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УВOД 

 
НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

У овом документу представљен је Школски програм ОШ „Филип Вишњић“ – Београд, 

за Први циклус  основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда). 

Програм се дoноси на период од четири године и почеће да се примењује од школске 

2018/2019. године и трајаће до 31.8.2022. године. По потреби се доносе измене и 

додаци Школском програму у виду Анекса школског програма. 

 

Школским програмом обезбеђује се остваривање плана наставе и учења и потреба 

ученика и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе. 

 

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан 

oбразовно-васпитни рад наше школе те представља основу на којој ће сви наставници 

и стручни сарадници запослени у ОШ „ Филип Вишњић“, Београд, планирати и 

реализовати свој рад у наредне четири године. 

 

Школски програм у целини, а посебно у делу који се односи на изборни и ваннаставни 

део програма, узима у обзир услове рада у школи (кадровске, техничке, просторне...), 

потребе ученика и родитеља, као и локалне заједнице). 

 

Школски програм за први циклус основног образовања за четири школске (2018/19. – 

2021/22.) године, сачинио је стручни тим за развој школског програма. Тај тим 

сачињавају професори и наставници разредне наставе који  у школској 2018/19. години 

воде први, други, трећи и четврти разред, професори енглеског језика, наставници 

веронауке  и педагог школе.  

 

Школа реализује и индивидуални образовни план за ученике којима је услед  сметњи у 

развоју, односно социјалне ускраћености, инвалидитета и других разлога потребна 

додатна подршка у образовању и васпитању. 

  

 Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања  

ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком 

колективу.  

 

 Школа остварује наставне и индивидуалне програме на српском језику. 

 

Остваривање активности и садржаја из Школског програма школе темеље се на: 

стручној компетенцији наставника, квалитетној и разноврсној сарадњи породице и 

школе, подршци и помоћи локалне заједнице. 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

Закон о основама система васпитања и образовања („Службени гласник РС, бр. 72/2009, 

52/2011, 55/2013, 68/15 и  88/2017. год.). 

Закон о основном образовању и васпитању (,,Сл. гласник РС“, бр. 55/2013)  

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС-

Просветни гласник„ бр. 10/2017 од 14. децембра 2017.год. 

Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања (,,Сл. гл. РС 

- Просветни гласник'', бр.1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010,  3/2011, 7/2011, 1/2013 и 

11/2014); 

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања  

и  васпитања (,,Сл. гл. РС- Просветни гласник'' бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006,  

15/2006, 2/2008, 2/2010, 3/2011, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014 и 11/2014); 

Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и васпитања 

(,,Сл. гл. РС - Просветни гласник, бр.3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 11/2014 и 

11/2016);  

Правилник о допунама Правилника о наставном програму за четврти разред основног 

образовања и васпитања („Сл.гласник РС - Просветни гласник“ бр.7 од 01.08.2017.), 

Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за први и други 

разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС-Просветни гласник“бр.6 од 

06.07.2017.) 

Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног   

образовања и васпитања (,,Сл. гл. РС-Просветни гласник'', бр.7/2010); 

Правилник о измени правилника о наставном плану и програму основног образовања и 

васпитања –упутство за остваривање плана и програма ваннаставних и осталих активности 

(„Сл. гласник - Просветни гласник“ бр. 1/2009.)    

Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Сл. гласник РС 

- Просветни гласник" бр. 1/2010). 

Закон о уџбеницима ( „Службени гласник РС“- број 68/15 и 113/17) 

Закон о уџбеницима ( „Службени гласник РС“- број 27/18, од 6.4.2018. год.) 

Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете: 

српски језик, математика и природа и друштво („Службени гласник РС - Просветни гласник“ 

бр.5/2011.) 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању  (Службени гласник РС - 

Просветни гласник“ бр.67/2013.) 

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 

развоја ( важи од 15.06.2011.) 

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи  

(„ Сл.гл.РС-Просветни гласник „бр.4 од 08.06.2017.), 

Правилник о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и 

стручних сарадника у основној школи ( „Служнени гласник РС-Просветни гласник“ бр.4 од 

08.06.2017.), 

Правилник о додатној образовној здравственој и социјалној подршци детету и ученику (,,Сл. гл. 

РС, бр.63/2010); 

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и за 

 немаривање (,,Сл. гл. РС, бр.30/2010); 

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 (,,Сл. гл. РС, бр.30/2010); 

Школски развојни план  Моја школа мој други дом - од шк. 2016/2017 – 2020/ 2021. год. 

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину; 

Правилник о школском календару образовно-васпитног рада основне школе за шк. 2018/2019.г. 
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Услови рада у школи и  окружењу 

Образовне, узрасне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице и саме школе. 

Настава се одвија разредно-предметно (настава страног језика и верска настава) и при 

планирању и прављењу школског програма тежиште је стављено на развој способности, знања 

и умења ученика, те су садржаји, начини и методе рада прилагођени овим условима и узрасним 

карактеристикама ученика. 

 

Од школске 2018/2019. године уводи се пројектна настава за ученике од I разреда са по 

једним часом недељно, односно 36 часова годишње или као двачас сваке друге недеље. 

 

 

 

 

1. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Сврха овог школског програма је омогућавање квалитетног образовања и васпитања, као и 

стицања потребних знања, вештина, ставова, навика и формирање система вредности који 

обезбеђује успешно сналажење у животу, уз поштовање својих и туђих потреба и интереса.  

Циљ школског програма јесте да омогући учитељима, наставницима и професорима базичне 

професионалне ослонце у планирању, реализацији и евалуацији целокупног школског живота 

од првог до осмог разреда обавезног образовања како би на најоптималнији начин кроз процес 

наставе остварили опште и посебне образовне стандарде. 

 

Циљеви и задаци програма односе се на:  

 

☺ развој интелектуалних капацитета и знања деце,  

☺ подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика 

☺ оспособљавање за даље образовање и самостално учење  

☺ развој система вредности који се заснива на општим социјалним и моралним начелима 

демократског, хуманог и толерантног друштва,  

☺ развијање и неговање другарства, поштовања људских права и подстицање индивидуалне 

одговорности  

 

☺  развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 
 

☺ развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе  традиционалних 

цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и 

ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост; 

 

☺ поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање 

способности за живот у демократским уређеном друштву;  
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2. ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 

 
2. 1. Услови средине у којој школа ради 

 

 Пространо школско двориште се ослања на два парка за децу, као и на накнадно 

изграђену пијацу.  Школа је у близини последње станице, односно окретнице одређеног броја 

аутобуса. У непосредној близини школе се налази и неуређено насеље у ком живи велики број 

ромско-албанске популације. Оно што је специфично за средину у којој се школа налази је и то 

да је она у делу Београда где доминирају радничке породице у којима је претежно заступљена 

средња стручна спрема, а има и родитеља који имају завршену само основну школу. Мали 

проценат родитеља наших ученика има завршену вишу или високу школу. Постоји и 

флуктуација одређеног броја ученика чији родитељи често мењају пребивалиште. 

Школа ће све постојеће проблеме превазилазити у сарадњи са Центром за социјални рад, 

Домом здравља, Министарством просвете науке и технолошког развоја, Школском управом, 

Секретаријатом за образовање и другим организацијама. 

 

2. 2.  Материјално-технички и просторни услови рада  

 

Сама школска зграда није рационално пројектована тако да имамо мањак учионица и простора 

који би користили за ваннаставне активности, за кутак ученика старијих разреда или пак за 

изборне предмете.  

  У школској 2018/19. години ученици су распоређени у 25 одељења редовне наставе, три 

одељења продуженог боравка, укупно 28 одељењa. Извршена је вертикална  подела - ученици 

од 4-8 разреда иду по сменама, а ученици првог, другог и трећег разреда целе године наставу 

похађају у преподневној смени. Постоји и боравак у првом и другом разреду. Ове школске 

године ученици су распоређени у три одељења у првом, другом, трећем, четвртом, петом, 

шестом и осмом разреду, а у четири одељења у седмом разреду.    

 Објекти који се користе за васпитно-образовни рад: 13 учионица, 4 кабинета (за физику, 

хемију, музичку и ликовну културу), 2 радионице за техничко и информатичко образовање 

(технику и технологију) 3 просторије за продужени боравак, библиотека са учионицом, 

фискултурна сала, зборница, канцеларије директора, педагога и психолога, секретара и 

рачуноводства. Учионице и кабинети садрже потребан број клупа и столица, а поједини 

кабинети опремљени су и новим наставним средствима (кабинет биологије и физике). 

Фискултурна сала има опрему за поједине спортове. У школској 2009/2010. години реновирана 

је фискултурна сала, као и током 2014/2015. На почетку школске 2010/2011. године ученици 

млађих разреда су добили сређене мокре чворове као и сређенији простор за боравак. Током 

јуна  и јула 2011. сви унутрашњи зидови школске зграде су окречени, а  2012. је почела 

реконструкција школске ограде. Марта и априла те године је асфалтирано школско двориште. 

Током јуна и јула 2012. школа је опремљена угаоном гарнитуром за боравак и одређеним 

бројем нових школских клупа и ормарићима за ученике. У школској 2012/13. години свака 

учионица је добила интернет, набављен је још један рачунар и штампач и промењена су улазна 

врата у школи (главни хол, улаз за млађе и улаз за старије ученике). Генерално, школа је веома 

добро опремљена. 

Важнија наставна средства која се налазе у школи су: 2 ТВ у боји, 4 графоскопа, 10 ЦД 

касетофона, 1 пиано, 2 клавира, 6 магнетних табли, 3 беле табле, 1 покретна бела табла и оно 

што је осавременило наствни процес су  рачунари и видео пројектори, који су распоређени по 

учионицама. Постоји и кабинет информатике опремљен је са 15 рачунара као и са дигиталним 

фотоапаратом. У школској 2015/16. години свака учионица је добила интернет, набављено је 

још 4 рачунара и штампач видео пројектор и промењена су улазна врата у школи (главни хол, 

улаз за млађе и улаз за старије ученике). Сама школска зграда није рационално пројектована 

тако да имамо мањак учионица и простора који би користили за ваннаставне активности, за 

кутак ученика старијих разреда или пак за изборне предмете. У учионицама и у сали за физичко 
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која је реновирана су постављени клима уређаји. У школској 2015/16. години школа је добила 

такозвану паметну таблу која је постављена у библиотеци школе. 

   

        Наша школа има велико двориште које је у већој мери неискоришћено из објективних 

разлога. Као што је већ речено, само окружење није пригодно. Станари из непосредног 

окружења нажалост не поштују школску имовину, па стално скидају ограду како би скратили 

пут до одласка на пијацу или аутобуско стајалиште. Пошто је развојни план школе усмерен на 

организовање како наставних тако и ваннаставних активности које би се реализовале у 

дворишту циљеви до 2022. везани за уређење дворишта би требали да се испуне. 

Школа ће у циљу боље ваннаставне активности користити и друге објекте у својој 

средини – Дечији културни центар, Спортски центар Врачар, Ташмајдан, халу Пионир, Дом 

културе општине Палилула. Поводом значајних датума припремаће се културно забавни 

програми, учестовати у хуманитарним акцијама и манифестацијама. 

 

 

 

 

3. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

     И ВАСПИТАЊА 

 

 

 

Ред. 

брoj 

A. OБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски __________ 

језик
1
  

5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Српски као      

нематерњи језик 2 
2 72 2 72 3 108 3 108 

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

6. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

8. Mузичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

9. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

УКУПНО : A 19-21* 684-

756* 

20-22* 720-

792* 

20-23* 720-

828* 

20-

23* 

720-

828* 

Ред. 

брoj 

Б. ИЗБОРНИ 

ПРОГРАМИ 

 

1. Верска 

настава/Грађанско 

васпитање
3
 

1  36  1  36  1  36  1  36  

2. Maтерњи jезик сa 

eлементимa 

националне културе
4 

2  72  2  72  2  72  2  72  

  УКУПНO: Б 1-3*  36-108*  1-3*  36-

108*  

1-3*  36-108*  1-3*  36-

108*  

 УКУПНО : A + Б 20-22*  720-

792*  

21-23*  756-

828*  

21-24*  756-

864*  

21-  

24*  

756-    

864*  
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Oблици oбразовнo- васпитног рада којима се oставарују обавезни  наставни предмети, изборни 

програми и активности 

Ред. 

брoj 

OБЛИК OБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1.  Редовна настава 20-

22*  

720-

792*  

21-

23*  

756-

828*  

21-

24*  

756-

864  

21-

24*  

756 -864* 

2. Пројектна настава 
5 

1 36 1 36 1 36 1 36  

2.  Допунска настава  1  36  1  36  1  36  1  36  

3.  Дoдатни рад -  -  -  -  -  -  1  36  

5.  Настава у природи**  7 - 10 дана 

годишње 

7 - 10 дана 

годишње  

7 - 10 дана  

годишње 

7 - 10 дана 

годишње  

** Напомена: Настава у природи oрганизује се за ученике oд првог дo четвртог разредa, у трајању oд 7 дo 10 

данa, уз писмену сагласност родитеља, зa најмањe две трећине ученика одељења. 

 
Зa ученикe који нe oдлазe нa наставу у природу школa je дужнa дa oрганизуje наставу. 

Ред. 

брo

j 

ОСТАЛИ OБЛИЦИ  

OБРАЗОВНO-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

TРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час oдељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне                

aктивности 
6 

1-2 36-

72 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Eкскурзија 1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана годишње 

 

1.  Настава језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем 

језику националне мањине.  

