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ČUVARI PRIRODE za četvrti razred osnovne škole

1. Се ти мо се шта смо до сад на у чи ли, об на вља ње

2. Из лет у при ро ду, ве жба ње

3. Зна ци из при ро де. Вре мен ска прог но за, об ра да

4. Са мо ни кле биљ ке, об ра да

5. Ма сла чак. Чи чак, ве жба ње

6. Хер ба ри јум, ве жба ње

7. Ода кле сти же хра на, об ра да

8. На еко ло шкој фар ми, об ра да

9. Твој ма ли врт, ве жба ње

10. По сма тра ње пти ца, про ши ри ва ње зна ња

11. Бе ло гла ви суп, об ра да

12. От кри ва ње тра го ва, ве жба ње

13. Пуж на пу ту, ве жба ње

14. Жи во ти ње у цир ку су, об ра да

15. От пад ни је сме ће, про ши ри ва ње зна ња

16. Здра во зе мљи ште, об ра да, ве жба ње

17. Ка ко сма њи ти ко ли чи ну кућ ног от па да, про ши ри ва ње зна ња

18. Раз ме на уме сто ку по ви не, ве жба ње

19. Во да на пу ту од ре ке до сла ви не, про ши ри ва ње зна ња

20. Штет не ма те ри је у ре ци, ве жба ње

21. Хе миј ски пре па ра ти за до ма ћин ство, об ра да

22. Теч ни са пун, ве жба ње

23. Ак ци ја: Ште ди мо во ду, утвр ђи ва ње

24. Про ме на кли ме, об ра да

25. Ста кле на ба шта, ве жба ње

26. Озон ски омо тач, об ра да

27. Енер ги ја у сва ко днев ном жи во ту, об ра да

28. Сун че ва енер ги ја, ве жба ње

29. Сви тре ба да бри ну о жи вот ној сре ди ни, про ши ри ва ње зна ња

30. Тво ја бри га о пла не ти, ве жба ње

31. Ак ци ја: Еко ло шке но ви не, ве жба ње

32. Иза бе ри мо здрав жи вот, об ра да

33. Чипс од ја бу ка, ве жба ње

34. Зе ле на укр ште ни ца, об на вља ње

35. Ак ци ја: Школ ско так ми че ње чу ва ра при ро де (при пре ма так ми че ња), си сте ма ти за ци ја

36. Ак ци ја: Школ ско так ми че ње чу ва ра при ро де (ре а ли за ци ја так ми че ња), си сте ма ти за ци ја
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РЕДНИ 
БРОЈ ЧАСА НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК РАДА НАСТАВНЕ МЕТОДЕ НАСТАВНА СРЕДСТВА КОРЕЛАЦИЈА

1.
Сетимо се шта смо 
досад научили Обнављање Фронтални, групни Дијалошка, илустративна Чувари природе 4, рачунар 

(графоскоп)
Природа и друштво, Од играчке  
до рачунара

2. Излет у природу Вежбање Фронтални, индивидуални,  
групни

Дијалошка, посматрање, 
истраживачка

Чувари природе 4, лупа, компас, 
фотоапарат

Природа и друштво

3.
Знаци из природе. 
Временска прогноза Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, посматрање Чувари природе 4 Природа и друштво

4. Самоникле биљке Проширивање знања Фронтални, индивидуални Дијалошка, илустративна, 
посматрање Чувари природе 4

Природа и друштво, ликовна 
култура

5. Маслачак. Чичак Вежбање Фронтални, групни Дијалошка, експериментална, 
практични рад

Чувари природе 4, посуде  
и зачини, чичково уље

Природа и друштво, музичка 
култура, српски језик

6. Хербаријум Вежбање Фронтални, индивидуални,  
рад у пару

Дијалошка, илустративна, 
практични рад

Чувари природе 4, припремљене 
биљке, примери хербаријума

Природа и друштво, ликовна 
култура

7. Одакле стиже храна Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, истраживачка, 
посматрање

Чувари природе 4, старе новине  
и часописи

Природа и друштво, ликовна 
култура

8. На еколошкој фарми Обрада Фронтални, индивидуални,  
групни

Дијалошка, илустративна, 
посматрање

Чувари природе 4, рачунар 
(пројектор)

Природа и друштво, Од играчке  
до рачунара

9. Твој мали врт Вежбање Фронтални, групни Дијалошка, илустративна, 
посматрање Чувари природе 4 Природа и друштво

10. Посматрање птица Проширивање знања Фронтални, индивидуални Дијалошка, истраживачка, 
посматрање Чувари природе 4, рачунар

Природа и друштво, Од играчке  
до рачунара, ликовна култура

11. Белоглави суп Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, истраживачка, 
посматрање

Чувари природе 4,  
слика-слагалица

Природа и друштво, ликовна 
култура

12. Откривање трагова Вежбање Фронтални, индивидуални Дијалошка, истраживачка, 
посматрање

Чувари природе 4, смеса воде  
и гипса

Природа и друштво, 
ликовна култура

13. Пуж на путу Вежбање Фронтални, индивидуални Дијалошка, истраживачка, 
експериментална Чувари природе 4, темпере

Природа и друштво, ликовна 
култура, музичка култура

14. Животиње у циркусу Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, илустративна, 
посматрање

Чувари природе 4, DVD са 
филмом Дамбо

Природа и друштво, српски језик

15. Отпад није смеће Проширивање знања Фронтални, индивидуални Дијалошка, посматрање Чувари природе 4, слике Природа и друштво

16. Здраво земљиште Обрада, вежбање Фронтални, групни рад,  
рад у пару

Дијалошка, експериментална, 
посматрање Чувари природе 4 Природа и друштво

17.
Како смањити количину  
кућног отпада Обрада, обнављање Фронтални, индивидуални Дијалошка, посматрање Чувари природе 4 Природа и друштво

18. Размена уместо куповине Вежбање Фронтални, групни рад,  
рад у пару

Дијалошка, практични рад, 
писани рад Чувари природе 4, старе ствари Природа и друштво, српски језик

19. Вода на путу од реке до славине Проширивање знања Фронтални, групни Дијалошка, илустративна, 
посматрање

Чувари природе 4, старе новине, 
глобус (географска карта)

Природа и друштво, 
ликовна култура

20. Штетне материје у реци Вежбање Фронтални, индивидуални Дијалошка, еспериментална Чувари природе 4, прибор  
и материјал за оглед

Природа и друштво

21.
Хемијски препарати  
за домаћинство Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, илустративна, 

посматрање
Чувари природе 4, амбалажа  
од шампона

Природа и друштво, ликовна 
култура

22. Течни сапун Вежбање Фронтални, индивидуални Дијалошка, експериментална, 
практични рад Чувари природе 4, остаци сапуна Природа и друштво
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РЕДНИ 
БРОЈ ЧАСА НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК РАДА НАСТАВНЕ МЕТОДЕ НАСТАВНА СРЕДСТВА КОРЕЛАЦИЈА

23. Акција: Штедимо воду Утврђивање Фронтални, индивидуални,  
групни

Дијалошка, истраживачака, 
посматрање

Чувари природе 4, папир за 
плакат, картони за обавештења  
и упозорења

Природа и друштво, ликовна 
култура, српски језик, математика

24. Промена климе Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, илустративна, 
посматрање Чувари природе 4, фотографије

Природа и друштво, Од играчке до 
рачунара, Народна традиција

25. Стаклена башта Вежбање Фронтални, индивидуални Дијалошка, експериментална, 
посматрање

Чувари природе 4, материјал и 
прибор за оглед, DVD са филмом

Природа и друштво, српски језик

26. Озонски омотач Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, текстуална, 
посматрање, илустративна Чувари природе 4

Природа и друштво, ликовна 
култура

27. Енергија у свакодневном животу Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, текстуална, 
експериментална Чувари природе 4, играчка Природа и друштво

28. Сунчева енергија Вежбање Фронтални, индивидуални Дијалошка, експериментална, 
посматрање

Чувари природе 4, прибор  
и материјал потребан за оглед

Природа и друштво

29.
Сви треба да брину о животној 
средини Проширивање знања Фронтални, индивидуални Дијалошка, илустративна, 

посматрање Чувари природе 4 Природа и друштво

30. Твоја брига о планети Вежбање Фронтални, рад у пару Дијалошка, писани рад Чувари природе 4 Природа и друштво, српски језик

31. Акција: Еколошке новине Вежбање Фронтални, групни Дијалошка, писани рад, 
илустративна

Чувари природе 4, литерарни  
и ликовни радови ученика

Природа и друштво, српски језик, 
ликовна култура

32. Изаберимо здрав живот Обрада, проширивање 
знања Фронтални, индивидуални Дијалошка, истраживачка, 

посматрање Чувари природе 4 Природа и друштво 

33. Чипс од јабука Вежбање Фронтални, индивидуални Дијалошка, текстуална, 
практични рад Чувари природе 4, јабуке

Природа и друштво, српски језик, 
ликовна култура, Народна традиција

34. Зелена укрштеница Обнављање Фронтални, рад у пару Дијалошка, писани рад Чувари природе 4 Природа и друштво, српски језик

35.
Акција: Школско такмичење 
чувара природе (припрема 
такмичења)

Систематизација Фронтални, индивидуални рад,  
рад у пару Дијалошка, практични рад Чувари природе 4 Природа и друштво

36.
Акција: Школско такмичење 
чувара природе (реализација 
такмичења)

Систематизација Групни Дијалошка Чувари природе 4 Природа и друштво

4
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РЕДНИ 
БРОЈ ЧАСА НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК РАДА НАСТАВНЕ МЕТОДЕ НАСТАВНА СРЕДСТВА КОРЕЛАЦИЈА

23. Акција: Штедимо воду Утврђивање Фронтални, индивидуални,  
групни

Дијалошка, истраживачака, 
посматрање

Чувари природе 4, папир за 
плакат, картони за обавештења  
и упозорења

Природа и друштво, ликовна 
култура, српски језик, математика

24. Промена климе Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, илустративна, 
посматрање Чувари природе 4, фотографије

Природа и друштво, Од играчке до 
рачунара, Народна традиција

25. Стаклена башта Вежбање Фронтални, индивидуални Дијалошка, експериментална, 
посматрање

Чувари природе 4, материјал и 
прибор за оглед, DVD са филмом

Природа и друштво, српски језик

26. Озонски омотач Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, текстуална, 
посматрање, илустративна Чувари природе 4

Природа и друштво, ликовна 
култура

27. Енергија у свакодневном животу Обрада Фронтални, индивидуални Дијалошка, текстуална, 
експериментална Чувари природе 4, играчка Природа и друштво

28. Сунчева енергија Вежбање Фронтални, индивидуални Дијалошка, експериментална, 
посматрање

Чувари природе 4, прибор  
и материјал потребан за оглед

Природа и друштво

29.
Сви треба да брину о животној 
средини Проширивање знања Фронтални, индивидуални Дијалошка, илустративна, 

посматрање Чувари природе 4 Природа и друштво

30. Твоја брига о планети Вежбање Фронтални, рад у пару Дијалошка, писани рад Чувари природе 4 Природа и друштво, српски језик

31. Акција: Еколошке новине Вежбање Фронтални, групни Дијалошка, писани рад, 
илустративна

Чувари природе 4, литерарни  
и ликовни радови ученика

Природа и друштво, српски језик, 
ликовна култура

32. Изаберимо здрав живот Обрада, проширивање 
знања Фронтални, индивидуални Дијалошка, истраживачка, 

посматрање Чувари природе 4 Природа и друштво 

33. Чипс од јабука Вежбање Фронтални, индивидуални Дијалошка, текстуална, 
практични рад Чувари природе 4, јабуке

Природа и друштво, српски језик, 
ликовна култура, Народна традиција

34. Зелена укрштеница Обнављање Фронтални, рад у пару Дијалошка, писани рад Чувари природе 4 Природа и друштво, српски језик

35.
Акција: Школско такмичење 
чувара природе (припрема 
такмичења)

Систематизација Фронтални, индивидуални рад,  
рад у пару Дијалошка, практични рад Чувари природе 4 Природа и друштво

36.
Акција: Школско такмичење 
чувара природе (реализација 
такмичења)

Систематизација Групни Дијалошка Чувари природе 4 Природа и друштво
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На став на је ди ни ца:
Се ти мо се шта смо до сад на у чи ли (1. час)

Тип ча са: Об на вља ње
Циљ и за да ци: Об на вља ње сте че них зна ња о еле мен ти ма жи вот не сре ди не и њи хо вим 
ка рак те ри сти ка ма, опи си ва ње око ли не, об на вља ње на у че ног о биљ ном и жи во тињ ском 
све ту и тво ре ви на ма људ ског ра да
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, груп ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, илу стра тив на
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, ра чу нар (гра фо скоп)
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, Од играч ке до ра чу на ра

Ток ча са

Увод ни део
Уче ни ци ма кроз раз го вор пред ста ви ти уџ бе ник Чу ва ри при ро де за че твр ти раз ред основ не шко ле у 
из да њу Кре а тив ног цен тра. Упо зна ти их са са др жа јем и де ло ви ма уџ бе ни ка, озна ка ма и илу стра ци-
ја ма. Тра жи ти од њих по врат ну ин фор ма ци ју о то ме шта им се до па да у уџ бе ни ку, да ли им је не што 
не ја сно и ка ква зна ња оче ку ју да ће сте ћи у че твр том раз ре ду у окви ру пред ме та Чу ва ри при ро де.

