
за лично постигнуће, ос-
пособљавање за проверу 
знања путем израде зада-
така

Кључни појмови сви кључни појмови 
до сад обрађени

Образовна 
постигнућа

развијање правилног става према околини; знати јединицу за 
мерење времена; знати значење саобраћајних знакова важних за 
пешаке, знати важне објекте у месту

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

разговор
писани рад

наставни листић

ПЛАН ТАбЛЕ

Тип часа провера знања

1. Активирање знања
Поновити које смо садржаје обрађивали на претходним часовима: саобраћај, време, на-
сеље

2. Проверавање наученог
Ученици добијају листић са задацима. Наставник прочита све задатке и даје објашњење 
како ће решавати задатке.
Самосталан рад ученика.

3. Завршна активност
Прикупљање радова.
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Листић са задацима:

1. Обој саобраћајне знакове и напиши њихово значење.

2. Заокружи ДА ако је тврдња тачна, а НЕ ако је тврдња нетачна.

а) Аутобуси морају возити према возном реду.

б) Место доласка и одласка возова назива се железничка станица.

в) Авионом управљају возачи.

г) Један дан има 24 минута.

д) Часовник је справа којом се мери висина.

3. Током једног дана смењују се његови делови.
  
   На цртама упиши бројеве који означавају редослед њиховог смењивања. Почни од     

поноћи!
    
 ______ ноћ, ______ јутро, ______поноћ, _______ подне, ______ вече, ______ поподне

4. Повежи назив временског периода с његовим трајањем.

месец                   24 часа

сат                         30 или 31 дан

дан                        7 дана

година                 60 минута

седмица             12 месеци
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5. Месеце у години распореди по годишњим добима.
     
       а) пролеће                б) лето                     в) јесен                   г) зима
          

6. Поред значења на црти напиши реч на коју се то значење односи.

место где извире вода

мање удубљење испуњено водом

место одакле почињемо да се пењемо на узвишење

7. У следећим задацима треба повезати појмове са леве и десне стране.

ђачки вртић, школе                                                            здравствене установе
факултет

амбуланта, дом здравља
болница, ветеринарска амбуланта
апотека

лекар, медицинска сестра, болничар                         образовне установе
апотекар

васпитач, учитељ, наставник
професор, педагог
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 20.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Где човек живи

Наставна јединица Где човек живи

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• повезати садржаје обрађе-
не у претходном периоду

• развијати способност 
описивања, посматрања и 
логичког закључивања

• развијање одговорности 
за сопствено постигнуће

Кључни појмови сви обрађени кључ-
ни појмови

Образовна 
постигнућа

повезивања обрађених садржаја

Корелација час одељенске заједнице – успех ученика након провере знања

Облик рада Метод рада Средство

фронтални разговор
писани рад

наставни листић

ПЛАН ТАбЛЕ

Тип часа утврђивање

1. Активирање знања ученика
Подсетимо ученике који је био циљ провере и наведемо теме које смо обухватили прове-
ром. Упознамо их са општим резултатима и похвалимо за труд.

2. Обрада и коришћење резултата
Извршимо квантитативну и квалитативну анализу задатака. Запишемо тачна решења и уне-
семо оцене.                                 

3. Завршна активност
Разговарамо о томе како да научимо оно што није савладано, као и како да помогнемо 
друговима који нису савладали градиво.

4. Домаћи задатак
Донети предмете начињене од: дрвета, метала, влакна (вуна, памук), стакла, гуме, пластике, 
камена.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 21.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Разноврсност материјала

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• познати ученике да пре-
познају разноврсне мате-
ријале

• развијати способност пос-
матрања и логичког закљу-
чивања

• уочавање разноврсности 
материјала

Кључни појмови материјали

Образовна 
постигнућа

препознавати различите материјале

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

разговор
посматрање

предмети од разноврсних 
материјала

ПЛАН ТАбЛЕ

Разноврсност материјала
                   – од дрвета
                   – пластике
                   – гуме
                   – метала
                   – стакла
                   – картона
                   – пластелина

Тип часа обрада

1. Активирање знања
На један сто ученици одлажу предмете које су донели.

2. Уочавање разноврсности материјала
Именовање од ког материјала је сачињен један по један предмет који су донели: од дрвета, 
од пластике, од метала, од гуме...

3. Разврставање материјала
Ученици се деле у групе и разврставају материјале од дрвета, од пластике, од метала, од 
гуме, од стакла...
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4. Разврставање материјала према захтеву:
– предмети којима се може захватити вода
– предмети који пропштају светлост (провидни су)
– предмети који се могу истезати.

5. У форми разговора навести на закључак да предмете правимо од различитих материјала, 
да се од истих материјала могу правити различити производи, да различити материјали 
могу имати исту употребну вредност, као и да се материјали разликују према одређеним 
особинама.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 22.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Основна својства материјала

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати да метријали 
имају одређена својства

• развијати способност пос-
матрања и логичког закљу-
чивања

• упознавање својства мате-
ријала и њихов значај за 
људску делатност

Кључни појмови тврдоћа

Образовна 
постигнућа

оспособљавање за научни приступ откривању својстава

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

разговор
писани радови
демонстративни

материјал потребан за
оглед

ПЛАН ТАбЛЕ

Основна својства материјала                              
Материјали су различите тврдоће

Тип часа обрада

1. Активирање знања
Поновити да су предмети сачињени од различитих материјала.

2. Својство материјала – тврдоћа
Ученици су подељени у групе. Треба да испитају материјале по тврдоћи.
Задатак: гребањем (утискивањем) материјала поређати их по тврдоћи.
Потребан материјал: ексер, метал, дрво, пластика.
Радећи у оквиру групе ученици прво треба да изнесу претпоставку (хипотезу) који предмет 
(од понуђена три) је најтврђи, односно најмање тврд.
Затим гребањем треба да дођу до закључка. Све то, уз претпоставку, експериментисање и 
закључак до кога су дошли.

3. Извештавање група
Групе износе задатак који су имали, своју претпоставку, описују експериментисање и 
закључак до кога су дошли.

4. Уопштавање
Заједно са учитељем извести заједнички закључак.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 23.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Основна својства материјала

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати основна својства 
материјала

• развијати способност пос-
матрања и логичког закљу-
чивања

• упознавање научног 
приступа у испитивању 
материјала

Кључни појмови еластичност

Образовна 
постигнућа

упознати својства материјала, еластичност

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

разговор
писани радови
демонстративни

материјал потребан за ог-
лед

ПЛАН ТАбЛЕ

Својства материјала – еластичност
Неки материјали су савитљиви а неки нису

Тип часа утврђивање

1. Активирање знања
Поновити са претходног часа својство материјала које смо упознали – да се материјали 
разликују по тврдоћи.

2. Еластичност
Упознавање још једног својства материјала

Задатак: Испитати какви су материјали када их савијамо – колико су еластични, да ли се 
могу вратити у првобитно стање.
Потребан материјал: дрвена оловка, пластични лењир, кључ, сунђер, гумица за теглу
Радећи у оквиру грпе, за сваки од предмета прво треба да изнесу претпоставку, па тек он-
да да експериментишу.
Претпоставку, описивање експеримената и закључак треба да бележе у свеску.
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3. Извештавање групе
Групе износе: 
- задатак који су имали;
- своју претпоставку;
- описују експериментисање и износе закључак до кога су дошли.

4. Уопштавање
Извести закључак заједно са учитељем.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 24.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Исти материјали – различити производи 
Различити материјали – исти производи

Тип часа утврђивање

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати да од истих 
материјала можемо 
правити разичите 
производе; да од 
различитих материјала 
правимо исте производе

• развијати способност 
посматрања и логичког 
закључивања 

• упознавање разноврсне 
употребе материјала

Кључни појмови материјали производи

Образовна 
постигнућа

упознати разноврсну употребу материјала

Корелација ликовна култура – шара за тапетe – цртање

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

разговор
демонстративни

уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

Исти материјал – различити производи

1. Активирање знања
Материјали које смо упознали људи користе тако што од њих праве различите производе 
(предмете).

2. Исти материјал – различити производи
Разгледањем слика у уџбенику као мотивација, предмети израђени од дрвета, ученици 
треба да се сете још неких предмета направљених само од једног материјала. Груписати 
предмете направљене само од: метала, дрвета, влакна (вуна, памук), стакла, гуме, пласти-
ке.
Ово груписање вршити записивањем, лепљењем илустрација, цртежа.
Са децом извршити анализу који се материјали највише користе у њиховом окружењу.
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3. Различити материјали – исти производи
Илустрације на стр. 44 користити као идејни подстицај да ученици пронађу нове примере 
(примерима обилује њихово најближе окружење: прибор за јело и посуђе, зидне облоге 
(кречење, тапете, ламперије), подне облоге (паркет, плочице, линолеум...), прозорски ок-
вири (дрво, пластика, метал...), сто и др.

4. Уочавање материјала у оквиру сложенијег склопа
Стр.45 – Сем именовања појединих материјала у оквиру склопа разговором навести децу 
на закључке због чега је на тај начин и на том месту коришћен одређени материјал.
Нпр. аутомобил – метална каросерија даје чврстину, текстил, сунђер, удобност седења, 
стакло – провидност.
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 25.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Понашање материјала под механичким утицајима

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• испитати понашање 
материјала под 
механичким утицајима

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• уочавање начина 
механичког деловања на 
материјале

Кључни појмови механички утицај

Образовна 
постигнућа

испитати различита механичка деловања на материјале

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

разговор
демонстрација

картон, жица, пластелин, 
папир

ПЛАН ТАбЛЕ

1. Активирање знања
Упознали смо нека својства материјала − тврдоћу и еластичност. Да би смо добили неки 
производ, материјале би требало да обликујемо − механички да на њих делујемо.

2. Понашање материјала под механичким утицајем
Испитиваћемо како ћемо обликовати (механички деловати на) неколико материјала.
Ученици су подељени у групе. Могу изабрати групу у којој ће радити.
Задатак: Од материјала који имаш механичким деловањем направи неки употребни 
предмет.

I група − картон
II група − метална жица
III група − пластелин
IV група − папир

3. Резултати − употребни предмети
Ученици показују предмете које су направили и објашњавају на који начин су механички 
деловали (сечењем, савијањем, обликовањем).

4. Изложба радова
Ученици праве изложбу својих радова.
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 26.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Утицај топлоте на тела

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• утврдити како топлота 
делује на неке материјале

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• упознавање деловања 
топлоте на тела

Кључни појмови топе се сагоревају

Образовна 
постигнућа

упонавање са деловањем топлоте на нека тела

Облик рада Метод рада Средство

фронтални, групни разговор, демонстрација, 
писани рад

материјал за оглед

ПЛАН ТАбЛЕ

Утицај топлоте на тела
Свећа на топлоти се топи.

Папир на топлоти сагорева.

1. Припрема за рад
Рећи да ћемо испитивати како топлота утиче на тела.
Испитивање ћемо вршити експериментисањем.

2. Утицај топлоте на тела − рад у групама
Задатак: Утврдити шта се догађа са свећом када је запалимо.
Материјал: свеће, шибице.
Ученици су подељени у групе. Решавају задатак истраживањем. Скренути им пажњу на 
опрез. Прво износе предпоставку, а након огледа закључак.

3. Заједнички закључак 
После извештаја група, следи заједнички закључак.
Неки материјали се на топлоти топе.
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4. Сагоревање
Задатак: Шта се дешава са папиром када се запали? Запиши!
После сагоревања папира остао је пепео.
Неки материјали на топлоти сагоревају.
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 27.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Утицај топлоте на тела

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати утицај топлоте на 
тела

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање научног 
приступа у решавању 
задатака

Кључни појмови утицај топлоте на тела

Образовна 
постигнућа

упознати утицај топлоте на тела

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

разговор
демонстрација

материјал за извођење 
експеримента, уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

1. Активирање знања 
Рећи ученицима да ћемо истраживати и да је задатак, проблем који ћемо решавати Како 
сачувати лед. Изводићемо оглед. Било би добро да се ученици поделе у групе од по 4-5 
ученика. Свака група има исти задатак, дат је у уџбенику. Кад прочитају задатак требало 
би да кажу шта мисле да ће се десити (да изнесу своју претпоставку). Тек онда приступају 
извођењу огледа.

2. Извођење експеримента

3. Извештавање група − приликом извештавања свака група би требало да изнесе 
претпоставку (хипотезу) пре извођења експеримента. Нека објасне експеримент, шта су 
радили и до којих су закључака дошли. Објаснити им да претпоставка коју су имали пре 
експеримента не мора увек да буде тачна. Да на исти начин експериментишу и научници.

4. Заједнички закључак
После извештаја свих група следи заједничка анализа и закључак.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 28.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Утицај топлоте на тела

Тип часа утврђивање

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати утицај топлоте на 
тела

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање научног 
приступа у извођењу 
огледа

Кључни појмови топлота

Образовна 
постигнућа

упознати утицај топлоте на тела

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

разговор
демонстрација

материјал за извођење 
експеримента, уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

Утицај топлоте на тела
При загревању нека тела се загревају, а нека се топе.

1. Активирање знања
Рећи да ћемо испитивати утицај који има топлота на различите материјале. Да ћемо 
испитивање вршити огледом, експериментом.

2. Извођење експеримента
Урадити оглед на стр. 52. Ученици су подељени у групе од 4-5 ученика. Сви имају исти 
материјал. Овде обратити пажњу и учитељ нека им у посуду (теглу) сипа врућу воду. Рећи 
им да буду пажљиви и не дирају посуду (теглу). Прво хипотеза (претпоставка), па оглед.