2.  Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.                                                                                                                                                     

3.   Ученик бира један од понуђених изборних програма.                                                                                      

4   Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да 

изабере овај програм али није у обавези.                                                                                                              

5.   Пројектна настава je обавезна за све ученике.                                                                                                  

6.   Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности 

медија и спорта.                                                                                                                                                             

*   Број часова за ученике припаднике националних мањина                                                                          

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 
 

НАПОМЕНА: 

Ученици I разреда почев од школске 2018/ 2019. године раде по плану наставе и учења за први 

циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног 

образовања и васпитања објављеном у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику“ број 

88/17). Ученици II, III и IV разреда у школској 2018/2019. години раде по претходно донетим 

наставним плановима и програмима. 
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4. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА И ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА - ПРЕДМЕТА   

    ПО РАЗРЕДИМА СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА  ЊИХОВО 

    ОСТВАРИВАЊЕ 

 

 Школски програм је сачињен на основу наставних планова и програма прописаних од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Заснован је на стандардима и 

усмерен је на процесе и исходе учења. Школски програм се остварује кроз редовну наставу, 

изборне предмете (програме), пројектну наставу, додатни рад, допунски рад и ваннаставне 

активности. Садржаји свих наставних предмета и подручја који се у школи уче се међусобно 

повезују и прожимају у мери у којој то може да се уради. Циљеви и програмски задаци су јасно 

и прецизно одређени по разредима и доприносе ефикаснијој реализацији наставног сижеа.  

 За остваривање циљева школског програма значајно је ефикасно планирање на 

годишњем и месечном нивоу, као и припремања наставника за свакодневну наставу. На 

часовима ће се користити најразличитији активни приступи рада са децом како бисмо 

максимално допринели развоју сваког појединца. 

 

 Програми обавезних предмета, изборних предмета и изборних програма по разредима, са 

начинима и поступцима за њихово остваривање детаљно ће бити приказани у оквиру програма 

за сваки разред. 

 

 Важно је подстицати наставнике и пружати помоћ у примени иновативних модела 

наставе (интегративна настава, пројектна настава, интерактивна настава) јер овакви видови 

наставе развијају мишљење код ученика и представљају најсложенији облик практичног, 

смисаоног и интензивног стицања знања; развијати интерперсоналне и когнитивне 

способности; повезати теоријска знања са практичном наставом, како би ученици применили 

стечена теоријска знања; подстицати ученике да решавају проблеме, постављају питања и 

активно траже одговор из своје околине и окружења, подстицати ученике да примењују знања 

из једне области у другој и самим тим формирају функционално знање; вежбати са ученицима 

примену знања, употребу способности и коришћење вештина; упућивање у начин процене 

сопственог напредовања ученика; уџбенике и друге изворе знања користити у свакодневном 

раду; подстицати ученике да прате сопствено напредовање и да изграде одговоран однос према 

себи. 

 

 За остваривање обавезних  предмета, изборних предмета и изборних програма, у настави 

ће се користити различите методе и технике учења, облици рада и наставна средства: 

 

-партиципативне методе учења које посебно доприносе развоју когнитивних процеса,    

 захваљујући делању односно практиковању одређених радњи; 

-решавање проблем-ситуација које погодују развоју мисаоних способности;  

-кооперативне методе учења, које омогућују социјалне активности на заједничким  

 задацима, велики степен личног ангажовања и сналажење у социјалном контексту;  

-интерактивне методе, од рада у пару до тимског рада, које омогућују разне облике  

 социјалне партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз размену са другима 

-амбијентално учење, које омогућује најадекватнији простор за упознавање садржаја. 

Наведене методе учења стављају ученика у активну позицију у процесу стицања знања и 

развоја вештина. Ученицима се омогућују различити начини учења. 

 

 Технике у раду: Олуја идеја или Мозгалица, Симулације, Играње улога, Грозд, технике 

памћења (пројекција, асоцијативна техника, когнитивно мапирање, квизови, укрштенице, 

скривалице). Сврха наведених техника је да мотивишу ученике на учење градива. 
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Облици рада који ће се примењивати приликом остваривања програма предмета су: 

рад у паровима, рад у групама, индивидуални, фронтални, индивидуализовани (по потреби). 

 

Како би се настава осавременила, учинила очигледном и креативном, како би мотивишуће 

деловала на ученике за остваривање знања и вештина и њихову функционалну примену, 

користићемо и различита наставна средства и помагала (примена рачунара у настави, бим 

пројектор, интернет, интерактивне табле...). 

 

Од школске 2018/2019. године уводи се пројектна настава као облик образовно – васпитног 

рада у првом циклусу основног образовања и васпитања са једним часом недељно, 36 часова 

годишње, односно као двочас сваке друге недеље, а примењиваће се за ученике који уписују 

први разред основног образовања и васпитања. 

 

Изборни програм (предмет) - Грађанско васпитање, остварује се применом радионичарског 

начина рада. 

 

Изборни програм (предмет)- Верска настава се остварује применом радионичарског начина 

рада и амбијентално, у сарадњи са парохијском Црквом. 

 

За остваривање одређених наставних садржаја, школа реализује посете културним установама, 

излете, екскурзије и наставу у природи чиме спаја чвршћом везом , процесе образовања и 

васпитања и уводи амбијенталну наставу. 

 

За остваривање обавезних предмета и изборних предмета (програма) успоставићемо корелацију 

међу предметима. 

 

Ваннаставни део школског програма обухвата садржаје и облике активности: хор за млађе 

разреде,  рад различитих секција ( рецитаторска, ликовна, , секција народне традиције, 

кошаркашка, песничка, литерарна,  шаховска секција), излети, посете, екскурзије, настава у 

природи. 

  

О садржајима, активностима и начину реализације ваннаставног дела школског програма биће 

детаљније разматрано у оквиру програма за сваки разред. 
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5. ШКОЛСКИ ПРОГРАМИ ОД I – IV РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
5. 1.   ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД  

        

а)  Листа предмета  и годишњи фонд часова по предметима 

б) Програм обавезних предмета и изборних програма са начинима и поступцима за  

      њихово остваривање  

в)  Врсте активности у образовном – васпитном  раду 

г) Програмски садржаји и активности којима се реализује ваннаставни део школског 

     програма  

д)  Праћење реализације школског програма за први разред 

ђ)  Препоруке за праћење и вредновање образовно – васпитне праксе 

 

а) Листа предмета у првом  разреду и годишњи фонд часова по предметима  

 

На овој листи наћи ће се предмети који су прописани на националном нивоу. На националном 

нивоу предложени су обавезни предмети и изборни програми 

Обавезни  наставни предмети 

 

Редни 

број 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5                180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Ликовна култура 1 36 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено 

васпитање  

3 108 

 Укупно А 19  684 

 Изборни програми 

 

Редни 

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. Верска настава (православна и 

исламска) 

1 36 

2. Грађанско васпитање 1 36 

3. Укупно Б 1 36 

 Укупно А + Б 20 720 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни 

     предмети, изборни програми и активности  

 

Ред. 

број 

Облик образовно -  васпитног рада Први разред 

недељно годишње 

1. Редовна настава 

 

20 720 

2. Пројектна настава 1 36 

2. Допунска настава 1 36 

3. Настава у природи*               7 – 10 дана годишње 
*Напомена: Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању од 7 до 10 дана, уз писмену 

сагласност родитеља, за најмање 2/3 ученика одељења. 

  

  Остали облици образовно - васпитног рада 

 

Ред. 

број 

Остали облици образовно - 

васпитног рада 

Први разред 

недељно годишње 

1. Час одељенског старешине 1 36 

2. Ваннаставне  активности 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1 дан 

 

 Главна промена у савременој концепцији и пракси образовања и васпитања у првом 

разреду је померање тежишта са наставних садржаја на јасно дефинисане исходе, односно са 

наставних садржаја на процес учења и његове резултате. 

 Стручни актив за први  разред се определио да направи програм који ће се састојати у 

предметном приступу  настави, с тим да ће се код појединих садржаја преплитати и тематски 

приступ (нарочито код изборних програма и код страног језика) и пројектна настава.  Она 

подразумева тематски рад и повезивање садржаја различитих предмета. 

     Редовна настава се реализује кроз предвиђени број обавезних предмета и изборних програма 

и њихових садржаја. Допунска настава се реализује према указаној потреби, односно са 

реализацијом у првом разреду се започиње тек пошто учитељ сагледа могућности и потребе 

ученика и увиди да је нужно пружити помоћ ученику који због одређених разлога испољава 

тешкоће у усвајању знања. Исто тако, индивидуализација наставе и поштовање темпа 

напредовања за ученике са сметњама у развоју одвијаће се до тренутка када се процени да је 

неопходно израдити прилагођавање, односно, ИОП за такве ученике. 

Час одељенског старешине реализује се једном недељно и има васпитно-образовну функцију 

која се тиче: адаптације на школску средину, успостављања одељенског колектива, развој 

социјалних вештина код ученика - комуникације, толеранције, формирање позитивних особина 

личности, праћење развоја сваког ученика, информисање и учење о темама које нису 

обухваћене наставним градивом. 
 

б) Програм обавезних предмета и изборних програма по разредима, са начинима   

     и  поступцима за њихово остваривање у првом разреду  
 

Циљеви, задаци, наставне теме, начини реализације и активности у првом разреду, приказани су 

у Прилозима и чине саставни део овог документа. Начин и поступци који ће се примењивати у 

настави у првом разреду су пре свега у служби најважнијег циља образовања и васпитања у 

првом разреду, а то је формирање позитивног односа према школи и учењу, сазнавању.  
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Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и 

васпитања и потребама и могућностима ученика првог разреда. Усмерени су на процесе и 

исходе учења, а не само на садржаје које сада имају другачију функцију и значај. Садржаји 

више нису циљ сами по себи већ су и функцији остваривања исхода који су дефинисани као 

функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, изведе, 

захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године 

учења конкретног предмета. Неки општи принципи и методе рада могле би се базирати на 

поступности и раду у зони наредног степена развоја детета, чиме би се стимулусало његово 

напредовање и одржавала мотивација. Да би се ово постигло неопходна је примена 

диференциране и индивидуализоване наставе, као и осталих савремених метода наставе.  

 

Препоруке за планирање образовно – васпитне праксе 

 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина, темпа учења и брзине 

напредовања; 

– интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност 

унутар истог предмета и различитих предмета; 

– партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

– превасходно активним и искуственим методама наставе и учења; 

– уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем 

активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене 

наученог и свакодневном животу; 

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано 

сазнавање; 

– редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, 

остваривању предметних исхода и постигнутом степену развоја компетенција 

ученика. 

 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре, као и до сада, креира свој годишњи 

план рада из кога касније разбија своје оперативне планове. Како су исходи дефинисани за крај 

школске године, наставник треба да их операционализује прво у оперативним плановима, а 

потом и на нивоу конкретне наставне јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну 

јединицу дефинише пирамиду исхода на три нивоа: оне које би сви ученици требало да 

достигну, оне које би већина ученика требало да достигне и оне које би требало само неки 

ученици да достигну. На овај начин постиже се индиректна веза са стандардима на три нивоа 

постигнућа ученика. 

 

в) Врсте активности у васпитно-образовном  раду 
Препоручене врсте активности у васпитно – образовном раду дате су уз наставне садржаје 

сваког обавезног предмета и изборног програма, као и активности наставника које примењује у 

свом раду и активности ученика. Поред активности дати су и облици рада и методе. Посебно је 

наглашена индивидуализација у приступу ученицима, уважавање индивидуалних способности 

и диференцирање захтева према ученицима. Активности у раду са првацима првенствено су 

мотивационе, усмерене ка развијању позитивног става према сазнавању, способности, вештина, 

као и радозналости, креативности и других особина.  

 

г) Програмски садржаји и активности којима се реализују ваннаставне активности 

Ваннаставне активности се реализују једном недељно, а циљ је подршка прилагођавању 

ученика првог разреда на школску средину, као и задовољавање/ проширивање њихових 

интересовања, дружење са вршњацима кроз заједничко делање, исказивање способности, 

осамостаљивање, развој вештина.  

Поред организације излета, посета културним манифестацијама ученицима ће се понудити већи 

број друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности. 
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Ваннаставне активности у првом разреду су разноврсне и тичу се пре свега упознавања и 

прилагођавања на школски живот и разне активности у њему, као и могућности за реализацију 

свих дечијих интересовања. Акценат је на развијању маште и креативности, као и позитивног 

односа према школи и школском раду. Посебно место заузеће садржаји из области 

Здравственог васпитања и Саобраћајног васпитања.  

 

Наставник разредне наставе реализује предложене теме из области здравственог васпитања 

сходно узрасном и образовном нивоу ученика и интегрисаним тематским планирањем кроз 

обавезне предмете. Из области саобраћајног васпитања сви ученици ће проћи почев од 

септембра па до краја године програм „10 лекција које живот значе“. 

Ваннаставне активности задовољавају интересе ученика у складу са могућностима школе као и 

садржаје и облике слободних активности.  

 

У том циљу биће организовани : 

 

- Пријем у чланство школске библиотеке 

- Посете Дечјем филмском фестивалу  

- Посете позоришним и биоскопским представама  

- Посете културним манифестацијама  

- Приредбе у оквиру одељења и за родитеље 

- Дружење са песницима и писцима 

-  Излети, једнодневне екскурзије, настава у природи 

- Спортске активности (крос, недеља школског спорта, унутар одељенска и разредна  

    такмичења)  

- Разне секције и радионице (Кошаркашка, Чудесно перо, Млади песници, Шаховска  

  секција) 

- Ликовна секција, Рецитаторска секција, секција Народне традиције у оквиру одељења. 