Глав ни део
Про чи та ти са уче ни ци ма текст са 4. стра не у уџ бе ни ку. По сма тра ти илу стра ци ју и раз го ва ра ти 
о то ме шта они на њој уоча ва ју.
У на став ку ча са ор га ни зо ва ти игру асо ци ја ци је по мо ћу ко је ће се об но ви ти зна ња сте че на у прет-
ход ним раз ре ди ма. Уче ни ке по де ли ти у гру пе и да ти им већ при пре мљен ма те ри јал. Уко ли ко усло ви 
до зво ља ва ју, учи тељ/учи те љи ца тре ба да сва ку асо ци ја ци ју спре ми на ра чу на ру (у про гра му Po wer 
Po int) и да их уче ни ци ма при ка же по мо ћу про јек то ра. Игру је мо гу ће ре а ли зо ва ти и ко ри сте ћи гра-
фо скоп. Уче ни ци ма се де ле од штам па не та бе ле у ко је тре ба да упи шу од го во ре.
При мер асо ци ја ци је:

светлост лед
топлота пара
звезда течност
Сунце вода

Услови живота
земљиште ваздух
пескуша балон
црвеница дисање

глина ветар

Ре ше ња асо ци ја ци ја су пој мо ви по ве за ни са зна њи ма сте че ним у прет ход ним раз ре ди ма.

За вр шни део
Са бра ти бо до ве и про гла си ти по бед ни ка.
Ис пла ни ра ти пред ви ђен из лет у при ро ду. Од ре ди ти циљ, да ти упут ства о по на ша њу на из ле ту и 
утвр ди ти која је опрема нео п ход на.
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На став на је ди ни ца:
Из лет у при ро ду (2. час)

Тип ча са: Ве жба ње
Циљ и за да ци: По сма тра ње и ис тра жи ва ње не по сред не око ли не, раз ви ја ње ра до зна ло-
сти и ис тра жи вач ких спо соб но сти
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни, груп ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, по сма тра ње, ис тра жи вач ка
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, лу па, ком пас, фо то а па рат
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво

Ток ча са

Увод ни део
Оку пи ти уче ни ке. Раз го ва ра ти о пред сто је ћем из ле ту, ци љу, прав цу и на чи ну кре та ња. Про ве-
ри ти да ли уче ни ци има ју од го ва ра ју ћу опре му, то јест оде ћу и обу ћу при ла го ђе ну вре мен ским 
усло ви ма, и фла ши цу с во дом. Сва ки уче ник тре ба да има олов ку, бе ле жни цу и блок за цр та ње. 
Учи тељ/учи те љи ца тре ба да при пре ми фо то а па рат, ком пас, не ко ли ко лу па и слич но... Уче ни ци-
ма да ти упут ство о то ме ка ко би тре ба ло да се по на ша ју. 

Глав ни део
Из ве сти уче ни ке у при ро ду. У град ским усло ви ма то мо же би ти и обли жњи парк. То ком шет ње 
уче ни ци се при се ћа ју све га оно га што зна ју о жи вој и не жи вој при ро ди (При ро да и дру штво). 
Учи тељ/учи те љи ца их мо ти ви ше да на бра ја ју и опи су ју жи во ти ње и биљ ке ко је су им по зна те. 
Ука за ти им на то да се све у жи вом све ту раз ли ку је по ве ли чи ни, бо ји, об ли ку... Под сти ца ти уче-
ни ке да за по сма тра ње сит них би ља ка и жи во ти ња ко ри сте лу пу, а да оно што сма тра ју нео бич-
ним сни ме фо то а па ра том или на цр та ју у бло ку. Не ка за па жа ња за пи су ју у бе ле жни це. 

За вр шни део
По вра так у учи о ни цу.
Раз го ва ра ти са уче ни ци ма о то ме шта су то ком шет ње уочи ли. Пре ли ста ти бе ле жни це и пре-
гле да ти цр те же, на ра чу на ру (уко ли ко по сто је усло ви) по гле да ти фо то гра фи је. Ис пла ни ра ти  
постављање из ло жбе при ку пље ног ма те ри ја ла у хо лу шко ле.
Уче ни ци до би ја ју за да так да, у окви ру при пре ме за на ред ни час, раз го ва ра ју са ста ри ји ма и 
утвр де на ко ји су се на чин не ка да пред ви ђа ле вре мен ске при ли ке.
Учи тељ/учи те љи ца за следећи час тре ба да при пре ми две су ве ши шар ке и ста кле ну по су ду за во ду.
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На став на је ди ни ца: 
Зна ци из при ро де. Вре мен ска прог но за (3. час)

Тип ча са: Об ра да
Циљ и за да ци: Усва ја ње основ них зна ња о вре мен ској прог но зи, раз ви ја ње ис тра жи вач-
ких спо соб но сти, уоча ва ње, пра ће ње и опи си ва ње про ме на у при ро ди
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво

Ток ча са

Увод ни део
У увод ном де лу ча са тре ба за по че ти оглед опи сан на 7. стра ни уџ бе ни ка. За тај оглед по треб на 
нам је ста кле на по су да с во дом у ко ју ће мо по то пи ти су ву (отво ре ну) ши шар ку. Пи та ти уче ни ке 
шта оче ку ју да ће се де си ти, али њи хо ве од го во ре не ко мен та ри са ти.

Глав ни део
Уче ни ци го во ре о то ме до ка квих су са зна ња до шли раз го ва ра ју ћи са ста ри ји ма о на чи ни ма 
пред ви ђа ња вре мен ских при ли ка. По ку ша ва ју да об ја сне ра зна ве ро ва ња. Учи тељ/учи те љи ца 
им по ма же у то ме и усме ра ва њи хо ва раз ми шља ња.
По сле раз го во ра уче ни ци чи та ју текст са стра не 6 из уџ бе ни ка и до пу ња ва ју сво ја са зна ња.
Об ја сни ти уче ни ци ма да осим тра ди ци о нал них по сто је и на уч ни на чи ни пред ви ђа ња вре мен ских 
при ли ка. Ка за ти им да се та на у ка на зи ва ме те о ро ло ги ја, да су љу ди ко ји се њом ба ве ме те о ро-
ло зи, а да се њи хов из ве штај на зи ва вре мен ска прог но за. Вре мен ска прог но за за сни ва се на пра-
ће њу вре мен ских при ли ка и ме ре њу тем пе ра ту ре и при ти ска ва зду ха, као и дру гих вред но сти. 
Под се ти ти уче ни ке на уста ље не из ра зе ко ји се чу ју у вре мен ским прог но за ма (облач но, ве тро-
ви то, сун ча но, пре те жно ве дро и сл.).
По сма тра ју ћи при ро ду и ње не зна ке, поред ин фор ма ци ја о пред сто је ћим вре мен ским при ли-
ка ма мо же мо од ре ди ти и свој по ло жај, са зна ти да ли је при ро да за га ђе на и сл. 

За вр шни део
Па жњу уче ни ка усме ри ти на по су ду са ши шар ком. Тра жи ти од њих да опи шу оно што при ме-
ћу ју (ши шар ка у по су ди се за тво ри ла, док је ши шар ка ван по су де оста ла отво ре на). Об ја сни ти 
да се слич но де ша ва и у при ро ди јер се на тај на чин се ме шти ти од вла ге ко ја би му на шко ди ла. 
Ре зул та те огле да и за кључ ке за пи са ти у све ску.
Уче ни ци тре ба да од го во ре на пи та ња са 7. стра не уџ бе ни ка.
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На став на је ди ни ца: 
Са мо ни кле биљ ке (4. час)

Тип ча са: Про ши ри ва ње зна ња
Циљ и за да ци: От кри ва ње и по сма тра ње би ља ка из не по сред не око ли не, сти ца ње зна ња 
о ве за ма у при ро ди
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, илу стра тив на, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, ли ков на кул ту ра

Ток ча са

Увод ни део
Об но ви ти зна ња сте че на о биљ ка ма у окви ру на ста ве из пред ме та Свет око нас и При ро да и 
дру штво. Уче ни ци об ја шња ва ју раз ли ку из ме ђу кул ти ви са них и са мо ни клих би ља ка, на бра ја ју 
са мо ни кле и кул ти ви са не биљ не вр сте.

Глав ни део
Ор га ни зо ва ти шет њу по бли жој око ли ни шко ле. Под ста ћи уче ни ке да по сма тра ју и на осно ву 
ис ку ства раз ли ку ју са мо ни кле од кул ти ви са них биљ ака. Под над зо ром учи те ља/учи те љи це уче-
ни ци тре ба да бе ру узор ке са мо ни клих вр ста. Скре ну ти им па жњу на то да се биљ ка ма мо ра 
при сту пи ти са опре зом за то што мо гу би ти из вор ра зних опа сно сти (по вре да, тро ва ња и сл.).
Ре ћи им да је очи глед но да чо век има ко рист од кул ти ви са них би ља ка. Не ка уче ни ци на во де 
ка ко чо век ко ри сти биљ ке ко је га ји. Тре ба их под ста ћи да за кљу чу ју на ко ји су на чин за чо ве ка 
ко ри сне са мо ни кле биљ ке. Об ја сни ти да оне пре чи шћа ва ју ва здух, спре ча ва ју спи ра ње тла, а 
да су че сто и ле ко ви те и хран љи ве.
Об ја сни ти уче ни ци ма да биљ ке ко је чо век сма тра штет ним, јер кул ти ви са ним вр ста ма од у зи ма ју 
хран љи ве ма те ри је, во ду и про стор, на зи ва ко ров ским и да се тру ди да их уни шти. Упо зо ри ти 
уче ни ке да се у тој бор би ко ри сте хер би ци ди, хе миј ска сред ства ко ја има ју и штет не по сле ди це 
по жи вот ну сре ди ну – за га ђу ју во ду, ва здух, зе мљи ште и уни шта ва ју ко ри сне биљ не вр сте.

За вр шни део
По вра так у учи о ни цу. 
Про чи та ти текст са 8. стра не уџ бе ни ка. Уче ни ци раз гле да ју при ку пље ни биљ ни ма те ри јал, а за-
тим не ке биљ ке цр та ју у све ска ма.
Оба ве сти ти де цу да ће на јед ном од на ред них ча со ва пра ви ти хер ба ри јум. Уче ни ци тре ба да 
при ку пе и при пре ме на од го ва ра ју ћи на чин што ви ше би ља ка. Упу ти ти их на то да се у хер ба-
ри јум ле пе осу ше не биљ ке. Об ја сни ти им да се биљ ке су ше на два на чи на – у ко ри ца ма де бе лих 
књи га или пе глом – при че му ће им би ти по треб на по моћ од ра сле осо бе.
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На став на је ди ни ца: 
Ма сла чак. Чи чак (5. час)

Тип ча са: Ве жба ње
Циљ и за да ци: Кроз прак ти чан рад упо зна ти се с тим ка кву ко рист од са мо ни клих би-
ља ка има чо век
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, груп ни 
На став не ме то де: Ди ја ло шка, екс пе ри мен тал на, прак тич ни рад
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, по су де и за чи ни, чич ко во уље
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, му зич ка кул ту ра, срп ски је зик

Ток ча са

Увод ни део
Ре а ли за ци ју ове на став не је ди ни це тре ба ме сеч ним пла ном при ла го ди ти го ди шњем до бу. 
Про чи та ти Љу бав ну пе сму Ми ло ва на Да ној ли ћа:

Био на не бу је дан ма сла чак   Кад год је би ло по тре бе
и био на не бу бе ли обла чак.   обла чак да ва ше све од се бе.
Обла чак го ре,     од бла го дар не то пле ки ше
ма сла чак до ле,    ма сла чак је ра стао све ви ше и ви ше.
гле да ју ћи се     
по че ше да се во ле.    Ишао је све да ље од овог све та,
     над ра стао је сва др ве та
До ђо ше вру ћи не не чу ве не   и јед но га је да на ма сла чак
и ма сла чак по че да ве не,   не жно до та као бе ли обла чак...
обла чак при тр ча бр зо у по моћ,
ки ша је ли ла све до у по ноћ... 

Крат ко раз го ва ра ти о пе сми.

Глав ни део
По де ли ти оде ље ње у две гру пе. Сва ка гру па тре ба да има два так ми чар ска ти ма. Оти ћи у школ-
ску ку хи њу. Од ма те ри ја ла (ко ји је при пре ми ло ку хињ ско осо бље) так ми чар ски ти мо ви пр ве 
гру пе пра ве са ла ту од ма слач ка, пре ма упут ству са 9. стра не уџ бе ни ка. Дру га гру па де гу сти ра 
при пре мље но је ло и про гла ша ва по бед нич ки тим.
По вра так у учи о ни цу. Так ми чар ски ти мо ви дру ге гру пе до би ја ју за да так. Они тре ба да јед ном 
свом чла ну кре и ра ју ма што ви ту фри зу ру ко ри сте ћи чич ко во уље. Пр ва гру па би ра по бед нич ки 
тим дру ге гру пе. Рад уче ни ка тре ба да пра ти при год на му зи ка за де цу.