3. Извештавање
Приликом извештавања прво ће рећи претпоставку коју су имали, а затим закључке до 
којих су дошли огледом.

4. Заједнички закључак
По извештају свих група следи заједнички закључак.
Нека тела се при загревању загревају, а нека се топе.
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 29.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Топлотна проводљивост материјала

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати како се 
материјали понашају при 
загревању

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање научног 
приступа у извођењу 
огледа

Кључни појмови загревање

Образовна 
постигнућа

упознати понашање различитих материјала при загревању

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

разговор
демонстрација

материјал за извођење 
експеримента, уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

Топлотна проводљивост материјала
Неки материјали на топлоти сагоревају, а неки не.

1. Активирање знања
Задатак на часу је да испитају како се различити материјали понашају при загревању.

2. Извођење експеримента
Ученици изводе експеримент на начин који су већ упознали у уџбенику на стр. 50 и 51.
И овде је потребна пажња и опрезност при извођењу, тако да овај оглед може да се изведе 
и као одељенски оглед који изводи учитељ, а ученици посматрају, процењују и бележе у 
таблице.

3. Заједнички оглед
Неки материјали се на топлоти јако загревају, а неки не.
Неки материјли се на топлоти топе, а неки не.
Неки материјали на топлоти сагоревају, а неки не.



75

Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 30.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Топлотна проводљивост материјала

Тип часа утврђивање

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати топлотну 
проводљивост материјала

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање научног 
приступа у извођењу 
огледа

Кључни појмови топлотна проводљивост материјала

Образовна 
постигнућа

упознавање са тим како топлота утиче на тела

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

разговор
демонстрација

у џ б е н и к ,  м а те р и ј а л  з а 
извођење огледа

ПЛАН ТАбЛЕ

Топлотна проводљивост материјала
Неки материјали боље проводе топлоту од других.

1. Активирање знања
Испитиваћемо који материјали боље проводе топлоту.

2. Извођење огледа
Овај оглед могу и ученици сами у групама да изведу. Учитељ би требало да им сипа врућу 
воду у посуду и да стави поклопце. Упозорити их на опрезност и пажњу приликом 
руковања. 
Поступак приликом извођења је исти. Претпоставка (хипотеза), па извођење огледа и 
посматрање.

3. Извештавање група
Свака група прво саопштава своју претпоставку, па резултате експеримента.

4. Заједнички закључак
Учитељ заједно са ученицима изводи закључак.
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 31.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Електрицитет

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати се са појмом 
електрицитета

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• познавање научног 
приступа у решавању 
проблема

Кључни појмови електрицитет

Образовна 
постигнућа

упознати појаву статичког електрицитета

Облик рада Метод рада Средство

фронтални 
рад у парy
индивидуалан

разговор
 демонстрација

уџбеник 
балони

ПЛАН ТАбЛЕ

Електрицитет
Када пластични лењир протрљамо вуном кажемо да се наелекрисао − има способност 
привлачења папирића.

1. Активирање знања
Подсећање на ситуацију, када скидају одећу од синтетике, коса им се подигне. Тада кажемо 
да нам се коса наелектрисала. Прочитати или испричати причу о електрицитету из 
енциклопедије „1000 зашто − 1000 зато“.

2. Извођење огледа датих у уџбенику на стр. 54.
Ове огледе ученици могу да изведу радећи у пару.

3. Описивање експеримента и извођење закључка.

4. Домаћи задатак
Кутак за природњачки тренутак − са стр. 54 уџбеника.
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Додатни задатак
Сваки ученик добије по један балон који треба да надува и веже. Фломастером један ученик 
у пару нека на свој балон нацрта девојчицу а други дечака.
Задатак: Како ови балони да постану „заљубљени“?
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 32.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Електрична проводљивост материјала

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати електричну 
проводљивост материјала

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање поступности и 
прецизности у раду

Кључни појмови електрична проводљивост

Образовна 
постигнућа

упознати електричну проводљивост материјала

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
рад у пару
индивидуалан

разговор
демонстрација

уџбеник, 
материјал за извођење огле–
да

ПЛАН ТАбЛЕ

Електрична проводљивост материјала
Батерија − извор струје

Сијалица − потрошач

1. Активирање знања
У свакодневном животу користимо многе предмете којима је за рад потребна електрична 
струја. Наводе неке апарате. Та струја је опасна по живот тако да ћемо ми користити за 
огледе батерију као извор електричне струје. Та струја из батерије за нас није опасна.

2. Електрична струја
На часу ћемо користит батерију као извор електричне струје и малу сијалицу као корисника 
(потрошача). Како ћемо струју из батерије допремити до сијалице? На начин описан у 
уџбенику објаснити ученицима да би сијалица светлела мора да постоји извор струје 
(батерија), преносници (проводници) струје − жице.
Показати начин функционисања. Било би добро да ученици раде исто што и учутељ, у 
групи.
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3. Проводљивост
Стр. 56 уџбеника − ученици испитују на начин описан у уџбенику.

1. батерију и сијалицу повезати жицом;
2. пре убацивања новчића поновити спајање жицом;
3. пре убацивања дрвене плочице повезати жицом;
4. батерију и сијалицу повезати жицом.

4. Закључак
Заједнички утврдити да неки материјали проводе електричну струју, а неки не проводе.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 33.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Електрична проводљивост материјала

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати се са 
материјалима који проводе 
струју, а који не проводе

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање поступности и 
прецизности у раду

Кључни појмови проводе струју не проводе струју

Образовна 
постигнућа

упознати материјале који проводе и који не проводе струју

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
рад у пару
индивидуалан

разговор
демонстрација

уџбеник, 
материјал за извођење огле–
да

ПЛАН ТАбЛЕ

Електрична проводљивост материјала
Материјали који проводе струју

Материјали који не проводе струју

1. Активирање знања
Подсећање на закључке са претходног часа да неки материјали (метал) проводе електричну 
струју, а неки (дрво) не проводе.

2. Испитивање електричне проводљивости материјала
На начин као на претходном часу испитати који од материјала проводе електричну струју 
(стакло, канал, пластика, гума, камен).
Прво претпоставити да ли одређен материјал проводи или не проводи електричну струју. 
Потом испитати.

3. Извештавање група
Групе извештавају резултате свог испитивања (прво хипотеза, па резултат испитивања).

4. Завршна активност
Записивање резултата експериментисања.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 34.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Електрична струја у домаћинству

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати уређаје у 
домаћинству и њихову 
важност, уочити важност 
правилне употребе 
исправних кућних уређаја

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање позитивног 
односа према употреби 
кућних електричних 
апарата

Кључни појмови кућни уређаји

Образовна 
постигнућа

упознати кућне уређаје и њихову сврсисходност, уочити важност 
употребе исправних кућних уређаја

Корелација Ликовна култура − Необичан уређај − цртање

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

излагање, разговор, де–
монстрација, рад на тексту

уџбеник
свеска

ПЛАН ТАбЛЕ

Електрични уређаји у домаћинству
− служе за лакше обављање кућних послова (шпорет, усисивач, машина за веш)
− служе за забаву (телевизор, радио, DVD уређај)

1. Активирање знања
Ученици у пару цртају уређаје које најчешће користе у кући и именују их.
Ко у твом дому користи одређени уређај и зашто? Због чега деца не смеју користити 
одређене кућне уређаје? Ученици разговарају о сигурности коришћења кућних уређаја. 
Којим се предметима користиш при обављању кућних послова? Којим се предметима 
користиш у дому за забаву?

2. Кућни уређаји
Ученици посматрају слике у уџбенику на стр. 59 и описују их. Ко се на сликама служи којим 
кућним уређајем и шта мислиш зашто? Ученици закључују да се електричним шпоретом, 
рерном, тостером, решоом најчешће користе одрасли јер постоји велика опасност код
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неправилног коришћења.
Веш-машином, миксером и соковником се исто тако служе одрасли. Ти кућни уређаји могу 
бити врло опасни ако их дирају деца. Кућни уређаји служе за лакше обављање кућих 
послова. Неки су намењени забави. Њих углавном користе сви укућани, па и деца. Наравно, 
морају бити свесни да се и тим уређајима треба пажљиво и опрезно служити.
Од уређаја са слика на стр. 58 и 59 издвој оне кућне уређаје који служе за забаву.
Кућни уређаји за рад користе електричну струју, воду, плин те је потребан опрез у руковању. 
Неисправни кућни уређаји не смеју се користити, већ би требало да их поправи стручна 
особа.

3. Уопштавање 
Ученици закључују да неки кућни уређаји служе за лакше обављање кућних послова 
(шпорет, усисивач, машина за веш), а неки служе за забаву (телевизор, радио, DVD 
уређај).

4. Понављање и увежбавање
Наброј кућне уређаје којима се користе чланови твоје породице. Опиши чему служе 
фрижидер и пегла.
Наброј кућне апарате које смеш да користиш док си сам код куће.
Зашто је потребно опрезно руковати кућним уређајима?

5. Процењивање резултата рада
Нацртати у свеску телевизор, фен, усисивач, шпорет, фрижидер, машину за веш и запиши 
чему они служе.

6. Домаћи рад
Одговорити на питања:
Шта је потребно учинити ако се неки кућни апарат поквари? Опиши један такав догађај из 
твог дома.
Замисли да си изумитељ. Који би кућни уређај изумео и зашто мислиш да би био користан? 
Нацртај га.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 35.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Заштита од пожара
Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати опасности од 
струје, воде, ватре 

• знати разликовати ватру 
од пожара, као и уочити 
штетне последице пожара

• знати телефонски број 
ватрогасне службе

• знати послати правилну 
поруку о месту пожара

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање осећаја 
одговорности

• подстицање опрезности 
у руковању кућним 
апаратима

• развијање еколошке 
свести и осећаја 
одговорности према 
природи

Кључни појмови пожар ватрогасци ватрогасни уређај

Образовна 
постигнућа

− разликовати ватру од пожара
− уочити опасност и штетне последице пожара
− упознати мере опреза, знати телефонски број ватрогасаца и 
послати правилну поруку о месту пожара

Корелација Ликовна култура − Израда плаката за очување шума од пожара

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни рад

излагање, разговор, демо–
нстрација

уџбеник
свеска

ПЛАН ТАбЛЕ

Ватра
корист

опасност − пожар
ватрогасци 93

ЗАШТИТИМО ШУМЕ ОД ПОЖАРА!
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1. Активирање знања
Подсећање са претходног часа на уређаје у домаћинству који користе електричну струју. 
Набрајање и чему служе.

2. Опасности од воде и струје
Непажњом или неспретним руковањем електричним апаратима се може угрозити живот, 
изазвати пожар, а уређајима за воду поплаве.
Требало би пажљиво употребљавати и користити ова средства. Мокрим рукама не би 
требало додиривати апарате укључене у струју. Искључити све апарате после употребе.

3. Ватра
Како ватра помаже људима? Зашто је забрањено играти се шибицама?
Ватра је људима корисна ако је под контролом. Ватром се користимо за загревање (шпорети 
на дрва и угаљ), за осветљење (свећа, лапма), за припрмање хране и загревање воде.
С ватром је потребан велики опрез. Свако неопрезно коришћење ватре може проузроковати 
пожар. У пожару људима могу изгорети домови. Људи могу страдати, па чак и изгубити 
живот. Пожар уништава природу. У пожарима, често нестану целе шуме и све биљке и 
животиње које живе у њој. Пожар се гаси најсигурније ватрогасним уређајима. Зависно од 
узрока пожара, ватра се гаси водом или песком. Кад избије пожар одмах би требало позвати 
ватрогасце позивом на број 93 и обавестити их о месту пожара. Врло је важно запамтити 
телефонски број ватрогасаца како би могли правовремено спречити пожар.

4. Уопштавање
Ако знају, описују и наводе неодговорно понашање ватром.

5. Понављање и увежбавање 
Наведи разлику између пожара и ватре. Опиши последице пожара. Чиме с ватрогасци 
служе приликом гашења пожара? Приметиш ли пожар, који ћеш број телефона позвати?

6. Завршна активност
Осмислити знак којим би упозорио све људе, без обзира на то којим језиком говоре, да буду 
опрезни с ватром (рад у групи).
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 36.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Људска делатност

Тип часа систематизација

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• поновити усвојене појмове 
о материјалима и њиховим 
својствима, заштити од 
пожара

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање одговорности 
за лично постигнуће

• равијање тачности, 
прецизности и истрајности 
у раду

Кључни појмови сви кључни појмови о материјалима

Образовна 
постигнућа

повезивање садржаја о материјалима и њиховој разноврсности

Облик рада Метод рада Средство

индивидуални самосталан рад наставни листић

ПЛАН ТАбЛЕ

какав је 
материјал

дрво камен метал пластика гума

савитљив
јако се 
загрева
сагорева
обликује се

1. Активирање знања
Поновићемо колико смо научили о материјалима и њиховим особинама.
Проверу радимо путем низа задатака. Објаснити како ће решавати задатке.

2. Израда задатака
     Попуни табелу. Знаком + за „да“ и знаком − за „не“ у празна поља у табели означи какав 
је сваки од материјала.
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     2. Којим од материјала би требало повезати сијалицу са батеријом да би светлела? Покажи 
стрелицом.

    3.Када приметим пожар требало би да позовем __________________ позивом на број 
________.