 

Посебне могућности за реализацију ванаставних активности имамо у продуженом боравку где 

ће кроз разноврсне садржаје и  облике рада бити задовољене потребе ученика. 

 

д)  Праћење реализације школског програма за први разред  
      

      Праћење остваривања програма ће се остваривати кроз: 

 Перманентно праћење остваривања остварености циљева (ученички радови, активности...) 

 Састанке (планиране на почетку године) стручног већа за разредну наставу 

 Консултацијама са саветницима за осигурање квалитета наставе 

 

ђ) Препоруке за праћење и вредновање образовно – васпитне праксе 

 

 Подаци о напредовању ученика ће се добити на основу: 

 Сталног праћења ученичких продуката 

 Испитивањем, тестирањем, посматрањем ученика и њихових активности (усмено-разговор, 

усмено излагање ученика, презентовањем групног или индивидуалног рада, писмено-

диктати, тестови, контролни задаци,  ученички радови и продукти ученичких активности-

домаћи задаци, разговори са ученицима и њихово задовољство). 

У процес праћења и оцењивања укључени су: наставници, ученици, родитељи, стручни 

сарадници, стручне институције, директор, просветне власти. 

           

Оцењивање ученика је сталан процес праћења и подржавања развоја и напредовања ученика у 

току школске године. 
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Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује 

се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 

 У првом разреду основног образовања и васпитања оцењивање и закључна оцена су 

описни за све наставне предмете и изборне програме. 

Критеријуми за оцењивање успеха ученика из наставног предмета су: врста, обим и ниво знања, 

умења и вештина и ангажовање ученика у наставном процесу.  

Описна оцена из наставног предмета у првом разреду је опис постигнућа ученика у 

остваривању циљева и задатака прописаних наставним планом и програмом, као и 

ангажовањем ученика.  

Постигнућа ученика описују се на основу нивоа остварености циљева и задатака који су у 

потпуности остварени и задатака на чијем остваривању треба даље радити.  

Описна оцена садржи најмање један од следећих елемената:  

 1) опис остваривања циљева и задатака прописаних наставним планом и програмом; 

 2) опис ангажовања ученика у настави; 

 3) препоруке за даље напредовање ученика.  

        

Закључна описна оцена даје се на крају првог и другог полугодишта на основу описних оцена о 

развоју и напредовању ученика у току школске године из обавезних предмета и изборних 

програма.  

  

   Правилником о оцењивању ученика основне школе прописано је да се ученик може   

оцењивати: 

- усмено без најаве и то у једном дану из највише два предмета; 

писмено – провера знања обавља се током целе наставне  године, а након обрађених и 

увежбаних наставних целина; писмене провере знања могу се обавити  контролним и домаћим 

задацима,  тестовима знања и др. облицима провере и то у једном дану само из једног наставног 

предмета, а највише два пута у току наставне недеље. 
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А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ                                            
 

5. 1. 1.  СРПСКИ  ЈЕЗИК 

 

     Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основни законитостима српског  

књижевног језика ради правилног усменог и писменог изражавања, негујући свест о значају 

улоге језика у очувању нациналног индетитета; да се оспособе за тумачење одабраних 

књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и 

светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања 

интеркултуралности.                  

Разред: први 

Годишњи фонд часова: 180 часова 

Недељни фонд часова:   5 часова 

 

Исходи    Област /тема       Садржаји 

 

Разликује изговорени глас 

и написано слово; 

Изговорене и написане 

речи и реченице; 

– влада основном техником 

читања и писања 

ћириличког текста; 

– разуме оно што прочита; 

– активно слуша и разуме 

садржај књижевно- 

уметничког текста који му 

се чита; 

– препозна песму, причу и 

драмски текст; 

– одреди главни догађај, 

време (редослед догађаја) и 

место дешавања у вези са   

   прочитаним текстом; 

– уочи ликове и прави 

разлику између њихових 

позитивних и негативних 

особина; 

– изрази своје мишљење о 

понашању ликова у 

књижевном делу; 

– препозна загонетку и 

разуме њено значење; 

– препозна басну и разуме 

њено значење;  

– разликује слово, реч и 

реченицу; 

– правилно изговори и 

напише кратку и потпуну 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетно читање и 

писање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глас и слово, штампана и 

писана слова ћириличног 

писма. 

Речи и реченице као говорне 

целине. Текстови засићени 

словима 

Која се обрађују/ текстови 

предвиђени за глобално 

читање. 

Све врсте текстова који су 

написани штампаним или 

писаним словима. Језичке игре. 

Аналитичко- синтетичка 

вежбања; лексичка и 

синтаксичка вежбања; 

моторичке вежбе. 

Писање (преписивање, 

самостално писање и диктат). 

Читање (шчитавање/ глобално 

читање, гласно и тихо читање); 

питања којима се проверава 

разумевање прочитаног. 

Изговор и писање гласова који 

ученицима причињавају 

тешкоће (нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, љ). 
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реченицу једноставне 

структуре са одговарајућом 

интонацијом, односно 

интерпункцијским знаком 

на крају; 

– правилно употреби 

велико слово; 

– учтиво учествује у 

вођеном и слободном 

разговору; 

– обликује усмену поруку 

служећи се одговарајућим 

речима; 

– усмено препричава; 

усмено прича према слици/ 

сликама и о доживљајима; 

– усмено описује ствари из 

непосредног окружења; 

– бира и користи 

одговарајуће речи у 

говору; на правилан начин 

користи нове речи у 

свакодневном говору; 

– напамет говори краће 

књижевне текстове; 

– учествује у сценском 

извођењу текста; 

– пажљиво и културно 

слуша саговорнике; 

– слуша, разуме и 

парафразира поруку; 

-слуша интерпретативно 

читање и казивање 

књижевних текстова ради 

разумевања и  

  доживљавања; 

– примењује основна 

правописна правила; 

– пише читко и уредно; 

– писмено одговара на 

постављена питања; 

– спаја више реченица у 

краћу целину; 

– пише реченице по 

диктату примењујући 

основна правописна 

правила; 

– гласно чита, правилно и 

са разумевањем; 

– тихо чита (у себи) са 

разумевањем прочитаног; 

– пронађе информације 

експлицитно изнете у 

тексту 

   Књижевност 

      

      Поезија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

  Проза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКА 

ЛЕКТИРА 

 

Народна песма, Ја сам чудо 

видео 

Јован Јовановић Змај, Зимска 

песма 

Војислав Илић, Пролетња 

зора/ 

Воја Царић, Пролеће/ 

Мира Алечковић, Ветар сејач 

Десанка Максимовић, Првак; 

Хвалисави 

зечеви/ У гостима/ Ливадско 

звонце 

Гвидо Тартаља, Китова беба/ 

Мрави/ Постеља за зеку 

Бранко Ћопић, Јежева кућица 

(читање у наставцима) 

Душан Радовић, Јесења песма/ 

Срећна Нова година 

Љубивоје Ршумовић, Ау што је 

школа згодна; Дете/ Деца су 

украс света                          

Стеван Раичковић, Цртанка/ 

Бранислав Лазаревић, Сликар 

Перо Зубац, Добар друг ти 

вреди више 

Драгомир Ђорђевић, Није лако 

бити дете 

Народна прича: Свети Сава и 

ђаци (Буквар)  

Народна прича: Голуб и пчела  

Народна басна, Лисица и 

гавран 

Доситеј Обрадовић: Два јарца; 

Две козе  

Лав Толстој: Два друга  

Драган Лукић, Јоца вози 

тролејбус/ 

Игор Коларов, Дум-дум Оливер 

и његов бубањ 

Ђуро Дамјановић, Дан кад је 

јутро Било слово/ 

Весна Ћоровић Бутрић, Ноћни 

ћошак 

Избор из народних и ауторских 

загонетки 

(Десанка Максимовић, 

Загонетке лаке за прваке ђаке, 

Загонетке Григора Витеза 

и Бране Цветковића) 

 

Гвидо Тартаља, Зна он унапред 
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Драмски текстови 

 

 

 

 

 

 

Популарни и   

 информативни текстови  

 
 

Душан Радовић, Тужибаба 

Александар Поповић, Неће 

увек да буде први 

Бора Ољачић, Први дан у 

школи 

Избор из илустрованих 

енциклопедија и часописа за 

децу о значајним личностима 

српског језика, књижевности и 

културе (Свети Сава, 

Вук Стефановић Караџић, 

знаменита завичајна личност и 

др.); Милан Шипка: Буквар 

Домаћа лектира 

ЈованЈовановић Змај, Песме за 

децу (избор) Избор из басни и 

сликовница за децу. 

         Језик 

      

    

   Граматика, правопис, 

   и ортоепија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граматика 

Реченица, реч, слово 

Уочавање улоге гласа у 

разликовању значења 

изговорене односно написане 

речи 

Реченице као обавештење, 

питање и заповест. 

Правопис и ортоепија 

Велико слово на почетку 

реченице, у писању личних 

имена и презимена, имена 

насеља (једночланих) и назива 

места и улице у којој ученик 

живи, као и назив 

школе коју похађа. 

Правилно потписивање (име па 

презиме) 

Тачка на крају реченице, место 

и функција упитника и 

узвичника у реченици 

 Језичка култура 

     

     

  Говорење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вођени и слободни разговор. 

Говорни предлошци. Усмена 

порука. 

Причање, препричавање и 

описивање. Казивање 

књижевног текста. 

Драмски, драматизовани 

текстови, сценска 

импровизација. 

Сценско извођење текста 

(драмско и луткарско). 

Богаћење речника: лексичке и 

синтаксичке вежбе. 

Разговорне, ситуационе и 

језичке игре. 
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Слушање 

 

 

 

 

 

 

Писање 

 

 

 

 

 

 

Читање 

 

 

Стварне и симулиране 

ситуације. Слушна порука. 

Аудио-визуелни записи. 

Игре за развијање слушне 

пажње. Питања о сопственом 

искуству, бићима, предметима, 

појавама, сликама, о 

књижевном 

и некњижевном тексту. 

Писана порука. Kраћа 

текстуална целина: о 

сопственом искуству, о 

доживљају, о сликама, поводом 

књижевног текста. 

Реченице/ кратак текст погодан 

за диктирање 

Књижевни текстови. Текстови 

са практичном наменом: 

позивница, упутство, списак за 

куповину и др. Нелинеарни 

текстови: текст у табели, 

распоред часова, стрип, 

улазница 

и др. 

1.Информативни текстови:  

1. уџбенички: Милан Шипка, 

Буквар; текстови о знаменитим 

личностима српске културе; 

2. вануџбенички: о правилима 

учтивог понашања (бонтон); о 

месту у којем ученици живе; о 

животињама итд. 

Кључни појмови: почетно читање и писање, књижевност, језик и језичка култура. 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је програмом наставе и учења за први 

разред основне школе који је у првом разреду заступљен са 180 часова. 

Програм садржи: циљ и садржајe у оквиру четири програмско - тематских подручја: почетно 

читање и писање, књижевност, језик и језичкa култура. 

Зависно од садржаја, годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за 

подручје почетно писање и читање предвиђено 90 часова књижевност 45 часова, језик 10 часова 

и језичка култура 35 часова. Наставници су слободни да сами одреде другачији оквирни број 

сати за реализацију конкретне теме. Сви садржаји распоређени су по подручјима, областима и 

темама уз примену  начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту. 

Програм наставе и учења се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима или у 

групама и реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 

Делимично, настава ће се организовати и у библиотеци  приликом организације сусрета са 

писцима и песницима. Дидактички добро обликована учионица важан је фактор за укупну 

емоционалну климу у одељењу и доприноси квалитетнијем раду. Наставници се могу 

определити и учионицу уредити на основу својих професионалних компетенција и у складу с 
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развојним карактеристикама ученика конкретног одељења. Чисти и уредни столови, пријатне 

боје, ученички радови дeо су подстицајне амтосфере. 

Основни приступ у реализацији садржаја српског језика треба заснивати на сазнањима са 

којима деца долазе у школу.  Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајима и циљевима  као и исходима које треба остварити 

на  једном часу српског језика. У раду са ученицима су заступљене: дескриптивна, аналитичко- 

синтетичка метода, комбиновани метод рада, демонстративна метода, дијалошка метода, 

метода природних гласова, илустративна метода, метода рада на тексту, метода писаних радова,  

практичан рад, игровне активности, интерактивна метода, метода усменог излагања, 

индуктивно – дедуктивна метода, графомоторичке вежбе, метода апстракције и генерализације, 

хеуристички приступ. Основни облици извођења програма су: фронтални, индивидуални, рад у 

пару и рад у групи. У раду са ученицима ће се примењивати следеће технике читања и памћења: 

брзог читања, асоцијативна техника, олуја идеја, конгитивно мапирање, техника грозда, 

квизови, укрштенице, скривалице. На основу увида у способности одељења учитељ се 

опредељује за најцелисходнији поступак учења читања и писања:  монографски, групни или 

комплексни поступак. 

У настави српског језика користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке 

и технолошког развоја Републике Србије. Од осталих наставних средстава  и помагала 

користиће се: материјал за рад у пару и у групи, материјал за израду пројеката и за израду 

паноа, тестови, наставни листићи,  апликације, словарица, зидне слике, цртежи, цд, помагала: 

рачунар, видео- бим, платно. 

Кореалција ће се спроводити унутар самог предмета и у корелацији са другим предметима: 

Српски језик: читање са разумевањем, питања и одговори, састављање реченица, правописна 

правила; 

Ликовна култура: илустрација текста, рад са различитим материјалима - обликовање 

Свет око нас: материјали и њихова употреба- описивање, разноврсност природе, празници у  

породици; 

Енглески језик: ја и моји другови, школа; 

Музичка култура: песме о школи, годишњим добима, празницима, другарству. 