За вр шни део
Ка да се за вр ши прак тич ни рад, уче ни ци сре ђу ју учи о ни цу. По том тре ба про чи та ти за ни мљи во-
сти о чич ку и ма слач ку са 9. стра не уџ бе ни ка.
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На став на је ди ни ца: 
Хер ба ри јум (6. час)

Тип ча са: Ве жба ње
Циљ и за да ци: Упо зна ва ње с пој мом хер ба ри јум и на чи ном ње го ве из ра де
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни, рад у па ру
На став не ме то де: Ди ја ло шка, илу стра тив на, прак тич ни рад
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, при пре мље не биљ ке, при ме ри хер ба ри ју ма
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, ли ков на кул ту ра

Ток ча са

Увод ни део
Учи тељ/учи те љи ца по ка зу је уче ни ци ма при ме ре до брог хер ба ри ју ма. Чи та упут ства за ње го ву 
из ра ду са 10. стра не уџ бе ни ка. Уче ни ци ма об ја шња ва све оно што им ни је ја сно. По ка зу је за-
ни мљи ве и рет ке биљ ке из до бро на пра вље них хер ба ри ју ма. Го во ри шта сва ку од би ља ка чи ни 
по себ ном (ле ко ви тост, ме сто на ком ра сту, то што су за шти ће не за ко ном и сл.).

Глав ни део
Де ца по ка зу ју биљ ке ко је су спре ми ли. Учи тељ/учи те љи ца про ве ра ва да ли су при пре мље не на 
од го ва ра ју ћи на чин. До пу ња ва зна ње уче ни ка од го ва ра ју ћим по да ци ма. 
Уче ни ци са мо стал но из ра ђу ју хер ба ри јум. При том пра те упут ства из уџ бе ни ка уно се ћи тра же-
не по дат ке. Учи тељ/учи те љи ца ин си сти ра на уред но сти и па жљи вом ра ду ка ко се су ве биљ ке 
не би оште ти ле. Уко ли ко се по ја ви про блем, учи тељ/учи те љи ца тре ба да уче ни ци ма пру жи 
по треб ну по моћ.
Ка да уче ни ци за вр ше с ра дом, груп но се про це њу је оно што је ура ђе но. На под сти цај учи те ља/
учи те љи це уче ни ци го во ре о то ме ко је ра до ве сво јих дру го ва сма тра ју успе шним и због че га, а 
ко је би тре ба ло до ра ди ти и на ко ји на чин.

За вр шни део
Са мо стал но ре ши ти за да так са 10. стра не уџ бе ни ка, а за тим, раз ме ном с па ром из клу пе, про-
ве ри ти тач ност ура ђе ног.
Од го во ри ти на пи та ња са исте стра не. 
Уче ни ци до би ја ју упут ство о то ме ка ко да за сле де ћи час по пу не та бе лу са 11. стра не уџ бе ни ка.
Учи тељ/учи те љи ца тре ба да при пре ми ста ре но ви не и ча со пи се с фо то гра фи ја ма на ко ји ма је 
при ка за но во ће и по вр ће.
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На став на је ди ни ца: 
Ода кле сти же хра на (7. час)

Тип ча са: Об ра да
Циљ и за да ци: По сма тра ње, уоча ва ње и опи си ва ње пу та хра не, раз вој све сти уче ни ка о 
то ме ка кву хра ну је де мо, усва ја ње основ них зна ња о здра вој ис хра ни
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, ис тра жи вач ка, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, ста ре но ви не и ча со пи си
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, ли ков на кул ту ра

Ток ча са

Увод ни део
На прет ход ном ча су уче ни ци су до би ли за да так да обра те па жњу на то ода кле сти же хра на ко ју 
су ко ри сти ли то ком чи та ве не де ље. Про ве ри ти је су ли уче ни ци пра вил но по пу ни ли та бе ле.

Глав ни део
Уче ни ци по је ди нач но из но се за кључ ке до ко јих су до шли пра те ћи пут хра не од про из во ђа ча до 
свог сто ла.
Учи тељ/учи те љи ца на та бли цр та та бе лу слич ну оној у књи зи, али уве ћа ну. Уче ни ци из но се по-
дат ке из сво јих уџ бе ни ка, ко је учи тељ/учи те љи ца упи су је у за јед нич ку та бе лу. Та ко гру пи са не 
по дат ке си сте ма ти зу ју кроз раз го вор. За кљу чу је се да се све же во ће и по вр ће до пре ма из нај бли-
жих ме ста. Ме со и млеч ни про из во ди су из уда ље ни јих кра је ва, док су ин ду стриј ски про из во ди 
из нај у да ље ни јих де ло ва др жа ве, па чак и све та. Тре ба под стак ну ти уче ни ке да по ве жу по дат ке 
о ро ку тра ја ња на мир ни ца с по да ци ма о уда ље но сти ме ста про из вод ње, а за тим с ква ли те том 
на мир ни ца. Ква ли тет ни је су на мир ни це чи ји је рок тра ја ња кра ћи због то га што се у ин ду стриј-
ским про из во ди ма тај рок про ду жа ва до да ва њем раз ли чи тих хе миј ских ма те ри ја, ко је су че сто 
штет не за људ ски ор га ни зам.
Упу ти ти уче ни ке на то да је нај бо ље је сти све же во ће и по вр ће ко је је до пре мље но из око ли не 
у вре ме ње го вог са зре ва ња.

За вр шни део
Уче ни ци у све ска ма цр та ју во ће и по вр ће или у њих ле пе сли ке на мир ни ца из но ви на и ча со пи са.
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На став на је ди ни ца: 
На еко ло шкој фар ми (8. час)

Тип ча са: Об ра да
Циљ и за да ци: Упо зна ва ње с пој мом еко ло шка фар ма, на чи ном про из вод ње ор ган ских 
на мир ни ца и њи хо вим зна ча јем за људ ско здра вље
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни, груп ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, илу стра тив на, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, ра чу нар (про јек тор)
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, Од играч ке до ра чу на ра

Ток ча са

Увод ни део
Час је мо гу ће ор га ни зо ва ти на два на чи на. Уче ни ци из се о ске сре ди не мо гу да по се те до ма ћин-
ство за ко је је утвр ђе но да се у ње му хра на про из во ди на ор ган ски на чин. У град ској сре ди ни 
уче ни ци ма мо же би ти при ка зан филм о ор ган ским на чи ни ма про из вод ње хра не.

Глав ни део
Да љи ток ча са за ви си од иза бра ног на чи на ре а ли за ци је. У оба слу ча ја уче ни ци тре ба да усво је 
пој мо ве еко ло шка фар ма и ор ган ска хра на. Тре ба им пре до чи ти штет ност хе миј ски тре ти ра не 
хра не и зна чај (по здра вље) хра не га је не на ор ган ски на чин. Упо зна ти их с пој мом ге нет ски 
мо ди фи ко ва на хра на, чи ји ути цај на жи ве ор га ни зме још увек ни је ис тра жен. 
Уче ни ци тре ба да схва те да је ор ган ски на чин про из вод ње хра не ма ње про дук ти ван и зах тев ни ји, 
али да су бла го да ти та квог на чи на ис хра не до ка за не. Уче ни ци ма об ја сни ти да је та ква хра на у 
раз ви је ним зе мља ма це ње на и знат но ску пља од ин ду стриј ски про из ве де не хра не.

За вр шни део
У за вр шном де лу ча са ор га ни зо ва ти квиз с пи та њи ма из обла сти ор ган ске про из вод ње хра не. 
Оде ље ње по де ли ти у гру пе, а сва ка гру па тре ба да ода бе ре свог пред став ни ка. Пра во да од го ва ра 
до би ја онај ко ји нај бр же по ка же уго во ре ни знак. По бед ник је гру па с нај ви ше тач них од го во ра.
Уче ни ци до би ја ју упут ство да за сле де ћи час при пре ме и до не су пла стич не по су де, ком пост и 
се ме за чин ских би ља ка.
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На став на је ди ни ца: 
Твој ма ли врт (9. час)

Тип ча са: Ве жба ње
Циљ и за да ци: Раз ви ја ње од го вор ног од но са пре ма не по сред ној око ли ни, не го ва ње 
бри жљи вог од но са пре ма свом здра вљу
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, груп ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, илу стра тив на, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво

Ток ча са

Увод ни део
Про ве ри ти да ли су уче ни ци до не ли ма те ри јал и при бор ко ји су по треб ни за час. По зва ти до ма ра 
шко ле да по мог не у ре а ли за ци ји за дат ка.

Глав ни део
Про чи та ти уче ни ци ма упут ство за рад ко је се на ла зи на 13. стра ни уџ бе ни ка. Час ре а ли зо ва ти 
у школ ском дво ри шту. Ако вре мен ске при ли ке то не до зво ља ва ју, час одр жа ти у учи о ни ци, али 
је по треб но за шти ти ти ста рим но ви на ма учи о ни цу и на ме штај од пр ља ња. За мо ли ти до ма ра 
да на пла стич ним по су да ма на пра ви отво ре за во ду. Јед на гру па уче ни ка тре ба да ке са ма за-
шти ти ру ке од пр ља ња, а да за тим на пу ни по су де зе мљом. У зе мљу де ца са де се ме за чин ских 
би ља ка и за ли ва ју га. За то вре ме дру га гру па при пре ма кар тон ске пло чи це на ко ји ма ће би ти 
на пи са ни на зи ви би ља ка ко је се се ју. Сва ко ме сто са по са ђе ним се ме ном тре ба обе ле жи ти 
од го ва ра ју ћом пло чи цом. По су де по ста ви ти на сун ча но ме сто. За ду жи ти уче ни ке да ре дов но 
за ли ва ју биљ ке и пра те њи хов раз вој. За кључ ке и ре зул та те уче ни ци ће упи си ва ти на од ре ђе но 
ме сто у сво јим бе ле жни ца ма.

За вр шни део
Укло ни ти не ред из учи о ни це или дво ри шта ко ји је на стао то ком ра да. Опра ти ру ке.
На кра ју ча са чи та ти текст са 13. стра не у уџ бе ни ку и од го ва ра ти на пи та ња са те стра не.
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На став на је ди ни ца: 
По сма тра ње пти ца (10. час)

Тип ча са: Про ши ри ва ње зна ња
Циљ и за да ци: Усва ја ње зна ња о жи во ту пти ца, под сти ца ње и раз ви ја ње од го вор ног од-
но са пре ма пти ца ма из су сед ства
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, илу стра тив на, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, ра чу нар
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, Од играч ке до ра чу на ра, ли ков на кул ту ра

Ток ча са

Увод ни део
Раз го ва ра ти са уче ни ци ма о пти ца ма – о то ме ко је вр сте пти ца зна ју, по че му се пти це раз ли ку ју, 
ка ко се огла ша ва ју, где жи ве и сл.

Глав ни део
Учи тељ/учи те љи ца тре ба да при пре ми сли ке за ни мљи вих пти ца и пти ца из око ли не. Уко ли ко је 
мо гу ће, спре мље ни ма те ри јал тре ба да про јек ту је с ра чу на ра. Сли ке би тре ба ло да пра те зву ци 
огла ша ва ња пти ца. Ма те ри јал се мо же пред ста ви ти и ди ја про јек то ром, ка че њем на фла не ло-
граф или та блу, али и при ка зи ва њем цр те жа на гра фо фо ли ји (гра фо ско пом). Иза бра ти на чин у 
за ви сно сти од опре мље но сти шко ле. По што се сли ка при ка же, ин си сти ра ти на то ме да уче ни ци 
пре по зна ју пти цу и да ка жу шта о њој зна ју. По сле то га учи тељ/учи те љи ца из но си за ни мљи во сти 
или чи та ин те ре сант не ен ци кло пе диј ске тек сто ве.
Час на ста ви ти чи та њем тек ста о пти ца ма са 14. стра не уџ бе ни ка. 
За ду жи ти уче ни ке да ду же вре ме пра те по на ша ње пти ца и да сво ја за па жа ња за пи су ју у бе ле жни цу.

За вр шни део
Ре ши ти за да так са 14. стра не уџ бе ни ка.
Про чи та ти пе сму Ла сте Гви да Тар та ље са исте стра не. Кроз раз го вор про ве ри ти ути сак уче ни ка 
о њој. Не ка уче ни ци илу стру ју пе сму. 
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На став на је ди ни ца: 
Бе ло гла ви суп (11. час)

Тип ча са: Об ра да
Циљ и за да ци: Усва ја ње зна ња о на чи ну жи во та бе ло гла вог су па, по ступ ци ма ко ји се 
при ме њу ју за ње го ву за шти ту и зна ча ју бе ло гла вог су па у лан цу ис хра не
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, ис тра жи вач ка, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, сли ка-сла га ли ца
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, ли ков на кул ту ра

Ток ча са

Увод ни део
На по чет ку ча са под се ти ти уче ни ке на зна ња сти ца на у прет ход ним раз ре ди ма о угро же ним 
вр ста ма би ља ка и жи во ти ња. На бро ја ти та кве биљ ке и жи во ти ње.
Сва ки уче ник до би ја сли ку бе ло гла вог су па, исе че ну на ви ше де ло ва. Сли ка је фор ма та све ске 
ко ју уче ни ци ко ри сте за рад на ча су (или не што ма ња). Ка да сло же сли ку, тре ба да је за ле пе у 
сво ју све ску. Уче ни ци тре ба да пре по зна ју жи во ти њу ко ју су до би ли и да ка жу шта зна ју о на-
чи ну на ко ји она жи ви. 