3. Повратна информација
После израде задатака, дати повратну информацију кроз разговор и дискусију и понављање 
научених садржаја о материјалима.

метал

камен
гума

пластика

стакло
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 37.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Жива и нежива природа

Тип часа проширивање знања

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• проширити знања о 
подели природе на живу и 
неживу

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање правилног 
односа према природи

Кључни појмови жива природа нежива природа

Образовна 
постигнућа

препознавање и разликовање живе од неживе природе

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

разговор
демонстрација

слике примера живе и нежи–
ве природе

ПЛАН ТАбЛЕ

Природа
Жива

Нежива

1. Активирање знања
На таблу ставити окренуте слике онога што сврставамо у живу, неживу природу и предмете. 
На пано поставимо апликације са називима природа, јесте/није.
Сваки ученик узима по једну апликацију са сликом, саопштава шта је на њој приказано и 
поставља је на одговрајуће место паноа.

                                         Природа
               јесте                                          није

2. Разликовање живе од неживе природе.
Групу слика постављену испод природа јесте, један ученик разврстава под нове наслове 
жива − нежива на одељенски плакат. Други ученик разврстава слике из групе жива природа 
у ове групе − биљке, животиње и људи. Разговарамо о критеријуму по коме је разврставање 
обављено.
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Ученици у свесци записују решења разврставања користећи шему.
                                  
                                         Природа
               жива                                          нежива

3. Завршна активност
Разговарамо с ученицима о томе шта називамо 

"
мртва природа" (све што је некад било 

живо). Покажемо неколико примера (букет осушеног цвећа, јабука, шкољка...).
Да ли таблу, клупу, компјутер и аутомобил сврставамо у природу? Зашто?
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 38.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Заједничке особине живих бића

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати заједничке 
особине живих бића

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• упознавање заједничких 
карактеристика живих 
бића

Кључни појмови заједничке особине живих бића

Образовна 
постигнућа

упознавање заједничких особина живих бића

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

разговор
рад на тексту

уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

Заједничке особине живих бића
Жива бића: биљке, животиње и људи
Заједничке особине: дишу, узимају храну и воду, расту, развијају се и имају потомство

1. Активирање знања
Ученици посматрају плакат са претходног часа и питати их ком делу природе припадају 
биљке, животиње и човек (људи).

2. Уочавање заједничких карактеристика живих бића
Питамо који делови живе природе дишу и да ли дишу и делови неживе природе. Закључимо 
да биљке, животиње и људи дишу, а делови неживе природе не дишу.
Исто питајмо и за храну и воду. Упутимо ученике на уџбеник и слике у уџбенику да открију 
које још карактеристике имају делови живе природе. Закључимо да расту, развијају се и 
имају потомство. Само од живих бића могу настати нова жива бића. Та нова бића су њихово 
потомство.
Закључимо да су заједничке карактеристике живих бића: дишу, узимају храну и воду, расту, 
развијају се и имају потомство.
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3. Завршна активност
Разговарамо с ученицима шта жива бића раде током целог свог живота, а шта једним делом 
свог живота. Закључимо да целог живота дишу, узимају храну и воду, а у једном делу живота 
расту и развијају се док у другом делу живота могу имати потомство.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 39.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица По чему се разликујемо

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати посебне кара-
ктеристике живих бића

• повезати делове тела са 
њиховом функцијом

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање научног погледа 
на природу

Кључни појмови разлике међу живим бићима

Образовна 
постигнућа

уочавање узрочно-последичних веза у природи

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

разговор 
посматрање
описивање
писани рад

уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

По чему се разликујемо
 

Само људи: мисле, говоре, усправно ходају, стварају.

Биљке Животиње Људи

дише
дише

дише

вода

вода
вода

храна храна

кретање

кретање

производи храну
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1. Активирање знања
На табли напишемо наслов. Испод њега записујемо карактеристике које ученици наводе. 
Питамо их да ли се жива бића по нечему разликују када их групишемо на биљке, животиње 
и људе.

2. Уочавање посебних карактеристика биљака, животиња и људи
Разговарамо о томе по чему се све могу разликовати групе живих бића. Закључимо да се 
могу разликовати по томе како долазе до хране, места где живе, начину живота. На табли 
напишемо наслове
      
Биљке                   Животиње                Људи

и питамо како долазе до хране.
Закључимо да биљке производе себи храну (храну која им је потребна саме стварају у 
зеленим листовима само уз присуство сунчеве светлости, уз воду и вадух и том приликом 
испуштају кисеоник). 
Животиње се хране биљкама и животињама.
Људи се хране биљкама и животињама.
Дишу − животиње и људи удишу и издишу ваздух преко отвора на носу, на њушци или 
кљуну. Из ваздуха им је потребан само кисоник, а остало избацују кад издишу. Биљке дишу 
преко малих отвора на листовима (могу се уочити уз коришћење лупе).
Рађају се и неке животиње и људи сисају мајчино млеко, а неке животиње се легу из јаја.
(разгледање слика у уџбенику)
1. Сисају мајчино млеко, стр. 64. Именовати илустрацију животиње. Навести још неке које 
се на исти начин хране. 
2. Рађају се из јајета, стр. 65. Именовати илустрацију. Навести још неке које се на исти начин 
рађају. У разговору пронаћи везу између сисања млека и дуже везаности за мајку. Супротно 
томе, дати пример квочке и пилета − мајка пружа заштиту, али га не храни директно.
3. Потпуно су другачији кад порасту − испричати причу о жаби, лептиру и вилин-коњицу.
Кретање − животиње и људи се крећу, а биљке покрећу (лист на ветру).
Неке карактеристике имају само људи − говоре, мисле, усправно ходају, стварају. Записујемо 
и њих.

3. Повезивање делова тела живих бића са њиховом функцијом. Разговарамо о деловима 
тела живих бића који им служе за производњу или узимање хране, дисање, кретање, рад. 
Цртамо биљку, животињу и човека на табли поред одговарајуће колоне и линијом повежемо 
функцију са делом тела.

4. Завршна активност
Ученици преписују запис са табле.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 40.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Неопходни услови за живот

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати ученике са 
неопходним условима 
живота

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• уочавање и повезивање 
особина живих бића са 
условима живота

Кључни појмови услови за живот

Образовна 
постигнућа

повезивање особина живих бића са условима живота

Облик рада Метод рада Средство

фронтални, индивидуални разговор, рад на тексту уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

Неопходни услови за живот
                                    
биљке (вода, сунчева светлост и топлота, земљиште, храна животињама и људима) − 
кисеоник (ваздух) − за дисање, свима потребан

1. Активирање знања
Подсећање заједничких особина живих бића. Записати на таблу.

2. Попунити анкетни листић.

3. Повезати особине бића са одговарајућим уловима живота.
За дисање − Шта је неопходно? (ваздух − кисеоник)
Животиње и људи дишу (удишу и издишу) тако што преко отвора на њушци или кљуну из 
ваздуха узимају кисеоник, а остало издишу. Биљке дишу преко отвора на листовима.
Вода − Воду узимају сва жива бића. Животиње и људи воду пију. Воду биљке упијају из 
земље помоћу корена. Жива бића се највећим делом састоје од воде, али део те воде губе 
па морају да је надокнаде.
Храна − Биљке саме стварају храну у зеленим листовима. Храну стварају само у присуству 
сунчеве светлости уз воду и ваздух. Тада, док стварају храну, биљке у ваздух испуштају
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кисеоник. Животиње не стварају храну већ једу биљке и друге животиње. Човек се храни 
биљкама и животињама.
Сунчева светлост и топлота − неопходна је биљкама да би стварале храну. Том приликом 
испуштају кисеоник који је живим бићима неопходан за дисање. Када не би било биљака, 
не би било ни кисеоника неопходног за дисање, ни хране за животиње и човека.

4. Завршна активност
По чему се биљке разликују од осталих живих бића? А човек? Научили смо да ни људи не 
стварају храну која им је потребна, али човек гаји биљке и животиње којима се храни. Човек 
је једино биће које сади биљке да би у ваздуху било више кисеоника потребног свим живим 
бићима.

5. Домаћи задатак
Потражити у енциклопедијама, прочитати и записати о значају биљака (како живе 
биљке).

Анкетни листић

1. Живо биће може дуже да издржи без воде него без хране.   ДА   НЕ
2. Биљка уме да пронађе пут до светлости.                                       ДА   НЕ
3. Биљке би требало сејати (садити) што гушће, јер се, као и код нас деце, брже и боље расте 
у друштву.                                                                                                         ДА   НЕ
4. Само људи и животиње дишу.                                                             ДА   НЕ
Цедуље прикупити, ковертирати и рећи им да ће наредних часова кроз огледе испитивати 
све неопходне услове за живот.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 41.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Вода

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати воду као услов 
живота, особине воде и 
појавне облике воде у 
природи

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање позитивног 
односа према природи

Кључни појмови вода као услов живота особине воде

Образовна 
постигнућа

упознавање са појавним облицима воде у природи

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални
групни

разговор 
рад на тексту 
процењивање

уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

Вода
Текуће воде: извор, поточић, поток, речица, река
Стајаће воде: бара, језеро
Река: речно корито, ток, ушће, десна обала, лева обала

1. Активирање знања
Подсећање на неживу природу и воду као један од њених делова.

2. Појавни облици воде у природи
Где све има воде у природи? (ученици набрајају)
Које воде зовемо текуће? (оне које теку) Које су то воде? Које воде зовемо стајаће? (које не 
теку) Које су то воде? 
Приликом излета, обиласка места и околине рекли смо:
Извор је место где вода извире из земље. Пут којим река тече зове се речно корито. Место 
где се река улива у другу је ушће. Река тече од извора ка ушћу − ток реке. Ако се окренемо 
у правцу тока реке одређујемо леву и десну обалу.
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Прочитати текст „Поточић“:

То је конопчић воде,
што жубори немо.
Мали му је извор,
а ушће големо.
Попиће га попци
и жеднице траве.
Разнеће му мрави
каменчиће плаве.
Кртице га рију
змија му пут сече
сви га редом пију
ал он ипак тече.

3. Особине воде
Подсећање на оно што смо учили у првом разреду. Сваки ученик испред себе има стаклену 
чашу са водом. Запажајући чулима требало би да опишу (да је помиришу, мало попију) − без 
мириса, укуса, боје.
Ако одлијемо мало воде на тацну, питати − Каквог је облика вода у чаши и на тацни? Вода 
нема сталан облик већ има облик посуде у којој се налази.

Ово би требало запамтити:
Кад пада киша или кад се снег топи, један део те воде продире у земљу. У земљи вода наиђе 
на непропустљив слој или стену. Тада вода тражи место где би требало да изађе напоље. 
Место где вода извире из земље је извор. Записати на табли: изворска вода је хладна и 
питка. Чим избије из земље, наставља да тече. Извор у његовом даљем току постаје поточић. 
Поточићи имају малу количину воде. Ипак чујемо њихово жуборење.
Показати шему „Стварање реке“ (графофолија).
Најмање плаве линије представљају поточиће. Шта бива даље са поточићима? Показати да 
се сједињују у поток. Шта чини више сједињених потока? (речицу) Шта чини више речица? 
(реку) Навести речице и реке у околини.
Како се зове пут којим тече једна река? (речно корито) А место где се река улива у другу 
реку? (ушће) Део реке од извора до њеног ушћа чини речни ток. Када се окренемо у правцу 
њеног тока налазе се њена лева и десна обала.

4. Стајаће воде
Читање песме Ј. Ј. Змаја „Жаба чита новине“, могу и ученици да одрецитују. 
О чему се говори у овој песми? (о жаби) На шта је села жаба? (на локвањ) Шта је локвањ? 
(биљка са широким листовима) Где расте локвањ? (у бари) Шта је бара? (мање удубљење 
испуњено водом) Вода из баре не отиче. Зато се каже да су баре стајаће воде (записати). 
Количина воде у барама зависи од падавина. Што је више падавина, тим је више воде у 
барама. Баре су насељене разним животињама: жабама, змијама, комарцима. Од биљака у 
барама расте барска трска, локвањ са крупним листовима.
Показати слику језера (језеро, већа количина воде). То је велико удубљење у земљи 
ипуњено водом. Назива се језеро. И језеро је стајаћа вода.

5. Завршна активност
Ученици преписују речи са табле у свеске. 
Воду би требало чувати од загађења. Како воду треба чувати од загађења? Шта све загађује 
воду? Направити плакат упозорења да се вода мора чувати од загађења. 
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 42.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Вода

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• проширивати знања 
о особинама воде, 
загревањем воде настаје 
испаравање, хлађењем 
замрзавање

• развијати способност 
посматрања и логичког 
закључивања

• развијање научног 
погледа на свет уочавањем 
промена извођењем 
огледа

Кључни појмови загревање воде хлађење воде

Образовна 
постигнућа

упознавање промена воде загревањем и хлађењем

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

разговор, посматрање, про–
цењивање, уочавање

Материјал за извођење 
огледа

ПЛАН ТАбЛЕ

Вода
Загревањем вода испарава – пара
Хлађењем вода замрзава – лед

1. Активирање знања
Подсећање на научна основна својства воде.