 

I  Почетно читање и писање  

 

Ово програмско - тематско подручје изводи се у првом полугодишту првог разреда, али, ако је 

потребно, наставља се и у другом полугодишту. Почетно читање и писање реализује се 

самостално, али обухвата и садржаје из Књижевности, Језика и Језичке културе.  

У припремном периоду за читање и писање треба организовати следећа вежбања: 

- вежбе у посматрању – учионице, предмета, појава, околине. 

- вежбе у слушању учитеља, других ученика, глумаца, спикера.  

- Усмено изражавање се изводи кроз игре и активности где се вежба комуникација    

  (поздрављање у   конкретним ситуацијама: добро јутро, добар дан и довиђења;  

   захваљивање, извињавање) 

- развијање културе усменог изражавања (препричавање текста, позоришне представе    

  филм, причање на основу непосредног посматрања и стваралачке маште, причање на   

   основу низа слика),  

- формирање и усавршавање културе практичног комуницирања 

- усвајање и формирање појма реченице, речи и гласа 

- аналитичка, синтетичка и аналитичко-синтетичка вежбања 

- лексичка и синтаксичка вежбања (богаћење речника, активирање пасивног речника,   

- анализа гласовне структуре речи) 

- вежбе артикулације (чист, јасан и правилан изговор гласова ђ, ћ; џ, ч; ј, љ.)  

- моторичке вежбе (вежбање покрета руке, шаке и прстију, писање различитих црта и  

   линија као основних елемената слов везивање чворова од канапа, везивање пертли,  

   закопчавање дугмића, низање перлица) графомоторичке вежбе – повезати са неким  
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  догађајем, вежбом слушања, посматрања, причања, писање елемената слова изводе се  

  кроз цртеже, рамове за слике. 

 

 

Учење читања и писања 

 

Наставу почетног читања и писања треба изводити на више нивоа уз примену принципа 

индивидуализације без обзира да ли се учитељ определио за монографски, групни или 

комплексни поступак. Текстови за читање треба да су кратки, динамични и интересантни. 

Читање је појединачно. Свако дете чита својим темпом, према својим способностима. Вежбама 

у шчитавању и логичком читању деце треба постепено уводити у савладавање технике читања. 

У процесу учења читања, поред уџбеника ученик треба да што више користи животне 

ситуације. При учењу читања се могу користити језичке игре (ребуси, укрштене речи, 

испуњалке), игре словима и речима. 

Писању се деца уче повлачењем линија добром графитном оловком односно тупим пером. 

Елементи слова се увежбавају осмишљеним цртежима. Појединачно писање слова треба 

ограничити на један до два реда, а посебну пажњу посветити вежбама анализе појединих делова 

слова, редоследу писања елемената и повезивању слова.  

Писање се учи: преписивањем, диктатом, одговарањем на питања, допуњавањем реченица, 

састављањем прича на основу слика, заједничким препричавањем и првим облицима 

самосталног писменог изражавања. 

 

Ученицима који знају да читају и пишу давати диференциране задатке у складу с њиховим 

могућностима (читање лакших текстова у сликовницама, писање одговора на постављена 

питања о прочитаном тексту, препричавање прочитаног текста, наставне листиће). 

 

Усавршавање читања и писања 

 

Усавршавање читања треба вежбати на текстовима који су кратки, динамични, интересантни и 

примерени узрасту ученика, као и на текстовима школске и домаће лектире. Посебну пажњу 

обратити на разумевање прочитаних речи, реченица и текстова. У процесу учења читања, поред 

уџбеника користи садржаје из животних ситуација: читање натписа, назива фирми, 

обавјештења, имена улица, наслова и поднаслова у новинама и књигама, читање сликовница, 

наставних листића. 

Усавршавање писања остварује се систематским вежбама: преписивањем, диктатом, 

аутодиктатом, самосталним писањем реченица и краћих састава. 

Неопходно је примерено и подстицајно вредновање рукописа сваког ученика понаособ. 

Увежбавање почетног читања и писања свакодневно се практикује кроз све предмете и на свим 

часовима. 

 

II Књижевност 

 

Препоручени садржаји из области Књижевности савладавају се током целе школске године, из 

буквара /почетнице и уз помоћ читанке као основних наставних средстава, тако што учитељ 

планира њихову реализацију у складу са индивидуалним карактеристикама ученика и укупним 

могућностима одељења, руководећи се исходима учења.  

- Правилно и течно читање наглас речи, реченица и кратких текстова – провера разумевања 

прочитаног. Прилагођавање читања текстуалне ситуације гласно и тихо, брзо и споро читање. 

- Читање дијалошког текста – индивидуално и по улогама. Систематско, доследно и критичко 

вредновање ученичког читања. 

- Увођење ученика у читање у себи реченица и кратких текстова (након сагледавања основних 

елемената технике читања наглас). Код већине ученика првог разреда ово читање се најпре 

испољава у виду тихог читања, да би касније, али упорним вежбањем, добило своја потребна 

обележја. 
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- Активно слушање уметничког читања текста (звучни и видео записи). 

- Навикавање ученика на правилно дисање; стицање хигијенских навика при читању.  

- Уочавање наслова, имена аутора, садржаја и илистрација у књизи. 

-У прописаним текстовима из школске лектире понуђен је избор, односно опредељивање 

учитеља да у неким случајевима изабере између два, односно три дела 

(нпр. Бира се једна народна прича – Деда и репа или Голуб и пчела, бира се једна од три 

понуђене песме Гвида Тартаље, а од Љубивоја Ршумовића обавезно је обрадити песму 

Ау што је школа згодна, а поред ње бира се још једна од две које су понуђене – Дете 

или Деца су украс света, итд.). 

 

-Читање текста у наставцима где се о прочитаном разговара на неколико часова чиме се 

ученици мотивишу да дело прочитају и сами (Јежева кућица Бранка Ћопића). 

 

- Уочавање просторних и временских односа и битних појединости у описима бића и природе. 

Уочавање главних ликова њихових особина и поступака. Запажање основних емоционалних 

стања (радосно, тужно, смешно). Појмови добро, зло. Одговори на питања о прочитаном 

садржају (реченице одељка, песме, приче, басне, бајке, драмског текста). Уочавање и 

разумевање карактеристичних реченица у тексту. Систематично и поступно усвајање 

књижевних и функционалних појмова. У учењу драмских текстова примењује се игра улога. 

Текстови по избору ученика се драматизују и изводе на бини. 

Приликом читања лирских песама ученици поступно уче да препознају и доживе мелодичност 

песама и да их изражајно читају и рецитују. 

Вештина читања и разумевања прочитаног стиче се у оквиру језичке културе и при обради 

књижевноуметничких текстова. 

Часови домаће лектире реализују се у другом полугодишту. 

 

III Језик (граматика, правопис и ортоепија) 

 

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију 

стандардним српским језиком. Реченице треба уочавати, кад год је то могуће, у оквиру текста. 

У писању посебно треба скренути пажњу на то да реченице почињу великим словом и 

завршавају се тачком, знаком питања или знаком узвика (на овај начин се повезују граматика и 

правопис). Када се реченица изговара, ученицима се скреће пажња на њену интонацију, 

нарочито ако се ради о питању. 

 

Кроз учење граматичких садржаја истовремено се уче и увежбавају правописна правила . 

Правопис се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених које се 

организују често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби.  Кроз језичке игре и 

изговором брзалица ученици вежбају изговор свих сугласника и гласовних група у складу са 

језичком нормом. Правилан изговор гласова увежбава се и на настави других предмета, кад год 

се за то укаже потреба. 

 

IV Jезичка култура 

 

Област Језичка култура обухвата развијање основне писмености ученика, односно 

усавршавање говорења, слушања, читања и писања.Ове четири програмске подобласти 

усмерене су на неговање културе говора, писменог изражавања, богаћење речника и, у ширем 

смислу, на развијање комуникативних способности ученика. 

Наставни рад у области Језичка култура реализује се у прожимању са другим областима 

предмета, као и кроз самосталне наставне јединице. 

Препоручени облици усменог изражавања јесу причање, препричавање и описивање. 

То су садржаји програма, односно садржаји учења. Ученик се постепено уводи у усмено 

изражавање и учи како да преприча текст, како да прича или како да описује. Изражавање се 

реализује кроз говорне вежбе уз помоћ датог или заједничког плана. 
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- Препричавање – слободно и усмерено, препричавање краћих и једноставнијих текстова, 

луткарских, позоришних представа, цртаних филмова, радијских и телевизијских емисија за 

децу. 

- Причање о догађајима и доживљајима – слободно и усмерено, теме које се односе на ближе и 

шире окружење, причање на основу стваралачке маште, причање према низу слика. 

- Описују се годишња доба, биљке и животиње, најбољи друг, или другарица, чланови 

породице, кућни љубимци. 

Учење напамет и говорење одабраних текстова или њихових кратких одломака усмерено је на 

богаћење речника и правилан говор. Говоре се напамет научене одабране песме, уз увођење 

ученика у правила рецитовања. 

- Усмена и писмена вежбања чине ортоепске и ортографске вежбе, диктат, лексичке и 

синтаксичке вежбе,одгонетање и решавање ребуса. 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

 

Начин праћења постигнућа ученика 

 

- усмена проверавања, језичке и лексичке вежбе - плакати, илустрације  

- свакодневно праћење ученика на часовима  

- петнаестоминутне провере усвојености обрађеног градива 

- провера знања путем контролних вежби  

- праћење реализације домаћих  задатака 

- задовољство ученика на часу 

- сарадња са вршњацима 

- општа активност на часу 

- праћење напредовања према ИОП-у 

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

Наставник 

- организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства, методе) 

- реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, води циљани 

   разговор, омогућује примену стечених вештина, даје повратне информације) 

- партнер у пед. комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља питања...) 

- партнер у афективној комуникацији са децом (помаже им да упознају и прихвате  

   своје и емоције других, разговара са децом када им је потребна помоћ, сарађује са  

   родитељима, психологом, педагогом) 

- мотивише ученике и развија њихова интересовања 

- прети напредовање ученика 

- утиче на социјалне односе у одељењу 

- самоевалуација (прати ефекте сопственог рада)    

 - припрема наставни материјал, учествује у изради пројеката; 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми; 

- обрађује садржаје нових наставних јединица; 

 - показује технике писања и читања ученицима; 

- наводи примере на основу којих објашњава појмове  из свих области; 

- проверава и увежбава садржаје претходног градива; 

- настоји да ученици стекну и задрже добре навике у изговору;  

- координира у раду целокупног одељења; 

- континуирано вреднује и оцењује стечена знања из ове области 

- прилагођава задатке способностима ученика;   
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- обилази , усмерава, похваљује ученике; 

- упућује ученике да читају и где могу наћи књиге; 

- води ученике у позоришта, биоскопе, библиотеке и сл.; 

- планира и води децу у природу због бољег доживљавања природе; 

- упућује ученике на различите изворе знања; 

- упућује ученике како да врше процену свог и рада својих другова; 

- појачава рад са ученицима који имају тешкоће у напредовању ; 

- информише родитеље и даје сугестије о напредовању ученика; 

- размењује информације и сугестије са ПП службом о напредовању ученика. 

 

Ученик 
Слуша, посматра, упоређује и манипулише словима и сликама, именује и чита слова, пише 

слова, преписује, прави речи од слова, ређа слагалице од слова и слика, прави реченице од речи 

исечених из штампе, измишља причу на основу слике, решава ребусе, загонетке, укрштене 

речи, сецка, савија, лепи, доцртава, украшава, моделује, уз инструкције, реализује једноставније 

говорне улоге учесника драмске радње, игре покретом, пантомима, игре улога, рецитује песму 

примерену узрасту, самостално или у групи прави колажне новине на теме из наставе, школског 

живота, игре асоцијације,подражава звукове из природе, препознаје друга по боји, чита 

одговоре на питања, описује, сарађује, прати, учествује у дискусији и пројекту. 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

 Учење како се учи, Вештина комуникације, Решавање проблема, Вештина сарадње, Дигитална 

компетенција. 
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              ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ  
                                  СРПСКИ  ЈЕЗИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

 

 

1. ГОВОРНА КУЛТУРА 

 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује  

                 у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике   

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања    

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без  тзв. „певушења“ 

или  „скандирања“  

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу 

претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља   

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи  се теме, 

јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући 

основну информацију и додатне информације ; 

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање  

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју  

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став 

  

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на ОСНОВНОМ НИВОУ. 

 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ   

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког текста  

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом,  проналазећи информације 

експлицитно исказане у једној реченици, пасусу,  или у једноставној табели (ко, шта, где, када, 

колико и сл.)  

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста  

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста  

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада,  да ли 

му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и 

ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате . 

 
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице  

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише  

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским 

знаком  

1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места  

                 (једночланих), назива школе       

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре  

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме  

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава   

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску прославу, 

забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије)  

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,  

                 упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и  

                 одричне)  

 

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 
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1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној  

                  комуникацији (у кући, школи и сл.)  

   

5. КЊИЖЕВНОСТ 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)                       

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у  

                  књижевноуметничком тексту  

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту  

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на СРЕДЊЕМ НИВОУ 
 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ   
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди  

                 на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста  

                 прочитати брже, а који спорије   

1СЈ.2.2.2.изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и  

                обједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у  

                 различитим реченицама, пасусима, пољима табеле)  

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном    

                 тексту (нпр.проналази  део/детаљ који је приказан на илустрацији, у табели,  

                  или на дијаграму)   

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не  

                 допада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са  

                 поступцима ликова  

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни  

1СЈ.2.2.10.вреднује примереност илустрација које прате текст;наводи разлоге за избор  

                 одређене илустрације 

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст  

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља  

                 грешке)   

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне,  

                  узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)  

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику  

  

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију  

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским  

                 текстовима (у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их  

                 употребљава 

 

5. КЊИЖЕВНОСТ   

 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице,  

                  загонетке, брзалице)       

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и  

                  односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту  

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у 

                  књижевноуметничком тексту)  

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту  
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ НИВОУ.  