Глав ни део
Про чи та ти текст са 15. стра не уџ бе ни ка. Раз го ва ра ти са уче ни ци ма о ути ску ко ји на њих оста-
вља та им по зант на пти ца, о раз ло зи ма ко ји су до ве ли до ње ног ис тре бље ња и о љу ди ма ко ји се 
за ла жу за њен оп ста нак. По ка за ти уче ни ци ма фо то гра фи је ре зер ва та при ро де Увац. Об ја сни ти 
да је ре зер ват под руч је у ком жи ви бе ло гла ви суп и да је др жа ва сва при род на бо гат ства ста-
ви ла под за шти ту. 
Уко ли ко по сто је усло ви, при ка за ти уче ни ци ма на ра чу на ру еми си ју Јо ва на Ме ме до ви ћа Са свим 
при род но у ко јој се го во ри о бе ло гла вом су пу. 
Линк за ко нек ци ју је http:// www.youtube.com/watch?V=ZJhuGNLCajM

За вр шни део
Уче ни ци ре ша ва ју за да так на 15. стра ни уџ бе ни ка, а за тим пи сме но или усме но (по из бо ру учи-
те ља/учи те љи це) од го ва ра ју на пи та ња са те стра не.
За на ред ни час уче ни ци тре ба да спре ме по су де у ко ји ма ће пра ви ти сме су од гип са и фла ши цу 
с во дом, а учи тељ/учи те љи ца гипс у пра ху.
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На став на је ди ни ца: 
От кри ва ње тра го ва (12. час)

Тип ча са: Ве жба ње
Циљ и за да ци: Уоча ва ње ка рак те ри сти ка и еле ме на та из не по сред не око ли не, про ши ри-
ва ње зна ња о жи вот ној сре ди ни, раз ви ја ње спо соб но сти сна ла же ња у при род ној сре ди ни
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, ис тра жи вач ка, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, сме са во де и гип са
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, ли ков на кул ту ра

Ток ча са

Увод ни део
Час ор га ни зо ва ти у при ро ди или око ли ни шко ле. Оку пи ти уче ни ке. Про ве ри ти да ли су при пре-
мље ни на од го ва ра ју ћи на чин за бо ра вак у при ро ди. Об ја сни ти де ци шта је то што је за да так за 
тај час. Учи тељ/учи те љи ца чи та текст са 16. стра не уџ бе ни ка, док уче ни ци пра те илу стра ци је.

Глав ни део
Уче ни ци ис тра жу ју око ли ну и тра же тра го ве  жи во ти ња на вла жној зе мљи. Ка да их на ђу, оку пе 
се око њих на сто је ћи да пре по зна ју ко јој жи во ти њи при па да ју. На осно ву из гле да тра го ва уче-
ни ци за кљу чу ју о ве ли чи ни жи во ти ње, да ли је до ма ћа или ди вља и сл.
Уче ни ци уз по моћ учи те ља/учи те љи це спре ма ју сме су гип са ног пра ха и во де и узи ма ју оти сак 
тра га на на чин опи сан у уџ бе ни ку. 
На ста ви ти ис тра жи ва ње у окви ру рас по ло жи вог вре ме на и при ку пи ти ви ше раз ли чи тих оти са ка.
Об ја сни ти уче ни ци ма да чи та ње тра го ва (тј. пре по зна ва ње) мо же да бу де из у зет но ко ри сна ве-
шти на, ко ја мо же да нас упо зо ри на при су ство опа сних жи во ти ња. По вра так у учи о ни цу.

За вр шни део
У учи о ни ци на пра ви ти из ло жбу при ку пље них гип са них оти са ка. Уз сва ки при ме рак по ста ви ти 
нат пис с на зи вом жи во ти ње и ме стом и да ту мом узи ма ња оти ска.
Ре ши ти за да так са 16. стра не уџ бе ни ка. Учи тељ/учи те љи ца про ве ра ва тач ност ре ше ња.
За сле де ћи час уче ни ци тре ба да при ку пе ви ше пра зних пу же вих ку ћи ца и да до не су тем пе ре.
Учи тељ/учи те љи ца при пре ми ће пра зну ку ти ју, два жи ва пу жа, ма ло су ве и ма ло све же тра ве.
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На став на је ди ни ца: 
Пуж на пу ту (13. час)

Тип ча са: Ве жба ње
Циљ и за да ци: Раз ви ја ње ис тра жи вач ког ду ха код уче ни ка, оспо со бља ва ње уче ни ка да 
уоча ва ју, пра те и ту ма че по ја ве у при ро ди
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, ис тра жи вач ка, екс пе ри мен тал на
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, тем пе ре 
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, ли ков на кул ту ра, му зич ка кул ту ра

Ток ча са

Увод ни део
Ре а ли за ци ју овог ча са ме сеч ним пла ном тре ба при ла го ди ти про це си ма из при ро де.
Учи тељ/учи те љи ца до но си два пу жа и опре му по треб ну за из во ђе ње огле да. Омо гу ћи ти уче ни-
ци ма да по сма тра ју по на ша ње пу же ва, про у ча ва ју њи хов из глед и сво је ути ске ис ка жу ре чи ма. 

Глав ни део
Ре а ли зо ва ти оглед пре ма упут стви ма са 17. стра не уџ бе ни ка. Уче ни ци уз учи те ље ву/учи те љи-
чи ну по моћ уре ђу ју два угла у ку ти ји. У је дан угао ста вља ју су ву тра ву, а у дру ги све жу тра ву и 
вла жну зе мљу. На сре ди ну ку ти је по ста вља ју пу же ве. Че ка ју на раз вој си ту а ци је.
За то вре ме уче ни ци на осно ву учи те ље вих/учи те љи чи них упут ста ва тем пе ра ма укра ша ва ју пра зне 
и чи сте пу же ве ку ћи це. За вр ше не ра до ве уче ни ци из ла жу на при пре мље ном ме сту у учи о ни ци.
Док уче ни ци ра де, учи тељ/учи те љи ца пу шта при год ну деч ју му зи ку, чи та за ни мљи во сти о пу-
же ви ма из ен ци кло пе ди ја и сл. 

За вр шни део
На кра ју ча са па жњу уче ни ка тре ба усме ри ти на ку ти ју с пу же ви ма. Де ца при ме ћу ју да су пу же-
ви кре ну ли пре ма углу с вла жном зе мљом и тра вом. На осно ву то га за кљу чу је се да пу же ви ма 
од го ва ра вла жна сре ди на и ки шо ви то вре ме.
Де ца упи су ју сво ја за па жа ња на пред ви ђе но ме сто у уџ бе ни ку. Чи та ју за го нет ку о пу же ви ма, а 
за тим је ту ма че.
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На став на је ди ни ца: 
Жи во ти ње у цир ку су (14. час)

Тип ча са: Об ра да
Циљ и за да ци: Раз ви ја ње све сти о зло ста вља њу жи во ти ња, раз ви ја ње ху ма ног од но са 
пре ма жи во ти ња ма
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, илу стра тив на, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, DVD са фил мом Дам бо
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, срп ски је зик

Ток ча са

Увод ни део
Про јек то ва ти уче ни ци ма ин серт из Ди зни је вог цр та ног фил ма Дам бо у ко јем је при ка за но ка ко 
кро ти те љи у цир ку су по сту па ју с Дам бо вом мај ком. Раз го ва ра ти са уче ни ци ма о осе ћа њи ма 
ко је су те сце не иза зва ле код њих.

Глав ни део
Мо ти ви са ти уче ни ке да ис при ча ју ка кве су они тач ке са жи во ти ња ма гле да ли у цир ку су. Упу ти ти 
их у то да схва те да дре су ра жи во ти ња под ра зу ме ва на си ље.
Уче ни ци по сма тра ју илу стра ци ју са 18. стра не уџ бе ни ка и чи та ју раз го вор из ме ђу две де вој чи це. 
Од го ва ра ју на мо ти ва ци о на пи та ња са 19. стра не уџ бе ни ка. Уче ни ке тре ба упо зна ти с раз ли чи-
тим об ли ци ма на си ља над жи во ти ња ма. Де ца се при се ћа ју до га ђа ја из сво је сре ди не у ко јим 
су жи во ти ње би ле жр тве на си ља и го во ре о то ме. Под сти ца ти их да раз ми шља ју о на чи ни ма на 
ко је би се на си ље мо гло ума њи ти или спре чи ти. Упо зна ти де цу са 4. ок то бром, Да ном за шти те 
жи во ти ња. Пла ни ра ти ак тив но сти ко је је мо гу ће ре а ли зо ва ти на тај дан.

За вр шни део
Про чи та ти за ни мљи во сти са 19. стра не уџ бе ни ка. Од го во ри ти на пи та ња са исте стра не.
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На став на је ди ни ца: 
От пад ни је сме ће (15. час)

Тип ча са: Про ши ри ва ње зна ња
Циљ и за да ци: Раз вој све сти о то ме ка ко се ства ра от пад и о мо гућ но сти ма ње го ве по-
нов не упо тре бе, сти ца ње зна ња о ва жно сти ре ци кла же и о на чи ни ма сма ње ња от па да
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, сли ке
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво

Ток ча са

Увод ни део
Мо ти ви са ти уче ни ке да ис при ча ју шта се де ша ва са от па дом из њи хо ве кор пе. Тре ба да опи шу 
ка ко из гле да кон теј нер и да ли се не ки раз ли ку ју по об ли ку и бо ји, па да ка жу зна ју ли за што је то 
та ко. Тре ба им по ка за ти сли ке де по ни ја. Под ста ћи де цу да опи шу то ме сто и да ка жу че му слу жи.
 
Глав ни део
По де ли ти сва ком уче ни ку сли ку са зна ком за ре ци кла жу пре се че ном на че ти ри де ла. Зах те ва ти 
да пра вил но са ста ве де ло ве и да бр зо од го во ре шта је то што је при ка за но на сли ци.

Уко ли ко уче ни ци не зна ју шта је то, об ја сни ти им да је то знак за ре ци кла жу. Уче ни ци тре ба да 
га за ле пе у све ску. Под се ти ти их да је ре ци кла жа по нов на пре ра да од ба че них ма те ри ја, ко јом 
се ште де при род на бо гат ства и сма њу је ко ли чи на от па да. Ре ћи им да је мо гу ће ре ци кли ра ти 
па пир, пла сти ку, ме тал и сл.
По гле да ти са уче ни ци ма илу стра ци ју про це са ре ци кла же пла сти ке с 20. стра не уџ бе ни ка и про-
ко мен та ри са ти је.
Об ја сни ти де ци да се про цес ре ци кла же олак ша ва ако се от пад раз вр ста ва и од ла же у спе ци јал-
не кон теј не ре. Та кви кон теј не ри ја сно су озна че ни нат пи сом, бо јом и об ли ком отво ра.

 
За вр шни део
Про чи та ти уче ни ци ма за ни мљи во сти из све та 
ре ци кла же. 
Од го во ри ти на пи та ња са 20. стра не уџ бе ни ка.
Уче ни ци до би ја ју за да так да на сле де ћи час 
до не су ке си цу биљ ног от па да из до ма ћин ства 
(ко ре и ко ма де во ћа и по вр ћа).

Учи тељ/учи те љи ца тре ба да при пре ми пла стич ну по су ду од пет ли та ра.
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На став на је ди ни ца: 
Здра во зе мљи ште (16. час)

Тип ча са: Об ра да, ве жба ње
Циљ и за да ци: На пра ви ти ком пост, здра ву хра ну за биљ ке, раз ви ти на ви ке бри жљи вог 
и ко ри сног упо тре бља ва ња при род ног от па да, усво ји ти основ на зна ња о ва жно сти по-
сто ја ња здра вог зе мљи шта
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, груп ни рад, рад у па ру
На став не ме то де: Ди ја ло шка, екс пе ри мен тал на, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво 

Ток ча са

Увод ни део
Об но ви ти зна ња сте че на у окви ру на ста ве предмета При ро да и дру штво и Све т око нас о ва-
жно сти здра вог зе мљи шта за жи ви свет, о вр ста ма зе мљи шта, на чи ни ма об ра де, за шти ти, по-
бољ ша њу ње го вог ква ли те та и сл. Ка за ти уче ни ци ма да ква ли тет зе мљи шта за ви си од са др жа ја 
раз ло же них ор ган ских ма те ри ја у ње му и да раз ла га ње ма те ри ја биљ ног и жи во тињ ског по ре кла 
пот по ма жу ми кро ор га ни зми. 