2. Загревање воде
Посматраћамо оглед који изводи учитељ.
Материјал: Посуда за загревање воде, вода. Воду са чесме сипаћемо у посуду за загревање 
и посматрати шта се дешава.
Ученици посматрају и закључују да се вода загрева (струји). Појављује се пара.
Закључујемо да се вода загрева услед топлоте и да испарава, постаје водена пара која се 
диже у висину.
Ако воду ставимо у посуду (не стаклену) и ставимо у замрзивач (уређај за хлађење), после 
извесног времена видећемо да се вода заледила. 
Закључујемо да се хлађењем воде она замрзне.



98

3. Уопштавање
Да ли се слично изведеним огледима дешава са водом у природи?
Сипаћемо неколико капи воде у тацну (на почетку часа). Шта се десило (на крају часа) са 
водом са тацне? Нема је. Где је нестала? Испарила је.
Јесу ли видели зими (када је напољу јако хладно) шта се дешава са водом у барицама? 
(заледе се).

4. Закључак
При загревању воде она испарава.
Када је јако хладно вода мрзне – замрзава се.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 43.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Вода – кружење воде у природи

Тип часа утврђивање

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати се са променама 
које настају загревањем и 
хлађењем воде, кружењем 
у природи

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• формирање научног 
погледа на свет уочавањем 
промена у природи 
изазваних загревањем и 
хлађењем воде

Кључни појмови кружење воде у природи

Образовна 
постигнућа

уочавање појава које настају хлађењем и загревањем воде

Корелација ликовна култура – Кишни дан, сликање

Облик рада Метод рада Средство

фронтални 
индивидуални

разговор, посматрање, про–
цењивање, описивање

у џ б е н и к ,  м а те р и ј а л  з а 
огледе

ПЛАН ТАбЛЕ

Кружење воде у природи
Загревање и хлађење воде – падавине и појаве 

Падавине – киша, снег, град
Појаве – облаци, магла

1. Активирање знања
Шта се дешава са водом када је загревамо?
Шта се дешава са водом када је јако хладимо?

2. Кружење воде у природи
Посматрање слике у уџбенику.
Сунце, сунчева топлота загрева воду у природи. Када се загрева вода, шта се дешава? (Вода 
загревањем испарава, постаје водена пара која се дигне у висину.)
Док се диже у висину водена пара се хлади и згушњава. Тако настају облаци.
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Кад облак наиђе на хладан ваздух, водена пара се охлади и претвори у кишу, снег или град. 
Тако се вода враћа на земљу. Значи вода у природи не нестаје него кружи.
Киша, снег и град су падавине.
Понекад се ујутру током пролећа и јесени јавља природна појава – магла. Магла настаје 
када се водена пара згусне при земљи.

3. У календару природе уочи месеце када је било највише кишних дана.
4. Извођење огледа.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 44.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Ваздух – услов живота

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати се са ваздухом 
као условом живота, 
дисање

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање еколошке 
свести

Кључни појмови ваздух

Образовна 
постигнућа

упознавање са неопходношћу ваздуха за дисање

Облик рада Метод рада Средство

фронтални 
индивиндуални

разговор, описивање, про–
цењивање, истраживање

уџбеник 
енциклопедије

ПЛАН ТАбЛЕ

Ваздух – услов живота
Дисање –  биљке, животиње, људи

1. Активирање знања
Разговор о заједничким особинама живих бића. Наводимо особине.

2. Ваздух – услов живота
Свим живим бићима је неопходан ваздух, тј. кисеоник за дисање који се у њему налази.

Жива бића удишу и издишу ваздух. Како диши људи?
Преко носа људи удишу ваздух из кога узимају кисеоник, а остали издишу. Нека неколико 
пута полако удахну и издахну ваздух и осете пут ваздуха.
Како дишу животиње?
Животиње преко отвора на њушци или кљуну такође удишу ваздух, узимају кисеоник, а 
остали издишу.
Ако су рибе жива бића, како дишу у води када ми не можемо?
Као и људима, рибама је потребан кисеоник за дисање али га узимају из воде. Када риба, 
гута, вода пролази кроз њене шкрге. Шкрге одвајају кисеоник из воде и истискују га кроз 
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шкржне поклопце који се налазе иза очију рибе.
Како дишу биљке?
Биљке такође дишу. Дишу преко ситних отвора на листовима.
За биљке смо научили да оне стварају кисеоник приликом процеса стварања хране. За тај 
процес им је потребна сунчева светлост и вода (коју узима из земље путем корена у којој 
се налазе и растворени састојци који су јој такође потребни). Тада биљка испушта кисеоник, 
који је свим живим бићима неопходан за живот. Биљка ствара кисеоник само када има 
сунчеве светлости.
Какав је ваздух у шуми? (чист, свеж, богат кисеоником) Због те особине биљака, важно је да 
биљке не уништавамо, већ да их што више садимо и бринемо у њима.

3. Истраживање
Пронађи у помоћној литератури (енциклопедији, интернету) занимњивости о дисању живих 
бића.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 45.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Ветар

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати се са кретањем 
ваздуха (ветром) као 
последицом загревања и 
хлађења ваздуха

• развијати способности 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• упознати ученика са 
последицама загревања и 
хлађења ваздуха

Кључни појмови загревање и хлађење ваздуха

Образовна 
постигнућа

упознавање са последицама загревања и хлађења ваздуха у 
природи

Корелација ликовна култура – Дрво на ветру – сликање

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни
индивидуални

разговор,  посматрање, 
описивање, демонстрација, 
истраживање

материјал за извођење 
огледа, календар природе

ПЛАН ТАбЛЕ

В е т а р

Топли ваздух се диже, хладан ваздух се спушта. Када се топли ваздух диже изнад тла, а испод 
њега струји хладан ваздух, настаје ветар.

1. Активирање знања
Подсећање на оно што смо учили о ваздуху у првом разреду. Налази се свуда око нас. 
Ваздух се састоји од неколико различитих гасова. Један од њих је кисеоник који је свим 
живим бићима потребан за дисање.
Ваздух не можемо видети. Можемо га осетити.

2. Уочавање једноставних узрочно - последичних веза
Нека неколико пута махну испред лица. Шта осећају? (кретање ваздуха)
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3. Извести оглед да се топли ваздух шири
На једну флашу (стаклену), на грлић, ставити балон. Флашу ставити у дубљу посуду. У посуду 
сипати врућу воду. Посматрај шта ће се десити са балоном. Балон ће се после извесног 
времена подићи (усправити) и надувати.

Шта се десило?
Уочавање својства ваздуха.

4. Закључак: Ваздух у боци се загрејао, као у балону. Топли ваздух се шири и тако заузима 
већи простор. Лакши је од хладног ваздуха који га окружује, па се диже увис.
И у природи настаје вода када се топли ваздух диже изнад тла, а испод њега струји хладан 
ваздух. Ово кружно струјање је ветар.

5. Уочавање ветра у природи.
По чему знамо да ветар дува ако гледамо кроз прозор? (по померању лишћа, грана, застава 
које виоре, веша који се помера док се суши)

6. Календар природе
У календару природе прочитај какви све ветрови постоје према својој јачини. Пронађи 
ветровите дане. Формирати одељенски табеларан приказ ветровитих дана.

7. Завршна активност
Ваздух нам је неопходан за дисање. Траба га чувати од загађења. Шта све загађује ваздух?
Направи плакат о важности чистог ваздуха.
Потражите у вашим Календарима природе да ли сте убележили да је неки дан био ветровит 
и магловит? (нема га)
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 46.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Земљиште

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати се са земљиштем 
као условом живота, 
као складиште хране и 
простор за живот

• развијати способност 
посматрања и логичког 
закључивања

• развијање научног 
приступа учењу, развијање 
еколошке свести

Кључни појмови земљиште

Образовна 
постигнућа

упознати се са важношћу тла за живот биљака и живе природе

Облик рада Метод рада Средство

фронтални 
индивидуални 
групни

разговор, посматрање, 
описивање, процењивање, 
истраживање

уџбеник
материјал за извођење 
огледа

ПЛАН ТАбЛЕ

З е м љ и ш т е
Важност земљишта (тла), Заштита тла

1. Активирање знања
Поновити који су услови за живот. Издвојити земљиште (тло) о коме ћемо на овом часу 
разговарати.

2. Земљиште
Ученици су имали за задатак да донесу узорак земље (из шуме).
Оглед: Испитивање земљишта
Потребан материјал: земља, увеличавајуће стакло (лупа), више тегли, вода, стио (газа), 
грејно тело, метална посуда (шерпица), папир. 
На бели папир ставити земљу и посматрати најпре без лупе а онда лупом, чега све има у 
земљи?
У тегли са водом растворити грумен земље, процедити воду кроз сито (газу) другу теглу – то 
поновити 5 пута.
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На крају процеђени садржај пажљиво распоредити на белом папиру и опет посматрати 
лупом. Скинути све процеђене садржаје, ставити у шерпицу и грејати.
Какав мирис се осећа?
Објасни: Тло се састоји од смрвљеног стења (песка) и остатака биљака и животиња.

3. Влажност тла
У земљи се налазе многи хранљиви састојци потребни биљкама за раст и развој (за живот). 
Без њих би земљиште било жуто и беживотно. У тлу живе многе животиње (кртице, 
глисте).

4. Заштита тла
Корење биљака задржава земљу на једном месту. На овај начин се спречава да их однесе 
ветар или отплави вода.
Многи људи крче шуму (секу је) да посеју траву за своју стоку. Ако животиње попасу сву 
траву та ће земља постати пустиња. Уништавање шума може да доведе до промене климе 
као што су суше и промене кретања ветра и кише.

5. Правимо плакат о заштити тла
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 47.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Сунце – светлост и топлота

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати се са сунчевом 
светлошћу и топлотом као 
условима живота

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање и јачање 
навика, уочавање промена 
у природи и њихових 
последица

Кључни појмови сунчева светлост и топлота

Образовна 
постигнућа

уочавање промена у природи услед сунчеве светлости и топлоте

Корелација ликовна култура – буђење природе – сликање

Облик рада Метод рада Средство

фронтални 
групни

разговор
описивање
писани рад

уџбеник
календар природе

ПЛАН ТАбЛЕ

Сунчева светлост и топлота
Буђење природе, топли дани

Промене које настају загревањем и хлађењем ваздуха
Промене које настају загревањем и хлађењем воде

Сунчева светлост и топлота је потребна биљкама

1. Активирање знања
Поновити услове живота. Истаћи сунчеву светлост и топлоту као услов живота.

2. Сунчева светлост и топлота као услов живота - говорећи о претходним условима, 
помињали смо и сунчеву светлост и топлоту.

3. Промене које настају загревањем и хлађењем ваздуха.



108

4. Сунчева светлост и топлота је потребна биљкама
Топли дани и буђење природе:
Ученици у групама раде задатке. Презентују све оно што су бележили у календар природе 
и плакатима које су радили. Формирају садржаје према својим белешкама. Повезују 
промене (метеоролошке појаве) са оним у живом свету.

5. Презентација група
Могуће је допуњавање, достављање питања, читање и излагање занимљивости везаних за 
одређени задатак.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 48.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Сунце – сенка

Тип часа проширивање знања

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати се са особином 
светлости да не може да 
обилази предмете, да 
ствара сенку, изглед сенке 
у току дана

• одређивање доба дана 
према положају Сунца

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичног закључивања

• оспособљавање 
ученика да на основу 
датих података врше 
одговарајућу примену

Кључни појмови сенка

Образовна 
постигнућа

упознати се са добом дана према положају Сунца

Корелација ликовна култура – Дрво и његова сенка - цртање

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

разговор, објашњење, демо–
нстрација

уџбеник, календар природе, 
батеријска лампа

ПЛАН ТАбЛЕ

Сенка 

                                    исток                                                                                         запад
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1. Активирање знања
Зашто постоји дан и ноћ?
Светлост Сунца даје Земљи дан и ноћ. Сунце се не креће, али пошто се Земља врти око 
Сунца, долази до смене дана и ноћи.
Могуће је демонстрирати помоћу глобуса и батеријске лампе.

2. Зашто Сунце залази
Рекли смо да се Сунце не креће, али пошто се Земља окреће, чини нам се да Сунце излази 
на истоку и залази на западу.

3. Ја и моја сенка
Светло се креће у правим линијама (демонстрирам помоћу батеријске лампе) тако да се 
виде тамне сенке иза свега што стоји на његовом путу. Светлост не може да обилази 
предмете. Због тога се ставарају тамне сенке иза предмета који стоје на њеном путу. Тако 
је и у природи. Ујутру када Сунце излази (на истоку) сенке су издужене. Увече када је Сунце 
на западу, сенке су такође дугачке (издужене).У подне, када је Сунце високо (изнад нас, на 
југу) сенке су веома кратке.

4. Сунчани часовник
Некада давно људи су користили сунчане часовнике. Током дана сунчева сенка пада на 
бројчаник и означава време. Направити сунчани часовник према скици и упуству у 
календару природе.

5. Игра сенки
Правим сенке на зиду уз помоћ батеријске лампе или графоскопа.
Предмете који пропуштају светлост, као што је стакло, називамо провидним. Предмете кроз 
које светлост не продире називамо непровидним.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 49.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Дуга

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати се са особином 
разлагања светлости

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање позитивног 
односа према природи

Кључни појмови дуга

Образовна 
постигнућа

упознати се са разлагањем светлости у природи – дугом

Корелација ликовна култура – Цртање дуге

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

разговор 
описивање
демонстрација

уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

Дуга

1. Активирање знања
Подсећање на сенку. Шта је сенка? Како настаје?
Објашњење по потреби, кроз дискусију допунимо.