  

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ   
 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава  

                  зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу  

                  на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима  

                  из текста)   

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

 

1 СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама 

1 СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст) 

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста  

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

 

5. КЊИЖЕВНОСТ   

 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст  

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту  

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се  

                 на текст 
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5. 1. 2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија страног језика 

оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

Разред: први 

Годишњи фонд часова: 72 часа 

Недељни фонд часова:    2 часа 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

Комуникативне  

функције 

САДРЖАЈИ  

-поздрави и отпоздрави, 

примењујући 
најједностав- нија језичка 

средства; 

-представи сeбе и другог; 

-разуме јасно постављена 

једноставна питања 
личне природе и 

одговара на њих; 

-разуме кратка и 
једноставна упутства и 

нa- логе и рeагу је на 
њих; 

-даје кратка и 

једноставна упутства и 

налоге; 

-разуме позив и реагује 

на њега; 

-упути позив на 

заједничку активност; 

-разуме кратке и једно- 

ставне молбе и реагује на 

њих; 

ПОЗДРАВЉАЊЕ Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 
Реаговање на усмени импулс са говорника  

(настаника, вр- шњака, и слично);  

успостављање контакта при сусрету. 

Садржаји 
Hi! Hello. Good 

morning/afternoon/evening/night.  

How are you? I’m fine, thank you, and  you?  

Good bye.  

Bye. See you (later/tomorrow). Have a nice 

 day/weekend! Thanks, same to you! 

(Интер)културнисадржаји: Формално и  

неформално поздрављање; устаљенa 

правила 

 учтивости. 

- упути кратке и 

једноставне молбе;  

- искаже и прихвати 
зaхвалност и извињење на 

једноставан начин; 
- разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговара на њих; 

- упути једноставне 

честитке; 

- препозна и именује жива 

бића, предмете и места из 
непо средног окружења; 

- разуме једноставне опи 

се живих бића, предмета и 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ    

СЕБЕ И ДРУГИХ; 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ; 

ДАВАЊЕ 

И ИТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА 

ОДРУГИМА 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких и једноставних текстова у 
кoјима се неко представља; представљање 

себе и других особа, присутних и одсутних.  

Садржаји 

My name’s Maria/I’m Maria. What’s your 

name? This is my friend. His name’s/name 
isMarko. Maria,this is Barbara. Barbara, this 

is Maria.This is Miss Ivа. She’s my teacher. 
That is MrJones. He’s your teacher. How old 

are you? I’m seven. He’s ten. Who’s this/that? 

It’s my father. IsTom your brother/friend? Yes, 
he is/No,he isn’t. Is Jane your 

sister/friend?Yes,she is/No,she isn’t.Who’s in  
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места;  

- опише жива бића, 
предмете и места 

користећи једноставна 

језичка средства; 
- разуме свакодневне 

исказе у вези сa 
непосредним потребама, 

осетима и осећањима и 
реагује на њих; 

- изрази основне потребе, 
осете и осећања кратким и 

једноставним језичким 

средствима; 
- разуме једноставна 

обавештења о положају у 
простору и реагује на њих; 

- тражи и пружи кратка и 
једноставна обавештења о 

положају у простору; 
- разуме једноставне 

исказе којима се изражава 

припа- дање/неприпадање, 
поседова ње/непоседовање 

и реагује на њих; 
- тражи и даје једноставне 

исказе којима се изражава 
припадање/неприпадање, 

по- седовање/ 
непoседовање;  

- разуме једноставне 

исказе за изражавање 
допадања/недопадања и 

реагује на њих; 

- тражи мишљење и 

изражава 

дoпадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима. 

the picture?It’s my sister.Her name’s Susan. 

Личне заменице у функцији субјекта – I, 

you… 

Присвојни придеви –my,your… 

Показне заменице – this,that 

Глагол to be–the Present Simple Tense 

Питања 

са 
Who/How 

(old) 
Основни 

бро јеви 
(1–10) 

(Интер)културни садржаји:Препознавање 

најосновнијих сличности и разлика у начину 

упознавања и представљања у нашој земљи 

и земљама енглеског говорног подручја. 

РАЗУМЕВАЊЕ                    

И                                       

ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА                              

И НАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање налога и упутстава и реаговање на 

њих; давање кратких и једноставних 

упутстава (комуникација у учиони ци – 
упутства и налози које размењују учесници 

у наставном процесу, упутства за игру и 
слично). 

Сaдржаји 

Let’s start. Quiet,please. Listen to me! Look! 
Look at me/the picture!Sit down. Stand up.Turn 

around. Jump. Say hello/goodbye to your 
friend. Open/Close your books/notebooks. Put 

down yоur pencils. Pick up the rubber.Wash 
your hands. Open the window,please.Come in. 

Come herе/to the board. Give me your book, 
please. Don’t do that.Listen and 

say/sing/do/number/match/draw/repeat…Cut 

out/stick/tou ch/point to...Colour the door 
yellow.Count from…to….My turn now. Hurry 

up!Quick! Watch out! I undererstand/I 
 don’t understand.I’m finished.  

 Императив  (Интер)културни садржаји: 

Поштовање основних норми учтивости; 

дечје песме одговарајућег садржаја. 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ 

НА ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких једноставних позива на 

заједничку активност и реаговање на њих 
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(позив на рођендан, игру, дружење...); 

упућивање и прихватање/одбијање позива 

на заједничку активност, уз коришћење 

најједноставнијих израза. 

 

Садржаји 

Let’s play football/the memory game/go to the 

park/sing. Come and play with me! Come to my 

birthday party. Cool! Super! Great! OK. All 

right. Sorry, I can’t. 

 

Императив 

(Интер)културни садржаји:  

Прикладно прихватање и одбијање позива; 

прослава рођенда-на, игре, забава и 

разонода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА 

Језичке активности  

у комуникативним ситуацијама 

Слушање једноставних исказа којима се 

тражи помоћ,  

услуга или обавештење; давање 

једноставног, усменог одговора на исказану 

молбу; изражавање и прихватање молби, 

захвалности и извињења.  

 

Садржаји 

Can I have an apple, please? Yes, here you are. 

Thank you/Thank you, Maria/ Thanks. You’re 

welcome. No, sorry/ Not now/No, you can’t. 

Can you help me, please? Can/May I have 

some water, please? Can/May I go to the toilet/ 

go out/come in? Excuse me, Teacher, …? I 

can’t see. Can you move, please? Sorry, can 

you repeat that, please? I’m sorry I’m late. It’s 

OK. No problem.  

Модални глаголи за изражавање молбе – 

can/may 

 

Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације. 
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ЧЕСТИТАЊЕ 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање кратких и једноставних устаљених 

израза  

којима се честита празник, рођендан; 

реаговање на  

упућену честитку и упућивање кратких 

пригодних  

честитки. 

Садржаји 

Happy birthday to you! Merry Christmas! 

Happy New Year! Happy Easter! Thanks, same 

to you! 

(Интер)културни садржаји: 

Најзначајнији празници и начин 

обележавања/прославе и честитања; 

пригодне дечје песме и игре. 

 

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ 

БИЋА, ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА И ПОЈАВА 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање краћих једноставних описа живих 

бића,  

предмета и места у којима се појављују 

информације о  

спољном изгледу, појавним облицима, 

димензијама и  

осталим најједноставнијим 

карактеристикама; давање  

кратких усмених описа живих бића, 

предмета и места. 

 

Садржаји 

It’s a/an… It’s short/long/small/big/blue… It’s 

a blue ruler. 

I can see one red apple and two yellow 

bananas/ three blue and four orange balloons. 

Here’s a crayon. What colour is it? It’s 

blue/The crayon is blue.  

 

Глаголи have got, to be за давање описа  

Правилна множина именица: book – books,  

apple– apples… 

Модални глагол can уз глагол see 

 

(Интер)културни садржаји: 

Дечје песме и приче одговарајућег садржаја. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање исказа у вези са потребама, 

осетима,  

осећањима; саопштавање својих потреба, 

осета и  

осећања и (емпатично) реаговање на туђа. 

 

Садржаји 

I’m thirsty/hungry. Here’s a sandwich for you. 

Do you want some water? Yes, please. No, 

thank you. Are you happy/sad/hot/cold?  

The Present Simple Tense ( be, want) 

 Модални глагол can за изражавање 

предлога 

(Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА 

У ПРОСТОРУ 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање кратких текстова у којима се на 

једноставан  

начин описује положај у простору; усмено 

тражење и  

давање информација о положају у 

простору. 

Садржаји 

Where’s my dad? Is he in the bedroom? No, 

he’s in the bathroom. Where’s your dog? It’s 

in the garden. Where’s my bag? It’s on the 

chair. Where’s the toilet? It’s here/ over there. 

Прилози и предлози за изражавање 

положаја и  

просторних односа – here, there, in, on  

Питања са Where 

(Интер)културни садржаји: Култура 

становања: село,  

град. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/ 

НЕПРИПАДА ЊА И 

ПОСЕДОВАЊА/ 

НЕПОСЕДОВАЊА 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање кратких текстова с једноставним 

исказима за изражавање припадања/ 

неприпадања и поседовања/  

непоседовања и реаговање на њих; усмено 

исказивањеприпадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања. 

 

Садржаји 

This is my ball. Is that your bike? I’ve got a 

dog. Have you got a pet? He/She’s got two 

brothers. Who’s got a/an...? 

 

Присвојни придеви my, your… 

Have got за изражавање 
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припадања/поседовања 

(Интер)културни садржаји: Породица, 

пријатељи,кућниљубимци, играчке. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА/ 

НЕДОПАДАЊА 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање кратких текстова с једноставним 

исказима за изражавање допадања/ 

недопадања и реаговање на њих; усмено 

исказивање слагања/неслагања, 

допадања/недопадања 

 

Садржаји 

Do you like ice cream? Yes, I do/No, I don’t. I 

like apples and oranges. I don’t like milk or 

cheese.  

Do you like games? 

The Present Simple Tense глагола like 

(Интер)културни садржаји:Храна и пиће. 

 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ 

Нaпомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда првог циклуса 
основне школе. Ауто ри уџбеника и наставници обрађују их у складу са захтевима програма, 
узрастом и интересовањима ученика.  

1) Лични идентитет  

2) Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, 

комшије,наставници итд.)  

3) Географске особености  

4) Становање – форме, навике  

5) Живи свет– природа, љубимци, очување животне средине  

6) Временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – будућност) 

 7) Школа и школски живот 

8) Млади – живот деце и омладине 

9) Здравље и хигијена 

10) Емоције (љубав према породици, друговима) 

11) Превозна средства  

12) Временске прилике  

13) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; пригодне традиционалне и 

модерне песме)  

14) Обичаји и традиција, фолклор, прославе (рођендани, празници)  

15) Слободно време – забава, разонода, хобији  

16) Исхрана и гастрономске навике  

17) Путовања  

18) Мода и облачење  

19) Спорт  

20) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења. 

 УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм предмета страни језик у првом циклусу основне школе усмерен је на развој 

функционалних знања и заснован је на комуникативно дефинисаним исходима учења, односно 
активностима које ученик успешно реализу је користећи страни језик. Језичке активности 

слушања, читања, (раз)говора и писања у програму посматрају се интегративно, као 
нераздвојне компоненте аутентичне комуникације појединца у било којој говорној заједници. 
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Полазећи од исхода, односно онога што је ученик у стању да оствари у различитим врстама и 

видовима комуника ције (усмене, писане, делимично и оне невербалне), формално и 

садржински централну позицију програма  заузимају управо комуникативне функције (нпр. 
поздравља ње; представљање себе и других; давање основних информација о себи; давање и 

тражење основних ин формација о другима; разумевање и давање једноставних упутстава и 
налога; позив и реаговање на по зив за учешће у заједничкој игри; исказивање молби, захтева, 

захвалности, планова, намера, саглашава ња, противљења, допадања, недопадања, жеља, 
потреба и сл.). На основу комуникативних функција де финисане су језичке активности помоћу 

којих се оне могу остварити, а које укључују постепено усаврша вање способност и разумевања 
говора, разумевања писаног текста (од трећег разреда), интерактивног усменог и писаног 

изражавања. Захваљујући цикличној и континуалној концепцији програма, комуника тивне 

функције се преносе, усвајају и увежбавају током читавог образовног циклуса, с растућим степе 
ном сложености. Исходи, комуникативне функције и језичке активности дефинисани су као 

опште лин гвистичке категорије, и стога су за све стране језике идентични искази. Како би се, 
међутим, исходи, функци је и активности операционализовали, понуђени су и примери 

реализације, и то за сваки по једи начн и страни језик. Њима се илуструју неке од 
најфреквентнијих и узрасно најадекватнијих могућности за вербалну реализацију 

комуникативних функција.  