Глав ни део
Об ја сни ти уче ни ци ма циљ ча са. Про чи та ти упут ства за рад са 21. стра не уџ бе ни ка. Ак тив ност из-
ве сти у школ ском дво ри шту или по год ној про сто ри ји шко ле. У по моћ по зва ти школ ског до ма ра. 
Он ће на пра ви ти отво ре на пла стич ној по су ди, ко ју тре ба да до не се учи тељ/учи те љи ца. Уче ни-
ци на дно по су де ста вља ју ба штен ски от пад. За тим до да ју биљ ни от пад ко ји су до не ли од ку ће. 
Са др жај по су де тре ба по ква си ти и по кло пи ти, а за тим га сме сти ти у по год ну, не су ви ше хлад ну 
оста ву у шко ли. Уче ни ци тре ба ак тив но да уче ству ју у ре а ли за ци ји свих пред ви ђе них по сту па ка.
Об ја сни ти де ци да оче ку је мо да се сме са за не ко ли ко не де ља пре тво ри у ком пост, ква ли тет ну и 
не шко дљи ву при хра ну за биљ ке. За ду жи ти уче ни ке да по вре ме но оби ла зе по су ду и про ме ша ју 
са др жај. То чи ни ти уз до ма ре ву по моћ.
По спре ми ти не ред ко ји је на стао то ком ак тив но сти.

За вр шни део
По по врат ку у учи о ни цу уче ни ци у бе ле жни цу за пи су ју сво ја за па жа ња о ак ци ји. Бе ле шке мо гу 
и илу стро ва ти.
Раз го ва ра ти с њи ма о то ме на ко ји на чин би се мо гао ис ко ри сти ти ком пост кад бу де био спре-
ман. Пред ло жи ти да се до да у сак си је с цве ћем, ко је сто је у учи о ни ца ма, или да се по спе по 
школ ском вр ту.
За на ред ни час учи тељ/учи те љи ца при пре ма ра зно вр сна па ко ва ња (амбалажу).
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На став на је ди ни ца:
Ка ко сма њи ти ко ли чи ну кућ ног от па да (17. час)

Тип ча са: Об ра да, об на вља ње
Циљ и за да ци: Раз ви ја ње све сти о зна ча ју ре ци кла же и за шти ти жи вот не сре ди не
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво

Ток ча са

Увод ни део
Учи тељ/учи те љи ца по ка зу је до не се на па ко ва ња: пла стич не и па пир не ке се, плат не не тор бе, ку-
ти ју од не ке играч ке, ам ба ла жу шмин ке или кућ них апа ра та, пла стич не ку ти је у ко ји ма је био 
сла до лед и сл. Рас пи ту је се ко је се па ко ва ње нај ви ше до па да де ци. Прет по ста вља се да ће то 
би ти ку ти ја од играч ке. За тим пи та ко ја па ко ва ња нај че шће ви ђа ју и ко ри сте. То ће ве ро ват но 
би ти пла стич не ке се. 

Глав ни део
По ве сти са уче ни ци ма раз го вор о ам ба ла жи, осла ња ју ћи се на њи хо во пред зна ње и ис ку ство. 
Док раз гле да ју ку ти ју од играч ке, уче ни ци раз ми шља ју о то ме за што она мо же би ти штет на по 
жи вот ну сре ди ну. От кри ва ју па пир не де ло ве ко ји су на ста ли пре ра дом др ве та и де ло ве од пла-
сти ке ко ја се те шко раз гра ђу је у при ро ди.  
За тим учи тељ/учи те љи ца по ка зу је при ме ре до бре и ло ше ам ба ла же, на во де ћи пред но сти и 
не до стат ке. 
Као ре ше ње за мно ге про бле ме учи тељ/учи те љи ца ис ти че ре ци кла жу. Тра жи од уче ни ка да у 
све сци про на ђу знак за ре ци кла жу, ко ји су за ле пи ли на јед ном од прет ход них ча со ва. За тим на 
22. стра ни уџ бе ни ка по ка зу је де ци спе ци ја ли зо ва не ва ри јан те зна ка ко је има ју пре ци зни ја зна-
че ња. Сва ку од њих ту ма чи уче ни ци ма. По но во тре ба на гла си ти зна чај ко ри шће ња кон теј не ра 
за ре ци кла жу, јер су они пр ви ко рак у том ко ри сном про це су.

За вр шни део
Про чи та ти за ни мљи во сти са 22. стра не уџ бе ни ка. Уче ни ци за сле де ћи час тре ба да при пре ме 
пред ме те ко ји им ни су по треб ни ра ди раз ме не.
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На став на је ди ни ца: 
Раз ме на уме сто ку по ви не (18. час)

Тип ча са: Ве жба ње
Циљ и за да ци: Раз ви ја ње на ви ке ра ци о нал ног ко ри шће ња, раз ме не и по кла ња ња упо-
тре бља ва них ства ри
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, груп ни рад, рад у па ру 
На став не ме то де: Ди ја ло шка, прак тич ни рад, пи са ни рад
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, ста ре ства ри
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, срп ски је зик

Ток ча са

Увод ни део
При пре ма про сто ра за раз ме ну, ко ју је мо гу ће ор га ни зо ва ти из ме ђу уче ни ка јед ног оде ље ња, 
раз ре да, мла ђих раз ре да или це ле шко ле. Ме сто и вре ме ре а ли за ци је ак ци је уна пред тре ба 
да бу де до го во ре но с ро ди те љи ма, упра вом шко ле и дру го ви ма из дру гих оде ље ња. Уче ни ци 
при пре ма ју из ло жбу. Раз вр ста ва ју при ку пље не пред ме те у ку ти је, ко је по ста вља ју на од ре ђе но 
ме сто. Ства ри за раз ме ну из ла жу се и ну де, сми шља се на чин ре кла ми ра ња по ну ђе них пред ме та 
и утвр ђу је се вред ност сва ке ства ри (нпр. јед на књи га = три CD-а). 

Глав ни део
Уче ни ци оби ла зе ку ти је са ста рим ства ри ма, раз гле да ју их и, ако им се не ка ствар до пад не, узи-
ма ју је. Вла сни ци ста рих ства ри опи су ју њи хо ву на ме ну, ну де, пре по ру чу ју... Оста ли об ја шња-
ва ју шта би же ле ли да на ђу, хва ле се сво јим от кри ћи ма, из ра жа ва ју за до вољ ство ка да про на ђу 
оно што же ле.
Учи тељ/учи те љи ца под сти че уче ни ке, усме ра ва их и об ја шња ва ко ли ко је та ак ци ја ко ри сна за 
очу ва ње при ро де и ње них бо гат ста ва.

За вр шни део 
По сле раз ме не уче ни ци се вра ћа ју у учи о ни цу. Учи тељ/учи те љи ца тре ба да их по хва ли за труд 
ко ји су уло жи ли.
Про чи та ти текст с 23. стра не уџ бе ни ка. За тим оде ље ње тре ба по де ли ти на че ти ри гру пе, ко је 
ће до би ти за да так да сми сле текст ре кла ме за сма ње ње по тро шње. Пр ва гру па ће раз ми шља ти 
о ТВ-ре кла ми, дру га о ре кла ми ко ја би се еми то ва ла на ра ди ју, тре ћа о но вин ској ре кла ми, а 
че твр та о ре кла ми за бил борд. Ре кла ме тре ба да бу ду раз ли чи те, а спе ци фич ност ме ди ја мо ра 
би ти узе та у об зир.
Про чи та ти тек сто ве и раз го ва ра ти о њи хо вој успе шно сти и ефект но сти.
За сле де ћи час уче ни ци тре ба да при пре ме ста ре но ви не с фо то гра фи ја ма во де них по вр ши на.
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На став на је ди ни ца: 
Во да на пу ту од ре ке до сла ви не (19. час)

Тип ча са: Про ши ри ва ње зна ња
Циљ и за да ци: Про ши ри ва ње зна ња о ва жно сти во де и фор ми ра ње од го вор ног од но са 
пре ма ње ној по тро шњи
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, груп ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, илу стра тив на, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, ста ре но ви не, гло бус (ге о граф ска кар та)
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, ли ков на кул ту ра

Ток ча са

Увод ни део
Об но ви ти на у че но о во ди као усло ву жи во та и на чи ни ма на ко је је чо век ко ри сти (за пи ће, за 
ку ва ње и за одр жа ва ње хи ги је не).

Глав ни део
По сма тра ти гло бус или кар ту све та. Пра те ћи про сти ра ње пла ве бо је, као озна ке за во де не по-
вр ши не, де ца тре ба да уоче да во да пре о вла да ва на Зе мљи. Под ста ћи их да об ја сне за што се 
стал но го во ри о не до стат ку во де кад је то ли ко има. Ис та ћи да чо век за пи ће ко ри сти ис кљу чи во 
слат ку во ду, док на пла не ти пре о вла да ва сла на мор ска во да. На гла си ти да је не сре ћа у то ме 
што ни сва слат ка во да ни је упо тре бљи ва за пи ће због при ме са не чи сто ћа, бак те ри ја, хе миј ских 
ма те ри ја и сл. и да се нај ви ше пи ја ће во де до би ја из ре ка и је зе ра. Ин фор ми са ти де цу о то ме 
ода кле се њи хо во на се ље снаб де ва во дом (обич но из обли жње ре ке или је зе ра). Тра жи ти да де ца 
опи шу из глед те ре ке, од но сно је зе ра. Ве ро ват но ће њи хо ва при мед ба би ти да је во да мут на, да 
се та ква не мо же ко ри сти ти за пи ће и да је тре ба пре чи сти ти. Ре ћи де ци да се тај про цес вр ши у 
град ском во до во ду, хе миј ским и ме ха нич ким пу тем. Уче ни ци ма опи са ти оба по ступ ка. На гла-
си ти да се тек та да во да си сте мом це ви до пре ма у до ма ћин ства. 
По на ло гу за дат ка са 24. стра не у уџ бе ни ку уче ни ци тре ба да исе ца ју сли ке из ста рих но ви на 
ко је нај бо ље илу стру ју про блем за га ђе ња во де и да пра ве па но. По треб но је да се при пре ми 
про стор у школ ском хо лу или учи о ни ци и да се ту из ло жи па но. 

За вр шни део
На ге о граф ској кар ти пра ти ти са уче ни ци ма ток ре ке из ко је на се ље до би ја во ду. Ана ли зи ра ти 
ме ста кроз ко ја ре ка про ла зи и за кљу чи ти шта је све мо же за га ди ти.
Де ца тре ба да ре ше асо ци ја ци ју са 24. стра не уџ бе ни ка.
Учи тељ/учи те љи ца упо зна је уче ни ке с при бо ром и ма те ри ја лом ко ји тре ба да при пре ме за оглед 
ко ји ће се из ве сти на сле де ћем ча су.
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На став на је ди ни ца: 
Штет не ма те ри је у ре ци (20. час)

Тип ча са: Ве жба ње
Циљ и за да ци: Уоча ва ње по ве за но сти при род них и дру штве них про це са, раз ви ја ње од-
го вор ног од но са пре ма жи вот ној сре ди ни
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, екс пе ри мен тал на
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, при бор и ма те ри јал за оглед
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво

Ток ча са

Увод ни део
Об но ви ти гра ди во о ва жно сти чи сте во де за оп ста нак жи во та на Зе мљи. Го во ри ти о не до стат ку 
во де за пи ће и на ве сти раз ло ге због ко јих до ње га до ла зи.

Глав ни део
Про чи та ти текст са 25. стра не уџ бе ни ка (на ко јој се на ла зи упут ство за из во ђе ње огле да).
Уче ни ке из оде ље ња по де ли ти у ви ше гру па, па сва кој гру пи да ти дру га чи ју бо ју. Уче ни ци тре ба 
да пу не ста кле не по су де во дом и да у сва кој по су ди фор ми ра ју острв це од вла жне рас тре си те 
зе мље. По том на ње га тре ба да си па ју бо ју за ја ја и по ква се га. Не ка са че ка ју да се де си про ме-
на. Зах те ва ти од уче ни ка да опи шу оно што при ме ћу ју, а за тим да то об ја сне. 
На гла си ти да се та кав про цес на сли чан на чин од ви ја и у при ро ди и да свој ство зе мљи шта да 
про во ди рас тво ре не ма те ри је до во ди до за га ђе ња во де них по вр ши на.

За вр шни део
У бе ле жни ци уче ни ци опи су ју и илу стру ју оглед, па за пи су ју за кључ ке.
За сле де ћи час уче ни ци тре ба да, уз по моћ ро ди те ља, на пра ве спи сак хе миј ских пре па ра та ко ји 
се ко ри сте у њи хо вом до ма ћин ству. Уз на зив пре па ра та тре ба да на ве ду и на ме ну. 
Треба да донесу и чи сту ам ба ла жу од шам по на, ко лаж-па пир, ле пак, ма ка зе, фло ма сте ре, 
пер ли це и ву ни цу.
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На став на је ди ни ца: 
Хе миј ски пре па ра ти за до ма ћин ство (21. час)

Тип ча са: Об ра да
Циљ и за да ци: Сти ца ње зна ња о ути ца ју сва ког по је дин ца на жи вот ну сре ди ну, раз ви-
ја ње од го вор ног од но са пре ма жи вот ној сре ди ни
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, илу стра тив на, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, ам ба ла жа од шам по на
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, ли ков на кул ту ра

Ток ча са

Увод ни део
Уче ни ци су има ли за да так да по пи шу хе миј ска сред ства ко ја се ко ри сте у њи хо вом до ма ћин-
ству (с на зи ви ма и на ме ном). У увод ном де лу ча са ана ли зи ра ти спи ско ве и утвр ди ти шта се 
на ви ше упо тре бља ва. 