2. Препознавање дуге
Да ли су видели дугу и када?
После кише, када је сунчан дан, можемо видети дугу.

Занимљивост: Са Земље нам дуга увек изгледа у облику лука.
Из авиона изгледа као кружница.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 50.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Простор

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати да је простор 
услов живота, посредно, 
а  раста и развоја 
непосредно

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• упознавање са простором 
као условом живота, 
посредно и непосредно

Кључни појмови простор

Образовна 
постигнућа

упознати простор као један од услова за живот

Облик рада Метод рада Средство

фонтални 
индивидуални

разговор 
демонстрација
писани рад

уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

Просотор
Закључак:

Потребе простора у природи.

1. Услови живота
Појмови услова живота.

2. Одељенски задатак
а) Написати прву строфу песмице са стр. 62 на табли.
б) Ученици преписују строфу седећи свако на свом месту.
в)Сада нека се сви ученици сместе у један ред и нека обаве исти задатак (друго 
преписивање)
г) Одредити један угао у одељењу, оградити га клупама, довољан да сви ученици у стојећем 
ставу могу да у једној руци држе свеску, а другом записују исту строфу (треће 
преписивање).
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Сваки пут измерити време између ученика који је први и последњи преписао строфу. Нико 
не сме да напусти простор пре него што и последњи ученик заврши.

3. Анализа огледа
а) Свако нека упореди уредност и читкост сва три записа.
б) Запиши колико је времена требало у сва три случаја, да први и последњи ученик 
заврши.

4. Закључак
У мањем простору „гушће“ насељеном, мање се може постићи и квалитет урађеног је 
слабији.

5. Уочавање потребе простора у природи
Примери: плевљење баште од корова, пресађивање цвећа, орезивање воћа ради крупнијег 
плода.
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 51.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Веза живе и неживе природе

Тип часа утврђивање

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• уочити узрочно 
последичне везе живе и 
неживе природе

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање позитивног 
односа према природи

Кључни појмови услови живота

Образовна 
постигнућа

упознати нераскидиву везу живе и неживе природе

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

разговор
демонстрација

продукти после изведених 
огледа

ПЛАН ТАбЛЕ

Веза живе и неживе природе
У природи је све повезано

1. А сад вода да ли да се дода
2. Ваздушни оглед
3. Плодност земљишта
4. Тугује ли биљка без светлости
5. Биљка тражи светлост
6. Има места – нема места

1. Природа
Поновити о природи шта смо учили. Подела, особине живих бића, услови живота.
Ковертирани одговор са часа.
2. Узрочно последичне везе на основу изведених огледа о условима живота.
Описују појаве које су запазили и запажаља до којих су дошли.
Упореди одговоре са закључцима изведеним након огледа.
Закључујемо о нераскидивој вези живе и неживе природе.
3. Завршна активност
На пано истаћи обједињено запажање и закључке које су извели.
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 52.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Жива и нежива природа – провера

Тип часа провера знања

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• провери знања о живој и 
неживој природи

• развијање способности 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање способности 
систематизовања знања

Кључни појмови жива и нежива природа

Образовна 
постигнућа

повезивање садржаја о живој и неживој природи

Облик рада Метод рада Средство

фронтални, индивидуални разговор, самосталан рад наставни листићи

ПЛАН ТАбЛЕ

1. Припрема за рад
Саопштавање које су теме обухваћене задацима провере. Ученицима поделити листиће са 
задацима.

2. Решавање задатака
Након добијања задатака, учитељ чита задатак по задатак и даје упуства за рад.
Ученици самостално решавају задатке.

3. Завршена активност

Наставни листић:

1. У које две групе разврставамо оно што чини природу? Шта чини прву, а шта другу групу, 
напиши на цртама.
___________________              __________________
___________________              __________________
___________________              __________________
___________________              __________________
___________________              __________________
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2. Ако је тврдња тачна заокружи ДА, а ако није тачна заокружи НЕ:
           а) Биљке дишу преко малих отвора којих има највише на листовима.     ДА   НЕ
           б) Животиње саме стварају храну која им је потребна.                                   ДА   НЕ

в) Човек гаји биљке и животиње којима се храни.                                            ДА   НЕ
г) Док стварају храну биљке у ваздух испуштају кисеоник.                           ДА   НЕ

           д) Сва жива бића приликом дисања користе кисеоник.                                 ДА   НЕ
 
3. Допуни реченицу:
      Неопходни услови за живот су: ______________, _______________, _____________ и 
________________.

Како настају Природне појаве
Загревањем и хлађењем воде и ваздуха

Загревањем и хлађењем ваздуха
Због разлагања светлости
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 53.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Човек – део природе

Тип часа систематизација

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати начине 
загађивања природе и 
њихове последице као и 
заштиту, разумети утицај 
човека

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање позитивног 
односа према заштити 
и очувању природе од 
загађења – еколошке 
свести

Кључни појмови човек околина (заштита)

Образовна 
постигнућа

разумети утицај човека на околину

Корелација српски језик – Чувајмо природу – говорна вежба

Облик рада Метод рада Средство

фронтални 
индивидуални
групни

разговор, демонстрација, 
писани рад, читање и рад на 
тексту

уџбеник, енциклопедије, 
песма  „Сади Дрво“ Ј.Ј. Змај

ПЛАН ТАбЛЕ

План табле
Човек, део природе

Заштита вода
Заштита ваздуха

Заштита земљишта
Како човек корист природу

1. Активирање знања
Научили смо да је човек (људи) такође део природе.
По чему се он разликује од других живих бића?
(говори, мисли, ради, ствара)
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2. Однос човека и природе
На основу свега што смо досад научили о живој и неживој природи знамо да је и 
најодговорнији да природу сачува и заштити је:
–  заштита вода (начин загађивања и њихове последице)
–  заштита ваздуха (начин загађивања и њихове последице)
–  заштита земљишта (начин загађивања и њихове последице)
–  како је човек користио природне појаве и живи свет у развоју науке, уметности.

За израду задатака ученици могу да користе енциклопедије, интернет (мотивација – песма 
на 79. стр.).

3. Презентација
Ученици износе своја запажања. Могуће је допуњавати и дискутовати о њима.

4. Завршна активност
Продукте рада са часа окачити на пано.

5. Домаћи задатак
Групе добијају задатак да проуче рад људи у различитим годишњим добима. Проучавање 
ће се обавити посматрањем радова људи, читањем текстова, посматрањем слика.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 54.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Промене у природи и активности људи у зависности од годишњег 
доба

Тип часа проширивање знања

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати ученике са 
различитим радовима 
људи, везаним за одређена 
годишња доба

• оспособљавати ученике 
да помоћу примера изводе 
одговарајућа уопштавања 
у односу на рад људи у 
различитим годишњим 
добима

• формирање свести 
ученика о улози људи у 
мењању природе и њеном 
потчињавању сопственим 
циљевима (ђубрење, 
окопавање, нега...)

Кључни појмови активности људи у зависности од годишњег доба

Образовна 
постигнућа

упознати промене у природи и активности људи у зависности од 
годишњег доба

Корелација ликовна култура – Берба – сликање, Математика – решавање зада-
така узимајући примере из стварног живота и рада људи у различи-
тим годишњим добима

Облик рада Метод рада Средство

фронтални 
индивидуални
групни

разговор, демонстрација, 
рад на тексту, самосталан 
рад

слике годишњих доба

ПЛАН ТАбЛЕ

Промене у природи и рад људи
Назив годишњег доба

Време
Биљке

Животиње
Рад људи
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1. Активирање знања
Прочитати текст „Берба“. Пажљиво слушајте како бисмо могли да разговарамо.

Оживели виногради,
Хитамо им, ево, сви,
Ту се јури, трчи, ради,
Од песама поље ври.

О чему се говори у овом тексту? (о виноградима) Шта се гаји у виноградиму? (винова лоза) 
Шта се добија од вонове лозе? (грожђе) Шта се добија од грожђа? Када се бере грожђе у 
винограду? (октобар) Којем годишњем добу припада октобар? Који су још јесењи месеци? 
До када траје јесен? Која су још годишња доба? Кажите ми неки рад који људи обављају 
зими? А у пролеће? Шта раде људи лети?

2. Промене у природи и активности људи у зависности од годишњег доба
(добијају хамере, плакате)
I Промене у природи и активности људи у јесен
II Промене у природи и активности људи зими
III Промене у природи и активности људи у пролеће
V  Промене у природи и активности људи лети

3. Извештавања група
На основу посматрања стварних радова људи и слика везаних за различита годишња доба 
Календара природе, читањем текстова групе састављају извештаје. Након тога свака група 
подноси извештај. Извештај се може допуњавати уз дискусију.

4. Уопштавање знања
Промена времена у различитим годишњим добима чини и рад људи у тим добима 
раличитим. Неке радове људи обављају у јесен, друге у зиму, пролеће или лето. Свако 
годишње доба има своје посебне одлике које утичу на живот биљака и животиња. Због тога 
су и радови везани за гајење биљака и животиња раличити. Зависе од годишњег доба.

5. Завршна активност
Истицање продуката рада на пано – Промене у природи и активности људи у зависности 
од годишњег доба.

6. Домаћи задатак
Истражити – Биљке нашег места и околине
Назив годишњег доба
Време
Биљке
Животиње
Рад људи

Годишње доба – јесен

Време: дани краћи, ноћи све дуже, хладније је.
Биљке: листопадном дрвећу лишће жути и опада сазревају многи плодови.
Животиње: животиње се припремају за зиму или одлазе у топлије крајеве.
Рад људи: беру воће и поврће (јабуке, шљиве, паприке, купус, грожђе) припремају огрев за зиму.
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Годишње доба – зима

Време: Дани кратки, ноћи дуге, хладно је често, често пада снег.
Биљке: Листопадне биљке мирују.
Животиње: неке животиње (јеж, медвед, спавају зимски сан), неке животиње се хране 
плодовима које су сакупиле у јесен (веверица), вукови, зечеви, срне, током целе зиме трагају 
за храном.
Рад људи: загревају просторе у којима бораве, чисте улице од снега, брину о животињама, 
у слободно време баве се зимским спортовима.

Годишње доба – пролеће

Дани све дужи, а ноћи све краће, време је променљиво (замењују се сунчана, облачна и 
кишна раздобља), топлије је.
Биљке пупе, листају и цветају.
Животиње се буде из зимског сна, а неке се враћају из топлијих крајева, многе животиње 
добијају младе.
Рад људи: ору, копају, ђубре земљу, сеју, саде, орезују воћке и винову лозу.

Годишње доба – лето

Дани дуги, а ноћи кратке, топло је, летњи пљускови, град.
На биљкама сазревају плодови.
Животиње имају доста хране, своје младе припремају за самосталан живот.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 55.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Биљке

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати ученике са 
разновршношћу биљног 
света места и околине са 
њиховим заједничким 
одликама и разликама: 
изгледу, месту живљења и 
трајања живота

• оспособљавати ученике 
за планско и систематско 
посматрање развоја 
биљака или биљних група

• оспособљавање ученика 
за уочавање елементарних 
веза и односа који постоје 
у биљном свету, изглед 
биљака и дужина живота

Кључни појмови биљке место и околина

Образовна 
постигнућа

упознати се са разликошћу биљног света места и околине

Корелација ликовна култура – Биљка по слободном избору цртање

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни 
индивидуални

разговор
сам рад ученика
рад на тексту

узорци шумских биљака, 
узорци повртарских биљака, 
листови, воће, биљке, лива–
да

ПЛАН ТАбЛЕ

Биљке нашег места и околине
Биљке, њива, биљке воћњака, биљке повртњака, зелене биљке наших шума, велике шумске 
биљке, ливадско биље
Једногодишња, Вишегодишња, Зељаста, Дрвенаста

1. Активирање знања
Прочитати песму „Звончићи“ – Обратите пажњу на биљке које се помињу у овој песми!

Кад се пролећа приближи час, веселог звончића чује се глас.
Цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин!
Јагорчевине, љубичице, цветаће сви, хитро пробудите се сада сви:
Цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин!
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Травица зелена ниче нам свуд, пролеће злаћено пролази нам туд
Цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин!
Птичице, бубице, лептири, ви коло заиграјте весело сви:
Цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин!
Травица зелена ниче на свуд, пролеће злаћено пролази нам туд.
Цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин!
Птичице, бубице, лептири ви коло заиграјте сви:
Цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин, цин!

Које биљке се помињу у овој песми? Ко је видео љубичицу? Како изгледа? Где расте 
љубичица? Какав је њен цвет? По чему сте је препознали?

2.  Биљке нашег места и околине
Извештаји група:
– биљке њива,
– биљке воћњака,
– биљке повртњака,
– зелене биљке наших шума и велике шумске биљке,
– ливадско биље.

3.  Уопштавање усвојеног знања
Без биљака не би могли живети ни животиње, ни људи. Брашно, шећер, уље од сунцокрета, 
воћни сокови, све је то од биљака. Влакна за издраду такође су биљног порекла. У нашем 
месту и околини има разноврсних биљака. Оне се разликују по месту живљења, изгледу, 
дужини и начину живота. Неке биљке су увек зелене. То су зељасте биљке. Код других 
стабло је увек чврсто, обележено кором. То су дрвенасте биљке. Лишће неких биљака је 
увек зелено, док код других током године мења своју боју. Поред разлика све биљке имају 
и неке заједничке собине. Све су жива бића: расту, размножавају се, хране се, старе и 
умиру.