Комуникативна настава посматра језик као средство комуникације. Стога је и програм 

усмерен ка ис ходима који указују на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да 
разуме и продукује. Табелар ни приказ наставника постепено води од исхода и комуникативне 

функције као области, преко активно сти које у настави оспособљавају ученика да комуницира 
и користи језик у свакодневном животу, у при ватном, јавном или образовном домену. Примена 

овог приступа у настави страних језика заснива се на на стојањима да се доследно спроводе и 
примењују следећи ставови: 

-циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за 
учен ике у атмосфери заједништва и међусобне сарадње;  

-говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

-наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене културолошке и 
васпитне елементе, као и елементе социјализације; 

-битно је значење језичке поруке; 

-знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није 
изворни говорник; 

-са циљем да се унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на 

социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или 
индивидуалног решава ња проблема, као и решавањем мање или више сложених задатака у 

реалним и виртуелним усло вима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

-наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног (од трећег разреда) кода и 

њиховог међусобног односа; 

-сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване 

примере у складу са нивоом, а без детаљних граматичких објашњења, осим уколико ученици на 
њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у одговара 

јућем комуникативном контексту.  

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 

-усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

-поимање програма као скупа динамичних, заједнички припремљених и прилагођених задатака 

и активности; 

-наставник треба да омогући приступ новим идејама и њихово прихватање, као и креирање но 

вих идеја;  

-ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

-наставни материјали представљају један од извора активности и морају бити праћени употре 

бом додатних аутентичних материјала; – учионица је простор који је могуће прилагођавати 
потреба ма наставе из дана у дан; 

-рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче развој 

когнитивних способности ученика (запажање, анализа, закључивање итд.); 
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-за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто, а 

на рочито на нижем узрасту треба користити интернационализме и речи које су им познате, као 

и ви зуализацију као средство семантизације. 

   Технике/активности 

Током часа препоручује се динамично смењивање техника/активности које неби требало да 

трају ду же од 15 минута. 

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном јејезику или са аудио-записа (слушај, 
пиши – од трећег разреда, повежи, одреди, пронађи, али и активности у вези са радом у 
учионици: нацртај, исеци, обој, отвори/затвори свеску, итд.) Рад у паровима, малим и великим 
групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.) 
Мануелне активности (изра да паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.) 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати 
делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 

хронологију и сл.) 

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (зазагревање, развијање пажње и 
концентрације, јача ње мотивације, увођење нове језичке грађе или пак утврђивање). 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, во 
лим/не волим, компарације...). Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. 
догово ри и мини-пројекти. „Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних (од трећег разреда) материјала (планирање 

различи тих активности, извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм приредбе 

или неке друге мани фестације). 

 СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА  У 

ПРВОМ И У ДРУГОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Предности наставе страног језика у првом и другом разреду основне школе у вези су са 
специфично  стима усвајања језика на раном узрасту. Основна карактеристика раног учења 

није аналитичко учење, већ усвајање језика на сличан начин на који се усваја матерњи језик – 

дете страни језик користи искљу  чиво у комуникацији и уситуацијама које су блиске његовим 
интересовањима. Вишеструке су предности учења језика у овом узрасту (Титоне 1989)

1
:  

-неурофизиолошке: изузетна пластичност мозга омогућава лакше усвајање фонетских 

елемената, ак цента, изговора, интонације,  као и синтаксичких образаца; 

-психолошке: код ученика се развија мотивација будући да не осећа страх од грешке приликом 

упо требе новог језика, лако прихвата игру и спремни је излаже пред групом;   

-образовне: учење страног језика позитивно утиче на когнитивни развој детета и прихватање 
другог и другачијег.  

Ранији почетак учења страног језика отвара пут за достизање виших нивоа језичке 
компетенције и развијање вишејезичности, који су релевантни за даље школовање и 

професионални живот.  

С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких активности у комуникативним 

ситуа цијама, важно је да се оне у настави страних језика перманентно и истовремено 
увежбавају. Само тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у складу са 

задатим циљем. 

Пошто је програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе растерећен 
писања и читања, као и експлицитних  објашњења граматичких правила, ово је драгоцен 

период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван 

ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене 
комуникације (нпр. поздрављање наставника  

на страном језику у учионици, али и ван ње). Такво спонтано успостављање контакта помаже 

ученицима да се ослободе говорних блокада које могу настати изван услова симулираних у 
учионици, при сусрету са лицима са другог говорног подручја. То ће, такође, пружити и бројне 

прилике ученицима да експери ментишу са употребом језика, растерећени страха од неуспеха у 

комуникацији. Због свега тога потребно је инсистирати на таквом моделу комуникацје од самог 
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почетка, јер уколико се ученици навикну на друг ачији модел, тј. искључиву примену матерњег 

језика приликом успостављања контакта и комуникације са наставником или вршњаком, то ће 

касније бити много теже променити. 

Следећи корак, на којем такође треба инсистирати од самог почетка учења страног језика, јесте 
тако звани „језик учионице”. Сва кратка и једноставна упутства у настави која се често 

понављају треба да буду на страном језику уз обавезну одговарајућу гестикулацију (ако нпр. 
наставник каже слушај, по жељ но је да покаже ту активност стављајући руку иза уха). Нека 

упутства наставник у почетку може да изго вара паралелно на страном и на матерњем језику са 

тенденцијом да постепено изоставља матерњи језик, пратећи да ли ученици препознају њихово 
значење на страном језику. 

Поред ових спонтаних облика учења потребно је увести и језичке садржаје који нису део 

уобичајене интеракције на часу. За овакве облике учења потребно је користити предмете и бића 
из непосредног окру жења, слике из наставних материјала, картице, постере и све друге 

расположиве материјале. За њихово савладавање потребно је инсистирати на заједничким 

групним комуникативним активностима. На овом узрасту се препоручују и активности усмене 
репродукције и контролисане продукције будући да су у пи тањ у садржаји који не 

представљају „језик учионице” и не понављају се сваког часа. На тај начин се уче ницима 
омогућава већи број понављања ради лакшег и бржег меморисања и стицања поуздања за само 

стално коришћење језика. У том смислу, пожељне су вежбе говорне продукције са малим 
варијацијама модела у којима се мењају и комбинују лексички и граматички садржаји уз 

постепено усложњавање. Та кође се подстиче интеракција са другим ученицима, која се може, 
као благи вид медијације, реализовати давањем упутстава на матерњем језику (нпр. питај друга 

или другарицу како се зове и колико година има, шта воли/не воли да једе, итд; одговори на 
питања друга/другарице ),или увођењем покрета као не вербалног средства комуникације. 

Потребно је оспособити ученике за комуникативне функције наведене у програму за дати 
ниво учењ а, при чему предложени језички садржаји служе као препорука и могу бити 

замењени сличним садржаји ма или проширивани у складу са расположивим наставним 
материјалом, као и потребама и интересова њима ученика. 

Важно је да имамо на уму да је, упркос почетном ентузијазму са којим ученици улазе у процес 

учења страног језика у основној школи, њима то ипак још један у низу обавезних предмета. 

Стога се, на овом нивоу, не може очекивати да они сами, спонтано, развију интересовање и 

ентузијазам за учење страног је зика. Неопходно је приликом планирања активности имати у 

виду узраст ученика и њихове индивидуалне карактеристике. Неки ученици су интровертни, 

неки екстровертни, уче различитом брзином и на разл ичите начине – свим чулима, имају 

различите потребе и интересовања. Већина ученика на том узрасту има проблем са пажњом, 

концентрацијом и памћењем током 45 минута. Стога је упутно да час почне неком кратком 

игром загревања која би позитивно утицала на развијање способности пажње, концентраци је и 

памћења, као и да се активности смењују одговарајућим логичним редоследом и да трају од 5 

до 15 минута.   

 

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ САДРЖАЈА 

С обзиром на различите стилове учења, разноврсност активности кључна је реч за 

презентовање нове лексичке грађе. Важно је да уважавамо предзнања ученика, јер нам она могу 
бити добра основа за рад и лакше разумевање теме.  

 

Визуелна наставна средства (картице, постери, стварни предмети из непосредног 
окружења, како је у општим смерницама већ напоменуто) идеална су за увођење и увежбавање 
вокабулара. Када се учени цима покаже одређени појам – када га виде, важно је да неколико 

пута чују како се реч изговара и да је тек на крају изговоре. Хорско понављање корисно је за 
осећај сигурности ученика јер није јавно експони ран, а страх од исмевања (који је на том 
узрасту неретко присутан) сведен је на минимум.  
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Пантомима (као врста драмских техника), као и метода потпуног физичког одговора, 

веома су оми љене и ефикасне, не само на овом узрасту већ и касније. Нарочито су погодне за 

ученике кинестетичког стила учења (превођење изговорене речи у покрет и обрнуто). Ове 

технике су погодне за увођење и увеж бавање свих врста речи: именице – делови тела, 

животиње, играчке..; глаголи – устати, сести, подићи, спустити неки предмет…; приде ви 

заописивање стања и осећања – срећан, тужан, гладан, жедан… 

 

Одговарајући  контекст (приче у сликама, песме, игре и сл.) битна је претпоставка 
успешног усваја ња вокабулара, као и језика уопште. Усвајање лексике биће утолико 
ефикасније уколико се остварује у ја сном ситуационом контексту. Примера ради, ако се 
усвајају речи које се односе на свет животиња, могу ће је организовати стварни, симулирани 
или виртуелни обилазак зоолошког врта. Треба водити рачуна о томе да су ученици, током 
једног школског часа, у стању да усвоје 5 до 7 нових речи.  

 

Дијалошки модели (као основа за „имитирање”) веома су ефикасни за развијање говора. У 

недостат ку спонтане комуникације међу ученицима наставник може да користи лутке – обичне 
плишане, правље не од чарапа или папира – и тако направи одговарајући дијалошки модел. 

Наставник се може обраћати ученицима са лутком ко ја пита. Ученици ће врло брзо и лако 
моћи да дају одговор, али и да поставе  пи тања. Наравно, потребно је обезбедити одговарајући 

контекст који ће и стидљивијим ученицима омогу ћи ти да се охрабре и проговоре. 

 

Пројектне активности повећавају мотивацију, јер пружају избор ученицима да одговорно 

у пару или у групи решавају задатак на свој начин у договору са другима, развијајући и јачајући 
одређене соци јалне компетенције. Пројекат је погодан за рад у одељењима мешовитог састава, 

има лични печат, под стиче кооперативни рад и завршава се увек неком врстом презентације 
како резултата, тако и процеса рада. 

 

Драмске активности омогућавају ученицима да користе језик у одговарајућем контексту и 
тако „оживљавају” његову употребу. Њихов потенцијал огледа се, између осталог, и у томе 

што: 

– ученици не само да уче страни језик на забаван начин, већ кроз интеракцију и различите 

улоге које преузимају сагледавају ствар и из различитих углова (што доприноси развоју 
критичког и дивер гентног мишљења); 

– ученици сарађују и усвајају језик кроз смислену интеракцију на циљном језику и развијају 

све по требне вештине – когнитивне, комуникативне и социјалне; 

– сви могу да учествују – свако добија улогу коју може да „изнесе” те су за то погодне за 

рад у одеље њима мешовитог састава; – одговарају свим стиловима учења – визуелни 
виде, аудитивни чују, кин естетични се изражавају кроз покрет; 

– подижу мотивацију и самопоуздање; 

– оријентисане су на ученика – наставник има мање доминантну улогу; – развијају машту и 
креатив ност код ученика.  

Пожељно је да се драмске активности попут играња улога, мини скечева, луткарских мини 
предста ва, импровизација и прича из стварног живота што више користе у настави, не само на 

овом узрасту, већ и касније. 

 

Читање и писање су необавезне активности у другом разреду.С обзиром на то да се 

латинично писмо уводи у наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, 
иницијално писање и читање може се понудити као опција само за ученике који то желе и 

знају, на елементарном нивоу (читање поје диначних речи и једноставних реченица, 
допуњавање речи словом и слично, нипошто самостално писа ње и диктати). Ова активност се 

не оцењује и на часу има споредну улогу.  

 

 

Социокултурну компетенцију, као скуп знања о свету уопште, сличностима и разликама 
између културних и комуникативних модела сопствене говорне заједнице и заједнице/заједница 
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чији се језик учи, треба уводити од самог почетка учења страног језика на најнижем узрасном 

нивоу, јер су та знања потребна за компетентну, успешну комуникацију у конкретним 

комуникативним активностима на циљ ном језику.  

Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, 
која подра зумева развој свести о другом и другачијем, познавање и разумевање сличности и 

разлика између све то ва, односно говорних заједница, у којима се ученик креће. 
Интеркултурна компетенција подразумева и разви јање толеранције и позитивног става према 

индивидуалним и колективним карактеристикама го ворника других језика, припадника других 

култура које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене. Дакле, постепеним 
увођењем социокултурних садржаја на најнижем нивоу (поздрављање, пе вање пригодних 

празничних песама и сл.) доприноси се развоју  интеркултурне личности, кроз јачање свести о 
вредности различитих култура и развијање способности за интегрисање интеркултурних иску 

става у сопствени културни модел понашања и веровања. 

 

Граматички садржаји се на овом узрасном нивоу не обрађују експлицитно. Граматичке 

појаве треба посматрати са функционалног аспекта (примењујући елементе граматике који су 
неопходни за успе шно остваривање комуникативне функције). У процесу наставе страног 

језика треба тежити томе да се граматика усваја путем језичких активности слушања и говора, 
према јасно утврђеним циљевима, исхо дима и стандардима наставе страних језика. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на 
одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином учења.                     