Глав ни део
Мо ти ви са ти уче ни ке на то да раз ми шља ју шта би ва с де тер џен ти ма по сле упо тре бе. Упо зна ти 
их с чи ње ни цом да сва ки град има ка на ли за ци о ни си стем ко јим се от пад не во де и не чи сто ће 
од во де у ре ку и да сви де тер џен ти из на ших до ма ћин ста ва за вр ша ва ју у обли жњој ре ци, за га-
ђу ју во ду и уни шта ва ју жи ви свет.
Уче ни ке пи та ти да ли су не ка да по сма тра ли ба ку ка ко одр жа ва хи ги је ну у до ма ћин ству и је су 
ли за па зи ли не ке нео бич не по ступ ке.
Про чи та ти текст са 26. стра не уџ бе ни ка. Ди ску то ва ти о пред ло же ним на чи ни ма чи шће ња и 
утвр ди ти у че му је њи хо ва пред ност.
Об ја сни ти уче ни ци ма да ни су штет на са мо хе миј ска сред ства већ и њи хо ва ам ба ла жа. По што 
је углав ном на чи ње на од пла сти ке, она се спо ро раз ла же, го ми ла се у при ро ди и за га ђу је је.
Уче ни ци раз гле да ју при пре мље ну ам ба ла жу од шам по на и раз го ва ра ју о њој.

За вр шни део
 До при нос очу ва њу жи вот не сре ди не мо же се да ти и про ме ном на ме не јед ног пред ме та. Уме сто 
да се ба ци у сме ће, од бо чи це шам по на мо же се на пра ви ти др жач за олов ке. 
Учи тељ/учи те љи ца про ве ра ва је су ли при пре мље не бо це до вољ но чи сте. За тим по ма же уче ни-
ци ма да бо чи цу пре се ку на по ла.
Уче ни ци ће ам ба ла жу шам по на об ле пи ти ко лаж-па пи ром и укра си ти је фло ма сте ри ма, пер ли-
ца ма и ву ни цом. 
Из вр ши ти естет ску про це ну ра до ва и об ја сни ти да се и од дру гих пла стич них ства ри мо же на-
пра ви ти ле па и ко ри сна сит ни ца.
За да так за сле де ћи час – уче ни ци у свом до ма ћин ству тре ба да са ку пља ју от пат ке од са пу на и 
да их по не су у шко лу.
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На став на је ди ни ца: 
Теч ни са пун (22. час)

Тип ча са: Ве жба ње
Циљ и за да ци: Раз ви ја ње од го вор ног од но са пре ма жи вот ној сре ди ни, ис ти ца ње зна ча ја 
лич ног ан га жо ва ња
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, екс пе ри мен тал на, прак тич ни рад
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, оста ци са пу на
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво

Ток ча са

Увод ни део
Упо зна ти уче ни ке са за дат ком за овај час. Про у чи ти упут ства за рад са 27. стра не уџ бе ни ка. 
По де ли ти за ду же ња.

Глав ни део
Ак тив ност из во ди ти у школ ској ку хи њи, уз по моћ ку хињ ског осо бља. При пре ми ти при ку пље не 
остат ке са пу на. На рен да ти га сит но и у ме тал ној по су ди ста ви ти на ла га ну ва тру. До ли ти ма ло 
во де и ме ша ти. Уче ни ци пра те ток ак тив но сти. Ка да се са пун ис то пи, оста ви ти га да се охла ди. 
За то вре ме уче ни ци тре ба да до не су из школ ских ку па ти ла по су де за теч ни са пун. Број по су да 
тре ба да бу де сра зме ран ко ли чи ни спре мље ног са пу на. Опра ти по су де уз по моћ спре ма чи ца. Ка-
да се ма са охла ди, си па ти је у по су де, а он да их по но во рас по ре ди ти по школ ским ку па ти ли ма.

За вр шни део
По вра так у учи о ни цу. Раз го ва ра ти са уче ни ци ма о ко ри сти ма ко је су про ис те кле из ак тив но сти 
ре а ли зо ва них на овом ча су: сма ње ни су школ ски тро шко ви и ште тан ути цај на жи вот ну сре ди ну.
Пред став ни ци оде ље ња тре ба да по се те школ ску упра ву са оба ве ште њем да ће се на на ред ном 
ча су пред ме та Чу ва ри при ро де за по че ти ак ци ја Ште ди мо во ду, ко ја ће тра ја ти ме сец да на.
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На став на је ди ни ца: 
Ак ци ја: Ште ди мо во ду (23. час)

Тип ча са: Утвр ђи ва ње
Циљ и за да ци: Раз ви ја ње ис тра жи вач ких спо соб но сти, упо зна ва ње с пу те ви ма во де у 
шко ли, раз ви ја ње од го вор ног од но са пре ма при род ним бо гат стви ма
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни, груп ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, ис тра жи вач ка, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, па пир за пла кат, кар то ни за оба ве ште ња и упо зо ре ња
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, ли ков на кул ту ра, срп ски је зик, ма те ма ти ка

Ток ча са

Увод ни део
Ме сеч ним пла ном при ла го ди ти ре а ли за ци ју овог ча са по тре ба ма и мо гућ но сти ма шко ле. Пред-
став ни ци оде ље ња бла го вре ме но тре ба да оба ве сте упра ву шко ле о тер ми ну и на чи ну ре а ли за-
ци је ак ци је.
Про чи та ти и про у чи ти текст са 28. стра не уџ бе ни ка, на ко јој се на ла зи план ре а ли за ци је ак ци је.

Глав ни део
За овај час учи тељ/учи те љи ца мо же по тра жи ти по моћ од школ ског до ма ра, ко га тре ба уна пред 
оба ве сти ти о то ме ка кав је час пла ни ран и ко ји би за да так он имао у окви ру ње га. Уче ни ци 
по зи ва ју до ма ра у сво ју учи о ни цу. Раз го ва ра ју с њим о во до вод ном си сте му у шко ли. До мар 
ис ти че ко ји су про бле ми уоче ни у во до снаб де ва њу шко ле. Уче ни ци иду у оби ла зак с до ма ром 
и учи те љем/учи те љи цом. Са зна ју ода кле во да до ла зи у шко лу, где се нај ви ше тро ши и да ли су 
све сла ви не и во до ко тли ћи ис прав ни. 
До мар го во ри о то ме ка ко уче ни ци не мар ним по на ша њем по ве ћа ва ју по тро шњу и ра си па ње 
во де и го во ри им на ко ји на чин мо гу у шко ли уште де ти чи сту во ду.
Ка ко би се и оста ли ма у шко ли скре ну ла па жња на не ра ци о нал ну по тро шњу во де, уче ни ци пра ве 
пла кат ко јим се упо зо ра ва на про блем. Пла ка том се ја сно опи су ју не пра вил ни об ли ци по на ша-
ња и ис ти чу по сле ди це. При из ра ди пла ка та ан га жу ју се сви уче ни ци са за да ци ма ба зи ра ним на 
та лен ту и скло но сти ма сва ког де те та.
На кар то ни ма из ра ди ти пло чи це са аде кват ним упо зо ре њи ма, ко је ће се по ста ви ти у свим ку па-
ти ли ма и школ ској ку хи њи, тј. на свим ме сти ма на ко ји ма се тро ши чи ста во да.

За вр шни део
По ста ви ти пла кат на ис так ну то ме сто у хо лу шко ле. Из над сва ке сла ви не по ста ви ти пло чи цу с 
нат пи сом ко ји ис ти че зна чај чи сте во де.
Од ре ди ти уче ни ке ко ји ће од до ма ра пре у зи ма ти ин фор ма ци је о по тро шњи во де док тра је ак-
ци ја. Из ра чу на ти да ли се по тро шња во де у про те клом пе ри о ду сма њи ла, оста ла не про ме ње на 
или по ве ћа ла. Под не ти из ве штај оде ље њу. 
Из ве штај о успе шно сти ак ци је сва ки уче ник упи су је на пред ви ђе но ме сто на 28. стра ни уџ бе ни ка.
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На став на је ди ни ца: 
Про ме на кли ме (24. час)

Тип ча са: Об ра да
Циљ и за да ци: Упо зна ва ње уче ни ка са узро ци ма и по сле ди ца ма кли мат ских про ме на, 
упо зна ва ње са ефек том ста кле не ба ште
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, илу стра тив на, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, фо то гра фи је
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, Од играч ке до ра чу на ра, На род на тра ди ци ја

Ток ча са

Увод ни део
Мо ти ви са ти уче ни ке да го во ре о жи во ту љу ди пре две ста го ди на и жи во ту у са да шњо сти. Тра жи ти 
њи хо во ми шље ње о то ме ка да је жи вот био ква ли тет ни ји и лак ши: не кад или сад. На ве сти де цу на 
то да раз ми шља ју шта је то што је до ве ло до по ра ста жи вот ног стан дар да. Усме ри ти их да уоче ка-
ко су раз вој ин ду стри је, са о бра ћа ја и ме ди ци не до ве ли до по бољ ша ња ква ли те та људ ског жи во та.

Глав ни део
По ка за ти уче ни ци ма сли ке не так ну те при ро де (нпр. на ра чу на ру). Мо ти ви са ти их да ис ка жу 
сво је ути ске. За тим им по ка за ти фо то гра фи је ко је по ка зу ју за га ђе ње при ро де (као у до њим 
при ме ри ма). 
  

Уче ни ци из ра жа ва ју сво ја осе ћа ња док по сма тра ју фо то гра фи је. Усме ри ти де цу да за кљу че ка ко 
чо век раз ви ја ква ли тет жи во та на ште ту це ло куп не при ро де. Про ме не ко је иза зи ва у при ро ди 
има ју ду го роч не и све о бу хват не по сле ди це. Оне угро жа ва ју оп ста нак чи та вог биљ ног и жи во-
тињ ског све та, али и са мог чо ве ка.
Про чи та ти текст са 29. стра не уџ бе ни ка. Об ја сни ти про це се опи са не у уџ бе ни ку. Упо зна ти уче-
ни ке с по сле ди ца ма кли мат ских про ме на на биљ ни и жи во тињ ски свет.
Об ја сни ти им шта је то ефе кат ста кле не ба ште. На гла си ти да је то про цес на го ми ла ва ња че сти-
ца ча ђи у ат мос фе ри ко ји до во ди до пре те ра ног за гре ва ња Зе мље. Он иза зи ва про ме не кли ме 
и под сти че на ру ша ва ње при род не рав но те же.

За вр шни део
Уче ни ци до би ја ју упут ства о по треб ном при бо ру и ма те ри ја лу ко ји ће им би ти по тре бан за оглед 
(који ће извести на сле де ћем ча су).
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На став на је ди ни ца: 
Ста кле на ба шта (25. час)

Тип ча са: Ве жба ње
Циљ и за да ци: Раз ви ја ње основ них еле ме на та ло гич ког и кри тич ког ми шље ња, раз ви ја-
ње ис тра жи вач ких спо соб но сти, уоча ва ње узроч но-по сле дич них ве за
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, екс пе ри мен тал на, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, ма те ри јал и при бор за оглед, DVD са фил мом
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, срп ски је зик

Ток ча са

Увод ни део
По но ви ти оно што је на у че но на прет ход ном ча су о ефек ту ста кле не ба ште.

Глав ни део
Про чи та ти опис по сту па ка за из во ђе ње огле да с 30. стра не уџ бе ни ка. Уче ни ци су при пре ми ли 
две ста кле не ча ше и про вид ну пла стич ну фо ли ју, а учи тељ/учи те љи ца тер мо ме тар. 
Ча ше до по ло ви не на пу ни ти чи стом пит ком во дом. Пре ко јед не ча ше ста ви ти про вид ну пла-
стич ну фо ли ју. Обе ча ше оста ви ти на сун ча ном ме сту до кра ја ча са. Пи та ти уче ни ке шта ми сле 
да ће се де си ти.
У на став ку ча са уче ни ци мо гу на ра чу на ру да по гле да ју про бра не ин сер те из ани ми ра ног фил-
ма Кар ло са Сал да не Ле де но до ба, чи ја је те ма  оп ста нак и бор ба жи вог све та у до ба кли мат ских 
про ме на.
Про чи та ти за ни мљи во сти, ре ши ти асо ци ја ци ју и од го во ри ти на пи та ња са 31. стра не уџ бе ни ка.