4.  Утврђивање знања о биљкама
Припремити слике по биљним групама: биљке њива, ливада, шума повртњака и воћњака. 
Истовремено припремити  шему биљних врста на табли, а сваком ученику дати непопуњену 
шему са задатком да је испуни називима биљака о којима се на часу разговарало.
Показати слику храста – која је биљка приказана на слици? По чему то знате? Какав је храст 
у пролеће, јесен и у зиму? Колико може да живи храст? Како називамо биљке које живе 
више година? Које биљке, поред храста живе више година?
На сличан начин се води разговор о другим биљкама чије смо слике припремили. У току 
разгова ученици уписују у шему назив биљке и групу којој припада: једногодишња, 
вишегодишња, зељаста, дрвенаста.

5.  Завршна активност
Истаћи ученичке продукте – извештаје на паноу (биљке места и околине).
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 56.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Биљке

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознај ученике са неким 
једногодишњим биљкама и 
њиховим начином живота, 
а на примеру јабуке 
вишегодишње биљке, 
упознати се са самониклим 
и културним биљкама

• развијати способност 
посматрања и уочавања

• уочавање промена у 
развоју у зависности 
од промене времена у 
различитим годишњим 
добима, уочавање 
јединства и повезаности 
неживе и живе природе

Кључни појмови једногодишње и 
вишегодишње 
биљке

самоникле и гајене биљке

Образовна 
постигнућа

упознај неке једногодишње и вишегодишње биљке: културне и 
самоникле биљке

Корелација српски језик – У шуми, писмена вежба

Облик рада Метод рада Средство

фронтални 
индивидуални 
рад у пару

разговор 
објашњења
демонстрација 
дискусија пар – пар

слике једногодишњих и ви–
шегодишњих биљака, гајених 
и самоник лих (биљке у 
природном окружењу)

ПЛАН ТАбЛЕ

Биљке
Једногодишње и вишегодишње
Пшеница       храст
Кукуруз       буква
Паприка      бреза                      листопадне
       Јабука
      Крушка
       Шљива
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                                  Бор
       Јела                     зимзелене
      Смрча

Гајене                                            самоникле
Житарице   шумско дрвеће
Воће    цвеће
Поврће   ливадско цвеће
Украсне биљке   лековито биље 
                                                         коров

1. Активирање знања
Пожељно би било организовати у природи. Ако нисмо у могућности припремити 
одговарајуће слике.

2. Једногодишње и вишегодишње биљке
А) Слика њиве засејане пшеницом – чиме је засејана ова њива? (пшеницом)
Кад људи сеју пшеницу? (у јесен) – Шта бива са пшеницом током зиме? (прекрије је снег) А 
у пролеће? (буја, расте) – Кад се у пшеници ствара зрно? (лети) – шта се ради са пшеницом 
пошто зрно сазри (жање се) – Кад се то ради? ( у лето) – Шта добијамо од зрна пшенице? 
(брашно) – Колико времена живи пшеница? (од јесени до јесени) – Шта би било ако би 
пшеницу посејали у лето? (никла би, али не би могла да донесе плод)
Запамтите: пшеница живи само једну годину. Због тога се каже да је једногодишња 
биљка.

Б) Слика њиве засејане кукурузом – Чиме је засејана ова њива?  Кад је кукуруз посејан 
(почетком пролећа) Шта ће се појавити на  кукурузу средином лета? (клип) Кад се кукуруз 
жање (у јесен) – По чему се у том погледу разликује од пшенице? (кукуруз у земљи зими 
иструне) И кукуруз је једногодишња биљка. Запамти: живот неких биљака траје само једну 
годину. То су једногодишње биљке.
Које биљке живе годину дана? (раж, јечам, овас, паприка и друге)

В) Слика шуме – Које дрвеће расте у шуми? (храст, буква, јасен, брест и др). Описати неко 
дрво: какво је стабло (од дрвета, чврсто, обло). Хоће ли и ово дрво нестати у јесен као што 
бива са пшеницом и кукурузом? (не)
Зашто? (храст живи више година) Храст је вишегодишња биљка, јер живи више година – Шта 
бива са храстом у јесен? (лишће жути и опада) Које још биљке шума живе више година? 
(буква, бреза)
Какве се промене дешавају код ових биљака у јесен? (лишће жути опада – Како ћемо једним 
именом назвати све оне вишегодишње биљке код којих у јесен лишће жути и опада? 
(листопадно дрвеће) Све листопадне биљке су вишегодишње. Сетите се вишегодишњих 
биљака које човек гаји. (набрајати воћке)
Код којих биљака не опада лишће у јесен, ни преко зиме? (бор, јела, смрча) По чему се 
разликује бор од биљака које смо до сада посматрали? (лишће личи на иглице, увек је 
зелено и у јесен не опада)

Запамтите – Биљкама као што су бор, јела, смрча, лишће је зелено и лети и зими. Зато се за 
ове биљке каже да су зимзелене, јер су и зими зелене.
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3. Гајене и самоникле биљке
А) Слика висибабе, маслачка . Где расту ове биљке? (саме ничу у природи) Биљке које саме 
ничу, које нико не негује зову се самоникле.
Б) Слика кромпира (или неке друге биљке повртњака) Које биљке људи гаје у повртњаку? 
Зашто се гаје ове биљке? Које све радове људи обављају око гајења кромпира? (сађење, 
ђубрење, окопавање, вађење кромпира из земље) – Чему служи кромпир? (за храну) Како 
се употребљава компир? (кува се) – Које радове људи обављају са гајењем купуса? (копа, 
сади, залива, плеви, сече купус) – Како се купус употребљава за храну? (једе се свеж, кува, 
кисели)
Слична питања постављати и за друге биљке повртњака.
Да ли ове биљке могу да се развијају без утицаја људи? (не) Дакле, све повртарске биљке 
називамо гајеним, јер их гаји човек за своје потребе.

Б) Које биљке човек гаји у воћњаку? Које радове људи обављају у воћњаку? (сађење, 
окопавање, орезивање, брање)
На који начин људи употребљавају воће за храну? (једе се свеже, кува се слатко, џем, 
сокови)
Поступак поновити и за житарице и цвеће.

4. Уопштавање
Житарице, воће, поврће и украсне биљке убрајамо у културне. Ове биљке гаје људи, јер од 
њих имају користи. Биљке које људи гаје у повртњаку на њиви, у воћњаку и винограду дају 
плодове који људима служе за исхрану.

В) Слика неке самоникле биљке (на пример коприва). Где расте? Да ли људи гаје ову биљку? 
(она сама расте)
Навести још неку биљку.

Д) Уопштавање
У природи расте велики број биљака које нико не гаји. Саме се расејавају, ничу из земље, 
расту и размножавају. То су самоникле биљке. Њих можемо наћи свуда: у шуми, ливади, 
поред реке, у бари. Самоникле биљке, шумско дрвеће и цвеће, ливадско цвеће, лековито 
биље као што су нана, камилица и др. И коров који расте у повртњаку је самоникло биље.

5. Завршна активност
Изради плакат биљке.
Домаћи задатак: Парови добијају задатак за следећи час.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 57.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Животиње – домаће

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати ученике са 
битним карактеристикама 
домаћих животиња, 
начином њиховог 
одгајања, користи које 
људи имају од њих

• оспособљавати ученика 
за посматрање и праћење 
промена у понашању 
домаћих животиња током 
године

• развијање љубави према 
гајењу домаћих животиња

Кључни појмови домаће животиње

Образовна 
постигнућа

познавање битних карактеристика домаћих животиња

Корелација српски језик – Две козе, басна

Облик рада Метод рада Средство

Облик рада
фронтални
индивидуални, групни

објашњење рада на тексту, 
ученички писани извештај, 
демонстрација

слике домаћих животиња

ПЛАН ТАбЛЕ

Домаће животиње
Крупније домаће животиње:
Говече - крава: млеко, месо, рогови, – биљојед; теле – младунче; во – мужјак, снажан, велики, 
бик за приплод
Овца, длака: црна, бела, сива – храна трава, сено – биљојед, јагње – младунче, ован – 
мужјак

Ситније домаће животиње
Кокош: младунче – пиле, перје, крила, мужјак, петао
Ћурка, гуска, патка – живинарник
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1. Активирање знања:
Ваш задатак је био да у паровима одговорите или опишете:

1. пар      Које животиње људи гаје код својих кућа?
2. пар      Зашто људи гаје говече?
3. пар      Шта сте сазнали о овци?
4. пар      Зашто људи гаје свиње?
5. пар      Опишите изглед коња и развој и корист од њега!
6. пар      Које животиње које човек гаји код куће чине живину?
7. пар      Опиши кокош, њен развој и корист од ње.
8. пар      Опиши патку, њен изглед, развој и корист од ње.
9. пар      Опиши гуску, њен изглед, развој и корист од ње.
10. пар    У чему се огледа брига човека за домаће животиње?
11. пар    Зашто људи гаје пса?
12. пар    Опиши изглед и назив младунаца домаћих животиња.

Ученици у паровима читају своје радове. У вези са овим користили су своја искуства из 
претходне године, посматрања тв емисија, самостално посматрање, енциклопедије.

Домаће животиње
Слика краве – Описати је. Где живи крава? Чиме се храни? (трава, сено, кукуруз, шаша, 
лишће младих биљака) Крава се храни само биљном храном – Како се зове младуче краве? 
(теле) Чиме се храни теле? (кравље млеко, касније трава, кад порасте једе сено) Зашто људи 
гаје краву? (млеко, рогови, месо, кожа) Шта се прави од млека? (сир, кајмак, маслац, јогурт) 
– Како се за све то каже једним именом (млечни производи) – А шта је во? (мужјак) За шта 
се користи? (за оплодњу, за вучу) Како се зове мужјак краве који служи за оплодњу? (бик) 
– Како једним именом називамо краву, теле вола и бика? (говеда)
– Које животиње дају човеку оно што и крава? (коза, овца) – Слика овце – Како изгледа, 
описати је (мања је од краве има дужу длаку, која може да буде бела, црна  и црно-бела) – 
Чиме се храни (сено, трава, што једе и крава). Овца једе мање од краве, али зато даје и мање 
млека. Овчје млеко је укусно и хранљиво. Од оваца се добија вуна од које се израђују 
најбољи штофови за одела. Овца је по начину исхране биљојед.
– Слика козе – Понавља се поступак анализе као у претходна два случаја. Шта је заједничко 
код свих ових животиња? (све се те животње хране биљном храном, дају човеку месо, 
млеко, рогове, кожу)

Која домаћа животиња даје све као и ове о којима смо до сада разговарали, само не млеко? 
(свиња) Посматрати слику свиње и описати је на начин као и до сада. Како се зове младунче 
свиње? (прасе)  А мужјак? (вепар)
На сличан начин описују се и коњ, кокош, гуска, ћурка, као и пас и мачка.

2. Утврђивање наученог

Допуни реченице (са графофолије)
Да би имали месо људи гаје__________________________.
Од неких животиња људи користе и месо и млеко то су:__________.
Због меса и јаја људи гаје______________________________.
Животиње које људима помажу у раду су_________________.
За израду предмета човек користи кожу и длаку од_________.
А перје од_________________________________.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 58.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Дивље животиње

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• продубљивање и 
проширивање знања о 
дивљим животињама

• развијати интересовања за 
проучавање природе

• подстицање ученика у не–
говању природе, брижљив 
однос према законом 
заштићеним животињама

Кључни појмови дивље животиње

Образовна 
постигнућа

проширити знања о дивљим животињама

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални
групни

објашњавање, разговор, 
дискусија, самосталан рад

слике дивљих животиња – 
уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

Дивље животиње

Зец – мека длака, дуге уши, биљојед
Лисица – живи у јазбини, дугачак реп, месождер, скупоцено крзно 
Веверица – хитра, биљојед, скупоцено крзно
Срна – украс шума, хитра, дуге ноге, витко тело, биљојед
Вук – шиљаста глава, крволочан, месојед
Медвед – гломазан, сваштојед

1. Активирање знања
Прочитати песму „Скочи зеко“. У песми уочите особине зеца које се помињу.

Скочи зека: хоп, хоп, хоп, срце лупа: топ, топ, топ,
Њега зове: хај, хај, хај, вук из шуме,
Страх га хвата: ту, ту , ту, кад пред њега скочи вук,
Језик плази, ха, ха, ха, појешће га, то се зна.
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Која се животиња помиње у песми? Које особине зеца сте у овој песми уочили? (плашљив, 
брз) По чему знате да је плашљив? Ко је непријатељ зецу? (вук) Где живе ове животиње? (у 
шуми)  Како се другачије зову шумске животиње? (дивље) Зашто? (саме се старају о себи)

2. Дивље животиње нашег места и околине
Припремити слике зеца, лисице, веверице, јелена, вука, медведа. Показати једну по једну 
слику животиње, описивати их и разговарати. (изглед, околина, исхрана, корист и штета)
Зец: Зец је прави биљождер. Има оштре зубе којима глође дрво. Зато се каже да је зец 
глодар. Тиме људима причињава велику штету. Због тога га људи и лове, али и због укусног 
меса и топлог крзна.
Лисица живи у свим шумама. Направи себи јазбину. По облику је слична вуку, мања је од 
њега. Врло је лукава. Шуња се лагано, а кад примети плен, хитро скочи на њега. Глава јој је 
шиљаста, реп попут метле, дугачак и китњаст. Храни се животињском храном. Врло је 
крволочна животиња. Птице па и кокош радо лови. Прави је месождер. Лове је због крзна 
и штете коју наноси људима.