 

Наставне методе:   

 

1. Вербалне методе   

 а) монолошка: предавање, приповедање, описивање, објашњавање   

б) дијалошка: слободан разговор, хоризонтална комуникација н-у, вертикална 

комуникација у-у , дискусијa 

2. Текстуалне методе  

а) рад на тексту, 

б) писмени задаци контролне вежбе 

3.  Игровне активности 

4.  Илустративно – демонстративне методе 

5.  Практични рад и радионица 

6.  Истраживачки рад ученика 

7.  Решавање проблема – хеуристички приступ 

      8.  Комбиновани рад  
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     Глобални  план  рада  
 

Наставни предмет: енглески језик 

Коришћени уџбеник: Smart Junior 1, MM Publications 

Аутор: H.Q. Mitchell  
 

Редни 

број 

Наставна тема Укупан 

број 

часова 

Обрада Утврђивање Систематизација 

1. Module 1 - Hello ! 

 

 

 

9 3 5 1 

 

 

2. Moddule 2 - School 

 

 

 

8 2 4 2 

 

3. Module 3 - Family 

and friends 

8 3 3 2 

 

 

 

4. Module 4 - You and 

me 

9 4 4 1 

 

 

 

5. Module 5 - Toys and 

games 

 

 

 

8 3 3 2 

 

 

6. Module 6 - My body 

 

 

 

9 2 5 2 

 

7. Module 7 - Food 10 2 4 4 

 

 

 

8. Module 8 - My house 

 

11 2 5 4 

Укупно  72 21 33 18 

 

 

Активности ученика 

 Слушање и реаговање на команде наставника или са аудио записа (углавном физичке 

активности: устани, седи, ходај, скочи, играј, али и активности у вези са радом у 

учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.); 

 Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама итд.); 

 Мануалне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог 

теста; израда постера за учионицу или родитеље и сл.); 

 Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у 

вежбанки, додати делове слике који недостају, и сл.); 

 Игре; Погађање предмета или лица; 

 Певање у групи; 

        Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, 

       волим/не волим, компарације...); 
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Активности наставника: 

 

• уписује час, наставну јединицу и одсутне ученике 

• планира и организује наставу – координатор и организатор 

• формулише наставни садржај 

• реализује наставу – презентује нова граматичка правила и вокабулар, пише на  

            табли, приказује на видео биму, пушта CD 

• информише, објашњава – информатор 

• поставља питања и задатке – иницијатор 

•          обнавља претходно градиво неопходно за усвајање новог 

• проверава знање 

•    контролише час – проверава да ли су сви ученици разумели, слуша, прати,   

          анализира рад и излагања ученикани појашњава колико је потребно; прати  

          напредовање сваког ученика, оцењује њихово постигнуће и тумачи грешке 

• задаје домаћи задатак 

• води активности, игре, презентације 

• стимулише, подстиче, подржава и развија интересовања ученика – саветник 

• преноси знања, навике и развија адекватне способности код ученика 

• успоставља комуникацију 

• уводи иновације у наставу – иноватор   
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                                               5. 1. 3.   МАТЕМАТИКА 

Циљ учења предмета математика  да ученик, овладавајући математичким концептима, 

знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове 

према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени 

стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, 

као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Разред:први 

Годишњи фонд часова: 180 

Недељни фонд часова: 5 

                        Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

    Област/тема  Садржаји 

 

- одреди међусобни положај 

предмета и бића и њихов положај у 

односу на тло; 

− упореди предмете и бића по 

величини; 

− уочи и именује геометријске 

облике предмета из непосредне 

околине; 

− именује геометријска тела и 

фигуре; 

− групише предмете и бића са 

заједничким својством; 

− сложи/ разложи фигуру која се 

састоји од познатих облика; 

 

  

 

ГЕОМЕТРИЈА 
 

 

 

ПОЛОЖАЈ, 

ВЕЛИЧИНА И 

ОБЛИК 

ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просторне релације, величина 

предмета и бића. Геометријска тела: 

лопта, коцка, квадар, ваљак, 

пирамида и купа.Геометријске 

фигуре: круг, правоугаоник, квадрат 

и троугао. 

  

 

− разликује: криву, праву, 

изломљену, затворену и отворену 

линију; 

− црта праву линију и дуж помоћу 

лењира 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИНИЈЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права, крива и 

изломљена линија. 

Затворена и отворена 

линија. 

Тачка и линија. Дуж. 
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Кључни појмови предмета : односи у простору, геометријски облици, број, сабирање 

                                                    и одузимање, мерење. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

− броји унапред и уназад и са 

прескоком; 

− прочита, запише, упореди и уреди 

бројеве прве стотине и прикаже их на 

бројевној 

правој; користи редне бројеве; 

− разликује парне и непарне бројеве, 

одреди највећи и најмањи број, 

претходника и следбеника; 

− користи појмове: сабирак, збир, 

умањеник,  

умањилац, разлика; 

− сабира и одузима два једноцифрена 

броја не 

 записујући поступак; 

− сабира и одузима до 100 без 

прелаза преко десетице; 

− растави број на сабирке и примени 

замену места и здруживање сабирака 

ради лакшег рачунања; 

− реши текстуални задатак са једном  

операцијом; 

− разликује новчане апоене до 100 

динара и упореди њихову вредност; 

− уочи правило и одреди следећи 

члан започетог низа; 

− прочита и користи податке са 

једноставнијег стубичног и 

сликовног дијаграма 

или табеле; 

 
   

 

 

 

 

 

 

БРОЈЕВИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бројање, писање и читање бројева. 

Приказивање бројева помоћу тачака 

на бројевној правој. Упоређивање 

бројева. Редни бројеви. Сабирање и 

одузимање бројева у оквиру 20 и 

приказивање на бројевној правој. 

Сабирање и одузимање бројева до 

100 без прелаза преко десетице и 

приказивање на бројевној правој. 

Својства сабирања. 

Откривање непознатог броја у 

једнакостима с једном операцијом. 

Динар, кованице и новчанице до 100 

динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

− измери дужину задатом, 

нестандардном јединицом мере; 

− преслика тачке и фигуре у 

квадратној мрежи на основу задатог 

упутства. 

 МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ  
 

Мерење дужине нестандардним 

јединицама мере 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је програмом наставе и учења за први 

разред основне школе који је у првом разреду заступљен са 180 часова. 

Програм садржи: циљ и садржајe у оквиру три програмско-тематска подручја: Геометрија, 

Бројеви и Мерење и мере. 

Зависно од садржаја, годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за 

подручје Геометрија предвиђено 27 часова, Бројеви 146 часова и Мерење и мере 7 часова. Сви 

садржаји распоређени су по областима и темама уз примену  начела поступности, корелације, 

интеграције и примерености узрасту. Садржаји програма математике представљају основу за 

остваривање исхода, јер је њима обухваћено све оно што ученик треба да изгради на нивоу 

знања. 

Програм наставе и учења се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима или у 

групама и реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 

Делимично, она ће се организовати и у школском дворишту приликом обраде теме која се 

односи на мерење и мере.  

Избор  одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, 

наставним садржајима и циљевима  као и исходима које треба остварити на једном часу 

математике. 

Врло је важно да се у настави математике примењује више, међусобно комбинованих метода 

рада. Избор метода зависи од: садржаја градива, типа часа, степена развоја ученика, предзнања 

ученика, састава одељења, броја ученика у одељењу и наставне технологије. У вези с тим у 

настави математике ће се користити следеће наставне методе: методе усменог излагања 

(објашњавање,описивање, образлагање, доказивање), методе разговора (разговор, расправа, 

дијалог), метода демонстрирања, метода експеримента и посматрања, метода рада на тексту, 

индуктивно – дедуктивна метода, илустративна метода, хеуристички приступ, метода писаних 

радова,  практичан рад, игровне активности, интерактивна метода, метода графичких радова, 

учење кроз игру. 

Основни облици извођења програма су: фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи.  

Доводићемо садржаје наставних јединица у везу са другим садржајем у предмету, (увођење 

новчаних апоена треба да прати увођење блока бројева: до 10, 20 и 100), осталим наставним 

предметима и животном стварношћу (задаци са новцем из свакодневног живота помажу да се, 

поред исхода који се односе на новац, остваре и исходи који се односе на природне бројеве).  

 

Подстицаћемо ученике да примењују и повезују знања тако што ће: у области ликовне културе 

од глине вајати различите геометријске облике, повезивати вајане облике у креативне целине и 

композиције, низати елеменате различитих облика и боја на канап, рад са различитим 

материјалима- обликовање 

 

- у области физичког и здравственог васпитања вежбати примену просторних релација: 

десно-лево, испред- иза, напред- назад – укомпоновати поменуте релације у елементарне игре у 

простору, увежбавање таблице сабирања (урадити 3+ 4 чучњева, а после чучњева скочити 2 

пута и слично); 

у области српски језик : читање са разумевањем, питања и одговори, састављање реченица, 

правописна правила; 

Свет око нас: материјали и њихова употреба- описивање, превозна средства 

Енглески језик: ја и моји другови, школа, бројеви од 1 - 10 

Музичка култура: Учимо да бројимо – Б. Милићевић Коцкица 

 

У настави математике користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 
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Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се:  материјал за рад у пару и у 

групи,наставни листићи,  наставни листови, апликације,илустрације, прибор за цртање, жетони, 

штапићи, модели геометријскох фигура, модели предмета у непосредној околини, играчке, 

рачунар, табла, платно, пројектор. 

 

За реализацију циља наставе математике на овом нивоу садржаји програма у основи су довољно 

приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно деловати на ученике, јер ови 

имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и 

генерализације, синтезе и примене, стваралачко решавање проблема). 

 

 

 

Предложени редослед наставних тема: 

 

1. Геометрија- положај, величина и облик предмета; 

2. Бројеви – природни бројеви до 10 и нула, сабирање и одузимање до 10; 

3. Геометрија – линије; 

4. Бројеви – природни бројеви до 20, сабирање и одузимање до 20; 

5. Мерење и мере; 

6. Бројеви – природни бројеви до 100, сабирање и одузимање до 100 (без прелаза десетице). 

 

 

I Геометрија 
 

Положај, величина и облик предмета 
 

Посматрањем, опажањем предмета и слика у објективној стварности уочавати боје и облике и 

однос међу њима; стваралачке игре с циљем одређивања положаја објеката према себи; на 

часовима физичког увежбавати научене релације; увежбавање остварити и путем цртежа. 

Корисне су практична манипулација (моделовање, сецкање, лепљење, преклапање фигура) и 

активности цртања геометријских фигура коришћењем шаблона (лењир са геометријским 

облицима) и слободном руком помоћу квадратне мреже. За савладавање облика предмета 

користити предмете који се налазе у учионици (сунђер, фломастер, лопта...). Прављење модела 

геометријске фигуре од сламчица или модела геометријског тела помоћу штапића и куглица од 

пластелена, састављање одређене фигуре од задатих делова (танграм). 

 

 

Линије 

 

Уочавање и препознавање линија на предметима у непосредној стварности; цртање линија 

кредом по табли, бојицама по папиру, фломастером по фолији апликативно и графички 

приказивање унутрашње и спољашње области; концима у боји, лењиром уочавати, а затим 

цртати спајање линија тачкама; увежбавање остварити цртањем помоћу ленира и слободном 

руком. Уочавањем и именовањем предмета класификовати их по боји ,дебљини, висини, 

ширини...помоћу конаца у боји и апликација упоређивати линије по дужини; упоређивање 

предмета и линија од ока; стваралачке игре с циљем утврђивања и увежбавања наученог; 

увежбавање остварити цртањем и бојењем. 

 

II Бројеви 
 

Слободно пребројавање (школског намештаја, дечака, девојчица, куглица на рачунаљкама, 

штапића, жетона...) - бројање унапред, уназад са прескоком. 

Приказивањем и посматрањем једнакобројних скупова, ради формирања појмова бројева, 

полазећи од предмета из непосредне околине логички их повезујући у парове (ваза и цвеће, 
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гумица и оловка, блок и четкица...). По истом принципу усвојити прву десетицу. Добројавањем 

изградити појам сабирања, употребу знака + и усвјити термине сабирци и збир.  

Одбројавањем изградити појам одузимања, употребу знака – и усвојити термине умањеник, 

умањилац и разлика. Читање и записивање знака +, – и =. Сликовитим приказивањем подстаћи 

ученике да се сналазе на бројевној правој (читање, записивање, упоређивање, сабирање и 

одузимање бројева скупа N и N0, уочавање броја за један мањи (претходник) и за један већи 

(следбеник)).  

Посматрањем, пребројавањем и записивањем броја елемената скупа (0-9) увести појам цифре и 

једноцифрених бројева (знак за број је цифра, као што је слово знак за глас).  

Kроз игру Нађи пара усвојити појам пар-непар, издвајањем парних и непарних бројева прве 

десетице закључити да се први завршавају цифрама 0, 2, 4, 6 и 8, а други цифрама 1, 3, 5 . 

Повезивање редних бројева и просторних прилога, нпр. први одозго, трећи одоздо, други слева, 

први здесна, трећи спреда, други скраја. 

Путем игре Замени место са паром из клупе, цртежа усвојити својства сабирања и одузимања. 

Сликовитим приказивањем кроз различите примере уочити везу сабирања и одузимања, као и 

термине за толико већи/мањи број. По истом принципу усвојити остале бројеве у првој стотини. 

Разлагање броја на могуће сабирке у реалистичним ситуацијама, одређивање следећег члана у 

задатом бројевном низу. 

Етапе у упознавању својства операција: припремна вежбања, одговарајуће операције на 

одабраним примерима,формулисање својстава, примена у изразу.  Бројевни изрази се обрађују 

упоредо са увежбавањем рачунских операција. Коришћење новца у свакодневним ситуацијама 

– упоређивање и размена новца; рачунање са новцем. Кроз вршњачко учење, игру, употребу 

ИКТ, занимљиве задатке, индивидуалним, радом у пару и групи оспособити ученике да 

примењују сабирање и одузимање у свакодневним животним ситуацијама. 