За вр шни део
У ча ша ма ко је су ста ја ле на сун цу во да се за гре ја ла. Тер мо ме тром про ве ри ти у ко јој је ча ши во да 
то пли ја. По што уче ни ци за кљу че да је за гре ја ни ја во да у по кри ве ној ча ши, учи тељ/учи те љи ца 
об ја шња ва да се то де си ло за то што је фо ли ја про пу шта ла то пло ту, али ни је до зво ља ва ла да се 
она осло ба ђа. Слич но се де ша ва и у ат мос фе ри, где че сти це ча ђи има ју исту уло гу као фо ли ја. 
Та ко до ла зи до по ја ве гло бал ног за гре ва ња.
Ре зул та те и за кључ ке огле да тре ба за пи са ти у бе ле жни цу.
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На став на је ди ни ца: 
Озон ски омо тач (26. час)

Тип ча са: Об ра да
Циљ и за да ци: Уоча ва ње по сле ди ца за га ђе ња ва зду ха, схва та ње узро ка и по сле ди ца 
на стан ка ру пе у озон ском омо та чу, сти ца ње зна ња о штет но сти UV- зра че ња и за шти ти 
од ње га
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, тек сту ал на, по сма тра ње, илу стра тив на
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, ли ков на кул ту ра

Ток ча са

Увод ни део
Об но ви ти зна ња уче ни ка о ат мос фе ри, ње ном зна ча ју за жи ви свет и за га ђе њу ва зду ха.

Глав ни део
По ка за ти уче ни ци ма гра фич ки при каз струк ту ре ат мос фе ре.

Из не ти украт ко чи ње ни це о сва ком де лу ат мос фе ре, а он да по ка за ти до њу иви цу стра тос фе ре 
где се на ла зи озон ски омо тач. Об ја сни ти да је ње го ва уло га да шти ти жи ви свет од штет ног ул-
тра љу би ча стог (UV) зра че ња ко је до ла зи са Сун ца. Ме ђу тим, не ки га со ви ко је чо век ко ри сти 
ра за ра ју озон ски омо тач, што до во ди до уни ште ња жи вог све та. Про чи та ти текст са 32. стра не 
уџ бе ни ка и раз го ва ра ти о про чи та ном.
Ре ћи уче ни ци ма да се UV-зра че ње из ра жа ва UV-ин дек сом и да се сва ко днев но ме ри, а да се 
ре зул та ти са оп шта ва ју пре ко ме ди ја. Про чи та ти уче ни ци ма ска лу UV-ин дек са, при ка за ну на 
33. стра ни уџ бе ни ка. 
Рећи им да се од зра че ња тре ба шти ти ти, на ро чи то у лет њим ме се ци ма, и да за шти та под ра зу-
ме ва на о ча ре, ше шир, по кри ве ност чи та вог те ла оде ћом, не из ла же ње на по ље ка да је ин декс 
нај ве ћи и ко ри шће ње кре ма са за штит ним фак то ром ко је про ду жа ва ју мо гућ ност бо рав ка на 
отво ре ном без по сле ди ца.

За вр шни део
Уче ни ци илу стру ју из глед осо бе ко ја се по на ша од го вор но и у скла ду с пре по ру ка ма за за шти ту 
од UV-зра че ња.

ТЕРМОСФЕРА

    
 ТРОПОСФЕРА    

    
СТРАТОСФЕРА

    
    

   М
ЕЗОСФЕРА
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На став на је ди ни ца: 
Енер ги ја у сва ко днев ном жи во ту (27. час)

Тип ча са: Об ра да
Циљ и за да ци: Уоча ва ње нео п ход но сти енер ги је, схва та ње да је са вре ме ни жи вот до вео 
до по ве ћа ња енер гет ских по тре ба, раз ви ја ње све сти о по тре би штед ње енер ги је
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, тек сту ал на, екс пе ри мен тал на
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, играч ка
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво

Ток ча са

Увод ни део
До не ти играч ку на ба те ри је на час. Де мон стри ра ти ње но кре та ње. Тра жи ти од уче ни ка да об ја сне 
ка ко се играч ка кре ће. Из ва ди ти ба те ри је. По ку ша ти по нов но по кре та ње играч ке. Об ја сни ти да 
је то не мо гу ће за то што смо играч ки од у зе ли из вор енер ги је.

Глав ни део
Љу ди и жи во ти ње се кре ћу, а биљ ке се по кре ћу. Мо ти ви са ти де цу на то да озна че хра ну као 
из вор енер ги је за жи ви свет. Енер ги ја је по треб на за рад свих апа ра та, ма ши на, по стро је ња, за 
за гре ва ње, про из вод њу, пре ра ду... Чо ве чан ство тро ши огром ну енер ги ју. 
У ис тра жи ва њу из во ра енер ги је тре ба по ћи од бли ске око ли не уче ни ка. Де ца на бра ја ју шта је 
по треб но за гре ја ње, по кре та ње кућ них апа ра та, ауто мо би ла и дру гих пре во зних сред ста ва...
Об ја сни ти уче ни ци ма да ни су сви из во ри енер ги је до вољ но до бри. Наф та, угаљ и гас су фо сил-
на го ри ва. За њи хов на ста нак би ли су по треб ни ми ли о ни го ди на, док је по тро шња не у по ре ди во 
бр жа, што је до ве ло до ис цр пљи ва ња та квих из во ра енер ги је. При том про из вод ња енер ги је из 
фо сил них го ри ва до во ди и до за га ђе ња жи вот не сре ди не.
Де ци на по ме ну ти да осим на ве де них об ли ка енер ги је мо гу да се ко ри сте енер ги ја Сун ца, ве тра 
и во де. Те вр сте енер ги је спа да ју у об но вљи ве из во ре и не до во де до за га ђе ња. Стру ја је енер ги ја 
ко ја се мо же до би ти из во де, ко ја је об но вљи в из вор.

За вр шни део
Про чи та ти текст са 34. стра не уџ бе ни ка. 
Од го во ри ти на пи та ња са те стра не.
Уче ни ци ма да ти упут ства о ма те ри ја лу и при бо ру за оглед ко ји ће се из ве сти на на ред ном ча су.
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На став на је ди ни ца: 
Сун че ва енер ги ја (28. час)

Тип ча са: Ве жба ње
Циљ и за да ци: До ка зи ва ње да је со лар на енер ги ја јеф ти на, чи ста и не пре су шна
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, екс пе ри мен тал на, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, при бор и ма те ри јал по тре бан за оглед
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво

Ток ча са

Увод ни део
Об но ви ти оно што је на у че но на прет ход ном ча су о енер гет ским по тре ба ма, по тро шњи и из во-
ри ма енер ги је. Об ја сни ти раз ли ку из ме ђу об но вљи вих и нео б но вљи вих из во ра енер ги је.

Глав ни део
При пре ми ти оглед ко јим се до ка зу је ра ци о нал ност ко ри шће ња со лар не енер ги је. У две алу ми-
ни јум ске плит ке по су де си па ти во ду. На јед ну ста ви ти про вид ну фо ли ју, а на дру гу цр ну. По су де 
оста ви ти на сун ча ном ме сту. Под се ти ти уче ни ке на оглед ко јим се до ка зи вао ефе кат ста кле не 
ба ште. Де ца тре ба да ис при ча ју шта се до го ди ло с во дом у ча ша ма и да ка жу шта оче ку ју да ће 
се де си ти то ком овог огле да.
Об ја сни ти уче ни ци ма да се со лар на енер ги ја до би ја од Сун ца и да се она мо же ис ко ри сти ти. 
Ре ћи им да се у ту свр ху ко ри сте уре ђа ји под на зи вом со лар ни ко лек то ри – цр не пло че ко је се 
нај че шће по ста вља ју на кро во ве ку ћа и ко ри сте за за гре ва ње во де, гре ја ње и про из вод њу стру је. 
По ка за ти сли ку на ко јој су при ка за ни со лар ни ко лек то ри.

Про чи та ти за ни мљи во сти са 35. стра не уџ бе ни ка. Од го во ри ти на пи та ња с те стра не.

За вр шни део
На кра ју ча са пр ви пут из ме ри ти тем пе ра ту ру во де. Де ца тре ба да уоче да је во да ис под цр не 
фо ли је то пли ја. Об ја сни ти да се сли чан про цес од и гра ва и у со лар ним ко лек то ри ма ко ји за гре-
ва ју во ду у ре зер во а ри ма, а она се за тим до ста вља до сва ке сла ви не у ку ћи. 
Од ре ди ти уче ни ке ко ји ће ме ри ти тем пе ра ту ру во де у по су да ма до кра ја на став ног да на. О ре-
зул та ти ма ће оба ве сти ти оде ље ње на сле де ћем ча су.
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На став на је ди ни ца: 
Сви тре ба да бри ну о жи вот ној сре ди ни (29. час)

Тип ча са: Про ши ри ва ње зна ња
Циљ и за да ци: Схва тање зна чаја лич ног де ло ва ња и мо гућ ност ути ца ја на дру штве ну 
сре ди ну
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, илу стра тив на, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво

Ток ча са

Увод ни део
За ду же ни уче ни ци из ве шта ва ју о ре зул та ти ма ме ре ња тем пе ра ту ре во де у огле ду из ве де ном на 
прет ход ном ча су. До но се се за кључ ци. Уче ни ци за пи су ју у бе ле жни це из ве штај о екс пе ри мен ту.

Глав ни део 
Раз го ва ра ти о штет ном ути ца ју са вре ме ног на чи на жи во та на жи вот ну сре ди ну. Упо зо ри ти де цу 
на по сле ди це. Мо ти ви са ти уче ни ке да раз ми шља ју о томе да ли су про ме не мо гу ће и ко би мо гао 
да их по кре не. Пу сти ти уче ни ке да пре зен ту ју сво ја ре ше ња.
По сле раз го во ра про чи та ти текст са 36. стра не уџ бе ни ка. Раз го ва ра ти о пред ло же ним ме ра ма 
и по ступ ци ма. 
Па жњу тре ба усме ри ти на пи та ња ан га жма на ма њих гру па и по је ди на ца. Пи та ти уче ни ке шта 
пред ла жу као мо гућ ност за ре ша ва ње про бле ма за шти те жи вот не сре ди не.

За вр шни део
Упо зна ти уче ни ке с тим да је за пред сто је ћи час пла ни ра но да сми сле ре ше ње за је дан еко ло шки 
про блем у све ту. Ко ји је то про блем са зна ће не по сред но пре по чет ка ра да. Њи хов за да так је да 
до сле де ћег ча са ана ли зи ра ју тре нут но ста ње, по сто је ће про бле ме и да раз ми шља ју о мо гућ но-
сти ма по бољ ша ња си ту а ци је.
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На став на је ди ни ца: 
Тво ја бри га о пла не ти (30. час)

Тип ча са: Ве жба ње
Циљ и за да ци: Схва та ње зна ча ја лич ног де ло ва ња и мо гућ ност ути ца ја на дру штве ну 
сре ди ну
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, рад у па ру
На став не ме то де: Ди ја ло шка, пи са ни рад
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, срп ски је зик

Ток ча са

Увод ни део
Учи тељ/учи те љи ца тре ба да по де ли оде ље ње на па ро ве. Мо же се ис ко ри сти ти по сто је ћи рас-
по ред по ме сту се де ња или па ро ве фор ми ра ти пре ма сло бод ној про це ни. Учи тељ/учи те љи ца 
по том де ци да је при пре мље не кар тон чи ће на ко ји ма је на пи сан на зив про бле ма за ко ји тре ба 
сми сли ти ре ше ње. Нат пи си на кар тон чи ћи ма мо гу се и по на вља ти. То мо гу би ти про бле ми као 
што су: за шти та угро же них вр ста, при ку пља ње си ро ви на за ре ци кла жу, за шти та ва зду ха од фа-
брич ких за га ђе ња, пи та ње ка на ли за ци је и от пад них во да и сл.
Учи тељ/учи те љи ца об ја шњава оно што је не ја сно и да је упут ства за рад.

Глав ни део
Са мо стал ни рад па ро ва. Сва ки пар нај пре ти хо ана ли зи ра по ста вљен про блем. За тим чла но ви 
па ра пред ла жу ре ше ња и до го во ром би ра ју нај бо ље. По ступ ке за ре а ли за ци ју бе ле же на 37. 
стра ни уџ бе ни ка.
Учи тељ/учи те љи ца пра ти рад уче ни ка и, уко ли ко има по тре бе, усме ра ва, по ма же и са ве ту је. 

За вр шни део
Па ро ви из но се сво ја ре ше ња. Је дан од њих чи та оно што је на пи са но, а дру ги бра ни план ак ци је 
у ди ску си ји са оде ље њем и учи те љем/учи те љи цом. По треб но је про це ни ти да ли је пред ло же но 
ре ше ње оствар љи во. 
Уче ни ке бла го вре ме но при пре ми ти за ак ци ју из ра де еко ло шких но ви на. Обез бе ди ти по др шку 
ро ди те ља, школ ске упра ве и ло кал них ме ди ја и при ку пи ти по тре бан ма те ри јал. Оба ве сти ти уче-
ни ке о то ме да ће се на на ред ном ча су пра ви ти еко ло шке но ви не, ка ко је и пла ни ра но.