Веверица је мала љупка животиња. Дрвеће у парку или шуми је њено пребивалиште. Хитро 
скаче с гране на грану. Покривена је меким и топлим крзном. Биљождер је, јер се храни 
само биљном храном: храстовом шишарком, орасима, лешницима. Лове је због крзна.

Вук – препознајемо га по шиљастој глави и чуљастим ушима. Реп му је дугачак и помало 
повијен. Врло је крволочан. Храни се животињама. Често напада домаће животиње, посебно 
овце. Вук је месождер.

Медвед је велика и незграпна животиња. На ногама има шапе. Храни се воћем, кукурузом, 
медом, пужевима. Медвед је сваштојед. Младунче медведа је мало, величине пацова, али 
брзо расте.

Срна и јелен – украс шума. Хитра животиња. Има дугачке ноге и витко тело. Храни се травом, 
лишћем и пупољцима. Биљождер је.

3. Завршни део
Цртање дивљих животиња – плакат.

4. Домаћи задатак
Урадити задатке на 80. и 81.страни уџбеника.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 59.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Животиње

Тип часа утврђивање

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати ученике са 
битним карактеристикама 
животиња, местом 
живљења, начином 
исхране

• оспособити ученике за 
посматрање и праћење 
живота и исхране 
животиња

• развијање љубави према 
животињама

Кључни појмови место живљења ланци исхране

Образовна 
постигнућа

упознати место живљења животиња и начин исхране

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални
групни

разговор
писани рад
дискусија, рад на тексту

уџбеник
енциклопедије

ПЛАН ТАбЛЕ

Где ко живи
Плакат

1. Активирање знања:
Разговор о животињама које смо до сад упознали.

2. Ко где живи?
Прочитати текст на 84. и 85. страни уџбеника. Користећи и претходна знања ученици треба 
да реше 86. и 87. страну самостално, графитном оловком, убележавају бројеве датих 
животиња (стр. 87) у мапу дату на стр 86.

3. Повратна информација
Повратну информацију дати кроз разговор и дискусију ученика.
Помоћна питања: Где ко проналази храну? Где одгаја младунце? Кроз које средине се 
креће?

Ако ученици имају неких недоумица у раду могу користити енциклопедију. Урадити 
заједничку мапу сличну оној на 86. страни на табли приликом повратне информације.
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 60.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Повезаност биљног и животињског света

Тип часа утврђивање

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• проширивати и 
продубљивати знања 
о живом свету, места и 
околине и утицајима који 
један део природе врши на 
други

• оспособљавати ученике да 
на основу датих података 
врше одговарајућа 
уопштавања

• развијање савести о 
јединству и повезаности у 
природи и многостраним 
везама којима се јединство 
остварује

Кључни појмови позитиван утицај биљке на живот животиња и обрнуто

Образовна 
постигнућа

уочавање позитивне и негативне повезанотсти биљног и 
животињског света

Облик рада Метод рада Средство

фронтални 
индивидуални
рад у пару

разговор 
демонстрација
дискусија

уџбеник

ПЛАН ТАбЛЕ

Повезаност биљног и животињског света

Нежива природа: вода, ваздух, земљиште, сунчева светлост и топлота.
Биљке зависе од неживе природе. Биљке користе неке животиње за размножавање. Неке 
биљке штетно утичу на друге биљке (коров). Животиње на разне начине могу да штете 
биљкама (лептир купусар).

1. Активирање знања
Читање песме „Детлић и лешник“, М. Тешића.
Сетио се детлић јесењих лешника, рано јутрос бану из младог храстинка.
Претражио воћњак, башту нашу целу не познаје леску у беломе велу.
После причо свима: „Видех дивну леску читав дан сам био у њеноме дому.
Одећа јој бела и ките и ресе који брзи ветар кад дуне затресе.
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О чему се говори у овој песми? Шта је лешник? Шта је детлић? По чему се разликује детлић 
од других птица? (дугачак кљун којим удара у стабло дрвета)
Шта тражи детлић у дрвету? (мушице и црвиће под кором) А шта ће му лешник? (њиме се 
храни)
Одакле је излетео детлић који се у песми помиње (из храстинка).
Детлићу је у шуми дом. На сличан начин су и друге за животиње везане биљке.

2. У природи је све повезано
Да ли би биљке могле да живе без земље? (не) Зашто? (земља је храна за биљку)
Шта је још биљкама потребно за развој? (вода, ваздух, светлост) Какве су биљке које немају 
довољно светлости? (жуте, бледе)
Биљке су жива бића. Оне се без воде, ваздуха, топлоте и светлости земље не би могле 
развијати. Вода, ваздух, земља и топлота су неживи део природе. Биљке зависе од неживе 
природе.

А) На који начин животиње помажу биљкама? (цветови привлаче многе мале животиње – 
инсекте) Они лете од цвета до цвета и сисају медни сок. Истовремено они тиме преносе и 
поленов прах с једног цвета на други. Тако се биљке размножавају.
Б) Које биљке штетно утичу на друге биљке?
У повртњаку човек гаји биљке за своју корист. То су гајене биљке. Међутим, поред ових 
биљака расту и самоникле биљке, које ометају развој културних биљака. То је коров. Људи 
га отклањају окопавањем или плевљењем.
В) На који начин животиње штетно утичу на развој биљака?
Многе животиње хране се само биљном храном. То су биљоједи. Неке од њих пасу траву 
(овца, крава). Друге се хране лишћем и младим гранчицама (срна, коза). Зец глође кору 
дрвета. Дрво са оголелим стаблом брзо се осуши и пропада. Мале животиње нападају 
биљке и поврћа и жита и тиме наносе штету. Животиње на разне начине могу да штете 
биљкама.
Г) Како биљке омогућавају живот животињама ?
Многе домаће и дивље животиње хране се само биљкама. Да није биљака, не би било ни 
ових животиња. Не би било ни животиња месождера, јер се оне хране биљоједима, а кад 
не би било биљоједа, нестало би и месоједа.

Запамтити: У природи је све повезано. Биљке не би могле да живе кад не би било земље, 
воде, светлости и топлоте. Има биљака које ометају развој других биљака. То су корови. 
Неке животиње помажу развој и размножавање биљака, птице уништавају гусенице. Пчела 
и други инсекти носе полен биљака с једног места на друго. Друге животиње као лептир 
купусар уништавају биљке.

3. Ланци исхране
Стр. 85. Од понуђених животиња и других (рад у пару) формирати краће ланце исхране (3-4) 
примера. Запамти -  на почетку је увек биљка.

4. Завршна активност
Направити плакат "Ланци исхране".
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 61.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Заштита и чување околине

Тип часа проширивање знања

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• разумети утицај човека на 
околину

• знати поступке којима 
ученици могу придонети 
заштити, очувању и 
унапређењу околине, 
знати разликовати отпад 
од смећа

• развијати способност 
посматрања, и логичког 
закључивања

• развијање позитивног 
става о заштити и очувању 
околине од загађења

Кључни појмови отпад смеће загађење

Образовна 
постигнућа

разумети утицај човека на околину, навести поступке којима 
ученици могу придонети заштити, очувању и унапређењу 
околине, разликовати отпад од смећа

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

разговор, демонстрација, 
читање, писани рад

свеска

ПЛАН ТАбЛЕ

Заштита и чување околине

– разврстано смеће зове се отпад
– разврстај отпад и одложи га у посебне контејнере

пет амбалажа       папир        стакло            лименке        батерије

Отпад – разврстати, прерадити, употребити = рециклирати.
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1. Активирање знања
Шта је околина? Како је можемо сачувати од загађења?

2. Заштита и чување околине
Да би сачували здравље, људи морају заштити своју околину. У сваком насељу људи стварају 
велике количине смећа. Део смећа може се поново прерадити и употребити – рециклирати. 
Зато га је потребно разврставати. Разврстано смеће назива се отпад. Отпад чине стари 
папир, пластичне боце, стакло, лименке и батерије. Одлажу се у посебне канте, контејнере. 
Смеће се не сме бацати било где у природи, јер тиме загађујемо и воду. Посебна служба 
одвози смеће одложено у канте и контејнере на за то предвиђена места – сметлишта.

Како ви можете, својим понашањем придонети заштити околине? Разврстај отпад и одлажи 
га у посебне канте (контејнере). Смеће бацај само у канте за смеће. Брини се о чистоћи и 
лепоти своје околине. Упозори друге на важност заштите околине.

3. Понављање и увежбавање
Ученици усмено одговарају на питања са графофолије.

1. Која је разлика између отпада и смећа?
2. Зашто је важно разврставати отпад?
3. Зашто се смеће не сме одлагати било где у природи?
4. Како ти можеш придонети заштити околине?

4. Завршна активност
Израда плаката везаних за заштиту околине.
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 62.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Човек и природа

Тип часа утврђивање

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• одредити темељне 
појмове везане за биљке и 
живот

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање одговорности 
за лично постигнуће

Кључни појмови биљке животиње

Образовна 
постигнућа

утврдити и повезати садржаје везане за живу природу

Облик рада Метод рада Средство

групни рад разговор, излагање, диску-
сија

уџбеник
наставни листић

ПЛАН ТАбЛЕ

Човек и природа
1. Промене у природи и активности људи у зависности од годишњег доба.
2. Биљке нашег места и околине.
3. Једногодишње и вишегодишње биљке.

1. Активирање знања
Најава понављања градива везаног за живу и неживу природу, како би се што боље 
припремили за проверу знања.

2. Понављање и увежбавање
Наставне садржаје ученици ће поновити кроз рад у групама. Ученици су подељени у 
групе:

1. група Промене у природи и активности људи у зависности од годишњег доба.
2. група Биљке нашег места и околине.
3. група Једногодишње и вишегодишње биљке.
4. група Културне и самосталне биљке.
5. група Домаће животиње.
6. група Дивље животиње.
7. група Заштита и чување околине.
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Ученици треба на направе плакат. У свом раду служе се овим материјалима које имају. 
Добијају листић са задацима.

3. Проверавање резулатата рада.

4. Након што ученици реше све задатке с листића, вође група презентују рад на одређену 
тему. Ученици расправљају о садржају на плакатима, односно тачности решавања задатака 
с листића.

5. Домаћи задатак
Понови садржаје везане за биљке и животиње, ради припреме за проверу знања.
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 63.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Човек и природа – провера

Тип часа провера знања

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• провера знања за живу 
природу

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање способности 
систематизовања знања и 
примене наученог

Кључни појмови сви појмови у вези са природом

Образовна 
постигнућа

повезати садржаје у вези са живом природом

Облик рада Метод рада Средство

фронтални 
индивидуални

разговор
самосталан рад

наставни лист

ПЛАН ТАбЛЕ

1. Активирање знања – припрема за рад
Саопштити које су теме обухваћене задацима провере. Ученицима поделити листиће са 
задацима.

2. Решавање задатака
Након добијања листића, учитељ чита задатак по задатак и даје упутства за рад. Ученици 
самостално решавају задатке.

3. Завршна активност
Саопштити ученицима да ће се на следећем часу разговарати о решењима и 
постигнућима.
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Наставни лист:

1. Разврстај следеће биљке на културне и самоникле: кукуруз, крушка, јагорчевина, 
пшеница, храст, јела, паприка, маслачак, купус, бор.
културне _________________________________________________
самоникле ________________________________________________

2. Прочитај назив биљака и подвуци оне које припадају листопадном дрвећу: бор, јасен, 
јела, храст, буква, смрча.

3. Непријатељи наших шума су (заокружи слова испред тачних одговора):

а) непажљиви људи приликом боравка у шуми
б) срна и зец
в) вук
г) веверица
д) инсекти који живе под кором дрвета
ђ) детлић.

4. Прочитај имена следећих биљака и подвуци једногодишње:
пшеница, паприка, јела, љубичица, бор, смрча

5. Заокружи ДА ако је тврдња тачна, односно НЕ ако тврдња није тачна:

а) Крава се храни само биљном храном.                                                                      
б) Све птице су покривене перјем, полажу јаја, лете и имају кљун.                  
в) Младунче овце је јаре.                                                                                                     
г) Животиње које се саме старају о себи су домаће животиње.                         

6. Допуни реченице:

Да би имали месо, људи гаје _________________________________.

Од неких животиња људи користе и месо и млеко. То су: _____________________________
_____________________________.

Због меса и јаја људи гаје ____________________________________.

За израду предмета човек користи кожу и длаку од _______________, а перје од 
________________.

ДА     НЕ
ДА     НЕ
ДА     НЕ
ДА     НЕ
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 64.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Човек и природа – анализа и исправка провере

Тип часа утврђивање

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• одредити основне појмове 
усвојене о живој природи

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање одговорности 
за лично постигнуће

Кључни појмови сви кључни појмови о живој природи

Образовна 
постигнућа

повезивање садржаја везаних за живу природу

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
индивидуални

разговор наставни лист

ПЛАН ТАбЛЕ

1. Активирање знања
Подсетимо ученике који је био циљ провере и наведемо садржаје које смо обухватили 
провером. Упознамо их са општим резултатима и похвалимо за труд.

2. Обрада и коришћење резултата
Извршимо анализу задатака, запишемо тачна решења.