PRIRUČNIK ZA UČITEQE – ČUVARI PRIRODE ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

36

На став на је ди ни ца: 
Ак ци ја: Еко ло шке но ви не (31. час)

Тип ча са: Ве жба ње
Циљ и за да ци: Раз ви ја ње еко ло шке све сти и ши ре ње еко ло шких иде ја у школ ској сре-
ди ни, ис ти ца ње зна ча ја лич ног ан га жо ва ња
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, груп ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, пи са ни рад, илу стра тив на
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, ли те рар ни и ли ков ни ра до ви уче ни ка
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, срп ски је зик, ли ков на кул ту ра

Ток ча са

Увод ни део
Ме сеч ним пла ном пред ви де ти ре а ли за ци ју овог ча са у апри лу, не по сред но пре 22. апри ла, Да на 
Зе мље. Об ја сни ти зна чај пред сто је ћег пра зни ка и раз ло ге због ко јих се обе ле жа ва. 
Уче ни ци су при пре мље ни за час. Обез бе ђе на је по др шка ро ди те ља, школ ске упра ве и ло кал них 
ме ди ја.
Још јед ном тре ба про чи та ти план ак ци је са 38. стра не уџ бе ни ка.

Глав ни део
Оде ље ње је ра ни је по де ље но у гру пе. Гру пе су до би ле за да так да пра те де ша ва ња и при ку пља ју 
ин фор ма ци је ко је су у ве зи с во дом, ва зду хом, от па дом и ме те о ро ло шким из ве шта ји ма. Пре гле-
да ти при ку пље ни ма те ри јал, као и ли те рар не и ли ков не ра до ве ко ји су уче ни ци кре и ра ли пре ма 
та ле н ти ма и скло но сти ма. Ода бра ти нај бо ље де ло ве ма те ри ја ла.
Штам па ти но ви не на школ ском штам па чу.
Да ти на зив но ви на ма. Пла ни ра ти да се та ква ак ци ја по но ви.
Са школ ском упра вом од ре ди ти вре ме и ме сто за пред ста вља ње оде љен ског про јек та. По зва ти 
ро ди те ље, уче ни ке и рад ни ке шко ле на про мо ци ју оде љен ских еко ло шких но ви на.

За вр шни део
Про це ни ти успе шно сти ак ци је. Ан ке ти ра ти уче сни ке про мо ци је. На 38. стра ни уџ бе ни ка на пи-
са ти из ве штај о успе ху ак ци је.
Уче ни ци ма ка за ти да, у окви ру при пре ма за на ред ни час, тре ба да за пи шу све оно што по је ду 
то ком јед ног да на.
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На став на је ди ни ца: 
Иза бе ри мо здрав жи вот (32. час)

Тип ча са: Об ра да, про ши ри ва ње зна ња
Циљ и за да ци: Про ши ри ва ње зна ња о здра вој ис хра ни и ње ној нео п ход но сти за пра ви-
лан раст и раз вој, упо зна ва ње с пра ви ли ма здра вог жи во та
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, ис тра жи вач ка, по сма тра ње
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво

Ток ча са

Увод ни део
Уче ни ци чи та ју бе ле шке о свом јед но днев ном је лов ни ку. По ку ша ва ју да про це не шта је од то га 
што су је ли ква ли тет но, а шта ни је ква ли тет но или је ма ње ква ли тет но.

Глав ни део
Об ја сни ти уче ни ци ма да је здра ва ис хра на она у ко јој су за сту пље не све вр сте на мир ни ца, али 
да у њој тре ба да пре о вла ђу ју во ће и по вр ће и бра шно од це лог зр на пше ни це. Ре ћи им да су 
мле ко, млеч ни про из во ди, ја ја и ме со та ко ђе нео п ход ни у ис хра ни, али да их тре ба ко ри сти ти 
уме ре но. На гла си ти да су слат ки ши нај бо љи ако их ма ма уме си. 
Ка за ти уче ни ци ма да у ис хра ни тре ба да из бе га ва ју све вр сте ин ду стриј ски про из ве де не хра не, 
ма сно ће, те ста, су хо ме сна те про из во де, слат ки ше, гриц ка ли це и га зи ра на пи ћа и да тре ба да их 
узи ма ју у огра ни че ним ко ли чи на ма ако не мо гу да им одо ле.
На по ме ну ти им да здра во жи ве ти не зна чи са мо здра во се хра ни ти, већ да нас бри га о здра вљу 
оба ве зу је да се ба ви мо фи зич ком ак тив но шћу и бо ра ви мо на сун цу и све жем ва зду ху.
 
За вр шни део
Ре ши ти за да так, од го во ри ти на пи та ња и про чи та ти за ни мљи во сти с 39. стра не уџ бе ни ка. 
За на ред ни час сва ки уче ник тре ба да до не се по јед ну ја бу ку.
Учи тељ/учи те љи ца на ја вљу је ку хињ ском осо бљу ак тив ност ко ју ће уче ни ци, уз њи хо ву по моћ, 
ре а ли зо ва ти у школ ској ку хи њи.
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На став на је ди ни ца: 
Чипс од ја бу ка (33. час)

Тип ча са: Ве жба ње
Циљ и за да ци: Про ши ри ва ње зна ња о здра вој ис хра ни, упо зна ва ње с пра ви ли ма здра-
вог жи во та
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка, тек сту ал на, прак тич ни рад
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4, ја бу ке
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, срп ски је зик, ли ков на кул ту ра, На род на тра ди ци ја

Ток ча са

Увод ни део
Учи тељ/учи те љи ца чи та пе сму До бри це Ери ћа Ја бу ке.

Око на ше ку ће бе ле   У га ју где кре ште свра ке
где ја зве зде са њам   ки се ља че и ди вља ке.
ја бу ке су већ рас пле ле   И нај зад, на ша ди ка –
буј ну ко су гра ња.   кра љи ца ја бу ка бу дим ка.
Пред ку ћом, усред авли је  За зи му чу ва мо ко жа ре,
сме шка ју ми се вај ли је.  бу дим ке и ко ла ча ре.
Иза ку ће про сто зра че   Ро ди ле и пре ро ди ле 
нео до љи ве ви до ва че,   као Ву ко ва азбу ка.
пе тро ва че и или ња че.   У сва ко до ба го ди не
У ба шти иза ка ча ре   са зри по не ка ја бу ка.
ко жа ре и ко ла ча ре.

Ис так ну те ре чи на пи са ти на та бли. Тра жи ти да де ца об ја сне њи хо во зна че ње. Об ја сни ти да су 
то на род ни на зи ви за вр сте ја бу ка.

Глав ни део
Про чи та ти упут ства за ре а ли за ци ју ак тив но сти на 40. стра ни уџ бе ни ка. Оти ћи у школ ску ку-
хи њу. Уз по моћ ку хињ ског осо бља, пре ма упут стви ма из уџ бе ни ка, на пра ви ти чипс од ја бу ка. 
По слу жи ти све уче сни ке у ак тив но сти. Упо ре ди ти укус и ква ли тет ин ду стриј ског чип са и овог 
уче нич ког про из во да.

За вр шни део
По вра так у учи о ни цу.
Раз го ва ра ти са уче ни ци ма о ква ли те ту ја бу ке и ње ном зна ча ју у ис хра ни. Про чи та ти текст о ја-
бу ци са 40. стра не уџ бе ни ка. Де ца у све ска ма тре ба да на цр та ју ја бу ку.



39

PRIRUČNIK ZA UČITEQE – ČUVARI PRIRODE ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLEPRIRUČNIK ZA UČITEQE – ČUVARI PRIRODE ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

На став на је ди ни ца: 
Зе ле на укр ште ни ца (34. час)

Тип ча са: Об на вља ње
Циљ и за да ци: Об на вља ње зна ња сте че них у овом раз ре ду, раз ви ја ње так ми чар ског ду ха
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, рад у па ру
На став не ме то де: Ди ја ло шка, пи са ни рад
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво, срп ски је зик

Ток ча са

Увод ни део
Уче ни ке по де ли ти у па ро ве пре ма ме сту се де ња или фор ми ра ти па ро ве на дру ги на чин.
Да ти упут ства за рад.

Глав ни део
Уче ни ци за јед нич ки ре ша ва ју укр ште ни цу са 41. стра не уџ бе ни ка. Сва ко де те упи су је ре ше ња 
у свој уџ бе ник. По сле то га сви про ве ра ва ју ис прав ност соп стве них од го во ра. Ре ше ња се на ла зе 
на 48. стра ни. За сва ки та чан од го вор па ро ви се би тре ба да упи шу два бо да. Са бра ти бо до ве. 
Учи тељ/учи те љи ца тре ба да на пра ви ска лу про це не по стиг ну ћа. Не ка је уна пред спре ми и на-
пи ше на ха ме ру. Ка да сви са бе ру по е не, не ка је по ста ви на вид но ме сто у учи о ни ци да би сва ко 
мо гао да упо ре ди сво је ре зул та те с да том ска лом.

Ска ла по стиг ну ћа:
  0–12 Ни сте до вољ но оба ве ште ни.
13–15 Мо гло је и бо ље.
16–18 На до бром сте пу ту.
19–21 Ра до зна лог сте ду ха и мно го зна те.
22– 24 Ви сте пра ви чу ва ри при ро де.

За вр шни део
Ис та ћи оне па ро ве ко ји су по сти гли нај бо ље ре зул та те. Че сти та ти им на зна њу ко је су сте кли.
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На став на је ди ни ца: 
Ак ци ја: Школ ско так ми че ње чу ва ра при ро де 

(при пре ма так ми че ња) (35. час)

Тип ча са: Си сте ма ти за ци ја
Циљ и за да ци: Раз ви ја ње ду ха за јед ни штва у оде ље њу, под сти ца ње уче ни ка 
на лич но ан га жо ва ње
Об ли ци ра да: Фрон тал ни, ин ди ви ду ал ни рад, рад у па ру
На став не ме то де: Ди ја ло шка, прак тич ни рад
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво

Ток ча са

Увод ни део
Ак ци ју из ве сти у до го во ру с дру гим оде ље њи ма че твр тог раз ре да, упра вом шко ле и ро ди те љи ма. 

Глав ни део
Са уче ни ци ма про чи та ти план ак ци је на 42. стра ни уџ бе ни ка. Иза бра ти тро чла ну еки пу ко ја ће 
пред ста вља ти оде ље ње на кви зу зна ња. Об ја сни ти да је за успех на кви зу нео п ход но об но ви ти 
зна ње из пред ме та Чу ва ри при ро де, Свет око нас и При ро да и дру штво. Од ре ди ти чла на во ди-
тељ ског ти ма. Кре и ра ти и из ра ди ти по зив ни це за го сте кви за: ро ди те ље, на став ни ке, рад ни ке 
шко ле и пред став ни ке дру штве не за јед ни це. За ду жи ти уче ни ке за по де лу по зив ни ца.
Пи та ња тре ба да са ста ви учи тељ/учи те љи ца у са рад њи с на став ни ком би о ло ги је.
Обез бе ди ти књи ге ко је ће би ти на гра да по бед ни ци ма.
Од ре ди ти са лу за так ми че ње.

За вр шни део
На кра ју ча са уче ни ци тре ба да раз ме не уџ бе ни ке с па ром из клу пе. Сва ко тре ба да свом дру гу 
по пу ни и укра си ди пло му са 43. стра не. Не ка учи тељ/учи те љи ца пот пи ше све ди пло ме. Ди пло му 
тре ба исе ћи и уру чи ти је дру гу уз че стит ке.
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На став на је ди ни ца: 
Ак ци ја: Школ ско так ми че ње чу ва ра при ро де 

(ре а ли за ци ја так ми че ња) (36. час)

Тип ча са: Си сте ма ти за ци ја
Циљ и за да ци: Об на вља ње и про ве ра зна ња сте че них у овом раз ре ду, раз ви ја ње так-
ми чар ског ду ха
Об ли ци ра да: Груп ни
На став не ме то де: Ди ја ло шка
На став на сред ства: Чу ва ри при ро де 4
Ко ре ла ци ја: При ро да и дру штво

Ток ча са

Увод ни део
При пре ма са ле у ко јој ће би ти так ми че ње. При јем го сти ју. Ор га ни зо ва ње так ми ча ра и во ди те ља.

Глав ни део
Так ми че ње се ор га ни зу је та ко што во ди тељ гру па ма чи та јед нак број пи та ња. Сва ки та чан од-
го вор бо ду је се на уна пред до го во рен на чин. По бед ник по ста је еки па с нај ве ћим бро јем по е на. 
По том се јав но про гла ша ва. За тим се као на гра де уру чу ју књи ге са еко ло шким са др жа ји ма (ко је 
су обез бе ди ли пред став ни ци дру штве не за јед ни це).

За вр шни део
Про сла ви ти на при го дан на чин при бли жа ва ње кра ја школ ске го ди не. Учи тељ/учи те љи ца тре ба 
да че сти та уче ни ци ма на по стиг ну том успе ху и по ка за ном зна њу и да им по же ли сре ћу у бу-
дућ но сти.
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