3. Завршна активност
Разговарамо о томе како да научимо оно што није савладано.
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 65.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Кретање у простору и времену

Наставна јединица Шта утиче на брзину кретања тела

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• уочити да на брзину 
кретања утиче облик тела

• развијање способности 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• упознавање са научним 
приступом у формирању 
појмова

Кључни појмови облик тела

Образовна 
постигнућа

уочавање да на брзину кретања утиче облик тела

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

разговор
демонстрација

материјал за извођење 
огледа

ПЛАН ТАбЛЕ

Шта утиче на брзину кретања тела
Задатак:
Материјал:
Претпоставка:
Експеримент:
Закључак:

1. Активирање знања
Подсетити се градива обрађеног у првом разреду - на које начине тела могу да се 
покрећу.

2. Шта утиче на брзину кретања тела?
Ученици су подељени у групе и треба да испитују:
Задатак: Које ће се тело брже кретати, лопта или кутија када их истовремено гурнеш?
Материјал: лопта, кутија (приближне величине), велики лењир (даска).

3. Ученици испитују брзину кретања
Прво ће рећи (записати) претпоставку (хипотезу), па онда врше испитивања.
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4. Извештај групе
По извршеном огледу вође група износе задатак који су имали, износе претпоставку и 
закључак до кога су дошли након експериментисања. Све бележе у свеску.

5. Закључак
Заједнички закључак се изводи са учитељем.

6. Завршна активност
Допуни реченицу: Коцка клизи, а лопта_________________?

7. Домаћи задатак
Донети једну мању и једну већу гумену лопту.
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 66.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Кретање у простору и времену

Наставна јединица Шта утиче на брзину кретања тела

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати да на брзину 
кретања утиче величина 
тела

• развијање способности 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• упознати се са научним 
приступом у извођењу 
огледа

Кључни појмови величина тела

Образовна 
постигнућа

упознати да на брзину кретања утиче величина тела

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

разговор
демонстрација

материјал за извођење огле–
да

ПЛАН ТАбЛЕ

Шта утиче на брзину кретања тела
Задатак:
Материјал:
Претпоставка:
Експеримент:
Закључак:

1. Активирање знања
Подсећамо на запажање у вези са брзином кретања са претходног часа.

2. На брзину кретања утиче – величина тела
Ученици су подељени у групе.
Задатак: Да ли ће се, када их истовремено гурнемо брже кретати и даље, мања или већа 
лопта?

3. Ученици решавају задатак
Прво ће рећи (записати) хипотезу, затим експериментишу и доносе закључак. Све записују 
(цртају) у свесци.
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4. Извештај групе
Вођа групе износи задатак који су имали, хипотезу а затим и закључак групе.

5. Завршна активност
Заједнички закључак са учитељем.

6. Домаћи задатак
За следећи час донети гумену и кожну лопту исте величине.
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 67.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Кретање у простору и времену

Наставна јединица Шта утиче на брзину кретања тела

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати да на брзину 
кретања утиче подлога

• развијање способности 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• упознати научни приступ у 
извођењу огледа

Кључни појмови јачина деловања

Образовна 
постигнућа

уочавање да на брзину кретања утиче подлога    

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

разговор
демонстрација

материјал за оглед

ПЛАН ТАбЛЕ

Шта утиче на брзину кретања тела

Задатак:
Материјал:
Претпоставка:
Експеримент:
Закључак:

1. Активирање знања:
Подсећамо на запажања у вези са брзином кретања са претходних часова.

2. На брзину кретања утиче – подлога
Ученици су подељени у групе.

Задатак: Да ли ће се брже и даље откотрљати лопта (или аутићи) на глаткој или храпавој 
подлози када их истовремено гурнемо?
Материјал: две исте лопте, глатка подлога (паркет) и храпава подлога (парче тепиха, 
итисона), велики лењир, аутићи.
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3. Извођење експеримента
Кад прочитају задатак, прво ће рећи (записати) претпоставку, а потом врше испитивање и 
доносе закључак.

4. Извештавање
Вође група износе задатак, хипотезу, описују извођење експеримента и дају закључак.

5. Завршна активност
Извођење заједничког закључка са учитељем.

6. Домаћи задатак
Донети лопте исте величине.
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Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 68.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Кретање у простору и времену

Наставна јединица Шта утиче на брзину кретања тела

Тип часа обрада

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• упознати да на брзину 
кретања утиче јачина 
деловања

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• упознавање научног 
приступа у формирању 
појмова

Кључни појмови јачина деловања

Образовна 
постигнућа

уочавање да на брзину кретања тела утиче јачина деловања

Облик рада Метод рада Средство

фронтални, групни разговор, демонстрација материјал за оглед

ПЛАН ТАбЛЕ

Шта утиче на брзину кретања тела
Задатак:
Материјал:
Претпоставка:
Експеримент:
Закључак:

1. Активирање знања
Подсећање на закључке са претходних часова у вези тога шта утиче на брзину кретања.

2. На брзину кретања утиче – јачина деловања 
Ученици су подељени у групе.
Задатак: Испитати када ће се лопта дуже котрљати, када је јаче или слабије гурнемо?
Материјал: две исте лопте, велики лењир, креда.

3. Извођење експеримента
Кад прочитају задатак, прво ће рећи (записати) претпоставку, затим врше испитивање, 
мерење растојања између линија на којима су се лопте зауставиле. Доносе закључак на 
основу упоређивања растојања места заустављања лопти.
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4. Извештавање
Вођа групе износи задатак, хипотезу, описује експеримент и даје закључак групе.

5. Завршна активност
Извођење заједничког закључка са учитељем.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 69.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Кретање у простору и времену

Наставна јединица Саобраћај и мерење времена

Тип часа систематизација

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• повезати наставне 
садржаје света око нас

• одредити темељне 
појмове усвојене у другом 
разреду

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање одговорности 
за лично постигнуће

Кључни појмови кључни појмови садржаја о саобраћају и мерењу времена

Образовна 
постигнућа

повезати садржаје наставе света око нас у другом разреду

Корелација одељенска заједница – међусобно уважавање и поштовање туђег 
мишљења

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

излагање
разговор
демонстрација

уџбеник
свеска

ПЛАН ТАбЛЕ

Саобраћај и мерење времена 

садржаји 
света око 

нас

час и минут саобраћајни знаци

прелазак преко
улице

врсте саобраћајадан и делови дана

месец и година
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1. Припрема за рад
На табли нацртати мапу ума са садржајем у оквиру тема о саобраћају и мерењу времена. 
Ученици ће, подељени у групе, играти игру у којој треба да одговоре на сва питања.

2. Понављање и увежбавање
Ученици су подељени у три групе. Свака група добија листић с потписом две различите 
наставне теме. Свака група би требало да напише по три питања за сваку наставну тему и 
тада тај листић прослеђује другој групи. Тада свака група треба у одређеном времену да 
одговори на свих шест постављених питања како би победили друге групе у игри.

3. Процењивање резултата рада
У завршном делу часа најавити вежбање и понављање градива наставне теме Људска 
делатност.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 70.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Људска делатност

Наставна јединица Људска делатност

Тип часа систематизација

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• повезати наставне 
садржаје света око нас

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање одговорности 
за лично постигнуће

Кључни појмови кључни појмови садржаја о људској делатности

Образовна 
постигнућа

повезати садржаје наставе света око нас

Корелација одељенска заједница – међусобно уважавање и поштовање туђег 
мишљења

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

излагање
разговор
демонстрација

уџбеник
свеска

ПЛАН ТАбЛЕ

људска 
делатност

топлотна
проводљивост

материјала
насеља

значајни 
објекти

ужа и шира
породица

родбина

електрична 
струја

електрична
проводљивост

материјала

празници

сналажење 
у насељу

разноврсни
материјали
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1. Припрема за рад
Нацртати на табли мапу ума са садржајима из области Људска делатност. Ученици ће, 
подељени у групе, играти игру у којој треба одговорити на сва питања.

2. Понављање и вежбање
Ученици су подељени у четири групе. Свака група добија листић с потписом три различита 
садржаја. Свака група треба да смисли и запише по три питања за сваки садржај и тада тај 
листић с питањима прослеђује другој групи. Тада свака група у одређеном времену 
одговара на свих девет постављених питања како би победили друге групе у игри.

3. Процењивање резултата рада
У завршном делу најављује се вежбање и понављање градива другог разреда.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 71.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Жива и нежива природа

Наставна јединица Жива и нежива природа

Тип часа систематизација

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• повезати садржаје наставе 
света око нас

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање одговрности за 
лична постигнућа

Кључни појмови кључни појмови наставног садржаја живе и неживе природе

Образовна 
постигнућа

повезивање садржаја предмета свет око нас

Корелација одељенска заједница – међусобно уважавање и поштовање туђег 
мишљења

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

излагање
разговор
демонстрација

уџбеник
свеска

ПЛАН ТАбЛЕ

жива и
нежива природа

сенка
заједничке

особине

услови 
живота

вода

заштита и
очување околине

ваздух
земљиште

сунчева светлост
и топлота

кружење воде
у природи

ветар

ко где
живи

дуга
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1. Припрема за рад
На таблу нацртати мапу ума са садржајима везаним за живу и неживу природу. Ученици ће 
подељени у групе играти игру у којој треба да одговоре на сва питања.

2. Понављање и вежбање
Ученици су подељени у четири групе. Свака група добија листић са пописом три различита 
садржаја. Свака група треба да смисли и запише по три питања за сваки садржај, и тада тај 
листић са питањима прослеђује другој групи. Тада свака група треба у одређеном времену 
да одговори на свих девет постављених питања како би победили друге групе у игри.

3. Процењивање резултата рада
Заједничко процењивање рада.
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Основна школа Разред II

Наставни предмет Свет око нас Редни број часа 72.

ДНЕВНА ПРИПРЕМА

Наставна тема Кретање у простору и времену

Наставна јединица Комбиновање материјала и прављење нових целина

Тип часа систематизација

Циљ и задаци:

Образовни Функционални Васпитни

• применити знања научена 
у II разреду

• развијати способност 
посматрања, описивања и 
логичког закључивања

• развијање спретности и 
прецизности

Кључни појмови приземљити

Образовна 
постигнућа

комбиновање материјала и прављење нових целина

Облик рада Метод рада Средство

фронтални
групни

разговор
демонстрација

материјал за извођење огле–
да

ПЛАН ТАбЛЕ

1. Припрема за рад
Задатак из уџбеника на 95. страни.

2. Ученици подељени у групе, добијају задатак. Направити систем помоћу кога треба 
приземљити јаје са висине од 2 mm, а да оно при том не напукне и не разбије се.

3. Извођење експеримента.

4. Провера успешности система.



ГОДИНА
Једна година је време потребно да наша планета Земља једанпут 
обиђе око Сунца. У години се смењују четири годишња доба. С ви дани, 
седмице и месеци представљени су у календару.

Свакога дана у свеску бележиш датум. Тако знаш када си шта учио.
Датум записујемо:

  27. јануар 2011. године

ДАН МЕСЕЦ ГОДИНА

ЈАНУАР
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ОКТОБАР
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ФЕБРУАР
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

МАРТ
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

АПРИЛ
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

МАЈ
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30

ЈУН
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

ЈУЛ
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

АВГУСТ
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

24/31
23/30

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

ДЕЦЕМБАР
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

СЕПТЕМБАР
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

НОВЕМБАР
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

30

2010.

Прилог за 7. наставну јединицу
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ГОДИНА
Једна година је време потребно да наша планета Земља једанпут 
обиђе око Сунца. У години се смењују четири годишња доба. С ви дани, 
седмице и месеци представљени су у календару.

Свакога дана у свеску бележиш датум. Тако знаш када си шта учио.
Датум записујемо:

  27. јануар 2011. године

ДАН МЕСЕЦ ГОДИНА

ЈАНУАР
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ОКТОБАР
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ФЕБРУАР
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

МАРТ
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

АПРИЛ
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

МАЈ
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30

ЈУН
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

ЈУЛ
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

АВГУСТ
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

24/31
23/30

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

ДЕЦЕМБАР
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

СЕПТЕМБАР
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

НОВЕМБАР
НЕДЕЉАПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

30

2010.

Прилог за 7. наставну јединицу

КРУЖЕЊЕ ВОДЕ У ПРИРОДИ 

Кружење воде у природи зависи од загревања и хлађења. Услед 
загревања вода испарава. Водена пара се згушњава у облацима. 
Капљице водене паре се у облацима охладе, постану тешке и падају 
на земљу у облику кише или снега. Тако се вода враћа у реке, језера и 
земљиште и кружење се наставља.

Вода је неопходан услов живота живих бића.
У свесци направи своју збирку слика и текстова о питкој води (води за 
пиће).
Воду треба штедети  и чувати од загађења!
Како ти штедиш воду?

Прилог за 43. наставну јединицу
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ДУГА
Понекад се после кише, када је сунчан дан на небу може запазити 
дуга. Дугу ћете видети само када Сунце сија иза вас а испред вас 
пада киша. Када Сунчева светлост прође кроз кишне капи прелама 
се у седам боја. Боје дуге су: црвена, наранџаста, жута, зелена плава, 
индиго и љубичаста, и поређане су увек тим редоследом.

Ако си видео дугу убележи у Календар природе ког дана се то десило.
Размисли, да ли се у још некој ситуацији може видети дуга?

КУТАК ЗА ПРИРОДЊАЧКИ ТРЕНУТАК
Нацртај дугу.

Прилиог за 49. наставну јединицу
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Белешке
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Мирјана Вукмирица
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