 

 

III Мерење и мере  
 

У оквиру ове теме, кроз практичне активности треба упознати ученике са концептом мерења, 

без увођења стандардних јединица мере. Ове активности обухватају мерење различитих 

предмета истом јединицом мере (нпр. сламком, спајалицом, корацима) и мерење једног 

предмета коришћењем различитих јединица мере. 

На овом нивоу, ученици треба да: измере задате дужине надовезивањем и пребројавањем 

јединичних мера, прикажу резултате мерења (табелом или дијаграмом) и упореде дужине. Када 

ученици овладају идејом мерења дужине, треба прећи на задатке у којима се повезују различити 

садржаји. Решавају се задаци пресликавања (померања) тачке или фигуре у квадратној мрежи, 

нпр. померање тачака или дужи у одређеном смеру (налево, надесно, нагоре, надоле) за дату 

дужину (нпр. две дужине квадрата); ротирање фигуре на слици из усправног у водоравни 

положај и обрнуто. Оваквим знањима се повезују знања о облицима, дужима и мерењу. 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 
 

Начин праћења постигнућа 

 

Усмена проверавања, свакодневно праћење ученика на часовима, повремене петоминутне 

провере на крају часа путем усмених или кратких писмених одговора, петнаестоминутне 

провере усвојености обрађеног градива, провера знања путем контролних вежби , праћење 

реализације домаћих  задатака, игровне практичне активности, ангажовање ученика на часу, 

сарадња са вршњацима 

Праћење напредовања према ИОП-у – према потребама ученика. 
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 ВРСТЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

 

 НАСТАВНИК 

-организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика,   

  припрема наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава,  

  дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 

- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве  и темпо могућностима ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика 

- посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама 

- примењује специфичне задатке /активности/ материјале на основу ИОП-а за ученике   

  којима је потребна додатна подршка у образовању 

- функционално користи наставна средства 

- усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 

- проверава да ли су постигнути циљеви часа 

- похваљује напредак ученика 

- даје могућност ученицима да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са  

  предметом учења на часу 

- испољава емпатију према ученицима 

- показује поштовање према ученицима 

- учи ученике како да процењују свој напредак 

- наводи примере на основу којих објашњава појмове  из свих области 

- координира у раду целокупног одељења 

- континуирано вреднује и оцењује стечена знања из ове области- информише ученике   

  о резултатима контролних вежби 

- упућује ученике на повезивање претходних знања са новим садржајима; 

- појачава рад са ученицима који имају тешкоће у напредовању; 

- обавештава родитеље о напредовању ученика и даје сугестије за даљи рад.  

- усмерава ученике на самостално састављање рачунских и текстуалних задатака; 

- обучава ученике на самостално проверавање урађених задатака; 

-помаже ученицима да сами изводе једноставна правила и дефиниције;                                                 

- упућује ученике у правила решавања задатака индивидуално, у пару или у групи; 

 

  УЧЕНИК 

записује, чита, процењује, упоређује, пише, класификује, групише, примењује, графички 

представља, рачуна, пребројава, уочава, именује, црта, разликује, препознаје, мери, опажа, 

обликује, користи прибор за цртање, бележи, издваја, закључује, поставља питања, дискутује, 

исправља грешке у свом раду, самостално ради, учествује у игровним активностима, чита 

податке из једноставнијих стубичних и сликовних дијаграма и табела, размењује новац, 

сарађује, слаже и разлаже фигуре користећи танграм. 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

учење како се учи, вештина комуникације, решавање проблема, вештина сарадње, дигитална 

компетенција, рад са подацима и информацијама, компетеција за целоживотно учење. 
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       ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ПРВОГ РАЗРЕДА 

                                               МАТЕМАТИКА 

 

Следећи искази описују шта ученик / ученица зна и уме на основном нивоу. 

 

1.  ГЕОМЕТРИЈА (Положај, величина и облик предмета и иније) 

 

1 МА.1.2.1. уме  да  именује  геометријске  објекте  у  равни  (квадрат,  круг,  

                    правоугаоник,  тачка, дуж) 

1 МА.1.2.2.  зна јединице за мерење дужине и њихове односе 

 

2. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО СТО 

 

1 МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и   

                     да прикаже број надатој бројевној полуправoj 

1 МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и  

                    одузимања у оквиру прве стотине (без прелаза преко десетице) 

1 МА.1.1.4. уме да на основу једноставног текста правилно постави израз са једном  

                     рачунском операцијом 

 

3 .МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

1 МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са  

                     новцем у једноставним ситуацијама  

  

Следећи искази описују шта ученик / ученица зна и уме на средњем нивоу.  

 

1.  ГЕОМЕТРИЈА 

 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни  

 

2.  ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО СТО 

1МА.2.1.1.  уме  да  примени  својства  природних  бројева  (паран,  непаран,  највећи,  

                     најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем  

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину најближу датом броју  

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза  

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције  

 

3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са   

                    новцем у сложенијим ситуацијама  

 

Следећи искази описују шта ученик / ученица зна и уме на напредном нивоу.  

 

2. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО СТО 

 

1 МА.3.1.2. зна својства сабирања и одузимања и уме да их примени 

1 МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми 
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5. 1. 4.  СВЕТ ОКО НАС 

 

Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе,свог природног и друштвеног 

окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Разред: први 

Годишњи фонд часова: 72 

Недељни фонд часова:    2 

 

Исходи           Област/тема                        Садржаји 
-препозна и искаже 

радост, страх, тугу и 

бес уважавајући себе 

и друге; 

− правовремено и 

примерено ситуацији 

искаже своје основне 

животне потребе за 

храном, водом и 

одласком у тоалет; 

− се понаша тако да 

уважава 

различитости својих 

вршњака и других 

људи 

-придржава се 

договорених правила 

понашања у школи и 

прихвата последице 

ако их прекрши; 

− сарађује са 

вршњацима у 

заједничким 

активностима; 

− одржава личну 

хигијену и адекватно 

се одева у циљу 

очувања здравља; 

− чува своју, 

школску и имовину 

других; 

 

− примењује правила 

безбедног понашања 

на путу од куће до 

школе приликом 

кретања 

улицом са и без 

тротоара и преласка 

улице; 

 

прати инструкције 

одраслих у опасним 

ситуацијама: 

поплава, земљотрес, 

пожар; 

− својим речима 

опише пример неке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредно 

окружење 

Ја и други Основна осећања (радост, страх, туга и 

бес). 

Основне животне потребе (дисање, храна, 

вода, спавање и потреба за тоалетом). 

Сличности и разлике по полу, старости, 

способностима и интересовањима. 

Породични 

дом, школа 

Групе људи: породица, школска заједница, 

разред, одељење, суседи. 

Права и обавезе чланова група. 

Правила понашања појединаца и групе. 

Празници: породични, школски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравље и 

безбедност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здрав начин живота: становање, одевање, 

исхрана, лична хигијена, рад, одмор. 

 

 

 

 

 

 

Безбедно понашање у саобраћају на путу 

од куће до школе (кретање улицом са и без 

тротоара, прелажење преко улице, 

безбедно место за игру). 

 

 

 

 

Опасне ситуације по живот, здравље и 

околину, превенција и правилно понашање 

(у дому и школској средини, саобраћају, 

током природних непогода). 
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опасне ситуације  из 

свог непосредног 

окружења; 

− снађе се у простору 

помоћу просторних 

одредница: напред- 

назад, лево- десно, 

горе- доле и 

карактеристичних 

објеката; 

-одреди време својих 

активности помоћу 

временских 

одредница: делови 

дана,обданица 

и ноћ, дани у недељи, 

пре, сада, после, јуче, 

данас, сутра, 

прекјуче, прекосутра; 

 Оријентација 

у простору и 

времену 

 

 

 

 

 

 

 

Кретање и сналажење у простору у односу 

на просторне одреднице: напред- назад, 

лево-десно, горе-доле и карактеристичне 

објекте. 

Сналажење у времену у односу на 

временске одреднице: делови дана, 

обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, 

после, јуче, данас, сутра, прекјуче, 

прекосутра. 

− посматрањем и 

опипавањем 

предмета одреди 

својства материјала: 

тврдо- меко, 

провидно- 

непровидно, храпаво- 

глатко; 

− учествује у 

извођењу 

једноставних огледа 

којима испитује 

природне феномене; 

− разликује природу 

од производа 

људског рада на 

примерима из 

непосредног 

окружења; 

 

 

- препознаје облике 

појављивања воде у 

непосредном 

окружењу: потоци, 

реке, баре, 

језера; 

− препознаје изглед 

земљишта у 

непосредном 

окружењу: равница, 

брдо, планина; 

− идентификује 

биљке и животиње из 

непосредног 

окружења на основу 

њиховог 

спољашњег изгледа; 

− уочава 

разноврсност биљака 

 Човек ствара Човек ради и ствара (материјали и 

средства за рад, производи људског 

рада).Материјали за израду предмета 

(дрво, камен, метал, стакло, гума, 

пластика,папир, тканина) и њихова 

својства (тврдо-меко, провидно 

непровидно, храпаво- глатко). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноврсност 

природе 

 

Сунчева светлост и топлота. 

Основна својства ваздуха: провидност, 

мирис, кретање. 

Облици појављивања воде: потоци, реке, 

баре, језера, киша, снег. 

Облици појављивања воде у непосредном 

окружењу. 

Основна својства воде: укус, мирис, 

провидност, раствара поједине мате- 

ријале. 

Изглед земљишта: равница, брдо, планина. 

Изглед земљишта у непосредном 

окружењу. 

Основна својства земљишта: боја, 

растреситост, влажност; 

Карактеристичне биљке и животиње у 

непосредном окружењу. 
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и животиња на 

основу спољашњег 

изгледа; 

− препознаје главу, 

труп, руке и ноге као 

делове тела и њихову 

улогу у његовом 

свакодневном 

животу; 

− препознаје улогу 

чула вида, слуха, 

мириса, укуса и 

додира у његовом 

свакодневном 

функционисању и 

сазнавању окружења; 

− штеди воду и 

одлаже отпад на 

предвиђена места; 

− се понаша тако да 

не угрожава биљке и 

животиње у 

непосредном 
окружењу; 

− повезује резултате 

учења и рада са 

уложеним трудом. 

Изглед и делови тела биљака. 

Изглед и делови тела животиња на 

примерима сисара, птица, риба, инсеката. 

Човеково тело – делови тела (глава, труп , 

руке и ноге) и чула (вида, слуха, 

укуса, мириса и додира). 

Значај воде, ваздуха, земљишта, сунчеве 

светлости и топлоте за живот 

биљака, животиња/човека. 

Одговоран однос човека према животној 

средини (штедња воде, одлагање отпада на 

предвиђена места, брига о биљкама и 

животињама). 

 

 

Кључни појмови: оријентација, култура живљења и друштвена стварност у непосредном 

окружењу. 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је програмом наставе и учења за први 

разред основне школе који је у првом разреду заступљен са 72 часа. 

Програм садржи: циљ и садржајe у оквиру шест програмско-тематска подручја: Ја и други, 

Породични дом, школа, Здравље и безбедност, Оријентација у простору и времену, Човек 

ствара, Разноврсност природе. 

Сви садржаји распоређени су по темама уз примену  начела поступности, корелације, 

интеграције и примерености узрасту. Садржаји програма Света око нас представљају основу за 

остваривање исхода, јер је њима обухваћено све оно што ученик треба да изгради на нивоу 

знања. 

Програм наставе и учења се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима или у 

групама и реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 

Делимично, настава ће се организовати и у школском дворишту приликом обраде тема које се 

односе на оријентацију у простору и времену, здравље и безбедност, изглед земљишта у 

непосредном окружењу. Поједине садржаје предмета трудићемо се да остваримо одласком на 

излете, наставу у природи чиме уводимо амбијенталну наставу. 

 

Избор  одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, 

наставним  садржајима и циљевима  као и исходима које треба остварити на  једном часу света 

око нас. 

Врло је важно да се у настави Света око нас примењује више, међусобно комбинованих метода 

рада. Избор метода зависи од: садржаја градива, типа часа, степена развоја ученика, предзнања 
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ученика, састава одељења, броја ученика у одељењу и наставне технологије. У вези с тим у 

настави овог предмета ће се користити следеће наставне методе: методе усменог излагања 

(објашњавање,описивање, образлагање, доказивање), методе разговора (разговор, расправа, 

дијалог),метода демонстрирања, метода експеримента и посматрања, метода рада на тексту, 

индуктивно – дедуктивна метода, илустративна метода, хеуристички приступ, метода писаних 

радова,  практичан рад, игровне активности, интерактивна метода, метода графичких радова, 

кооперативне методе, учење кроз игру, пројектна настава. 

Основни облици извођења програма су: фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи, 

индивидуализовани.  

 

Користиће се садржаји унутар предмета, као и оне на нивоу разреда уз примену 

мултидисциплинарног приступа при изградњи појмова; активности ученика (посматрање, 

описивање, експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање, играње, илустровање, 

драматизација, квизови, активности у оквиру мини пројекта- осмишљавање и реализација,) су 

пут за трансформацију представа и опажајно – практичног мишљења у појмовно. 

Од самог почетка подстицаћемо децу на активно учешће у настави да знања стичу већим делом 

сасмостално и уз помоћ учитеља када је то потребно. Кроз примену различитих дидактичких 

модела интерактивног учења како у обради тако и утврђивању градива ствараћемо повољну 

емоционалну климу и мотивацију за рад и учење код деце. Настојаћемо да кроз непосредни 

доживљај и лично искуство ученици обогате и прошире знања о разноврсности природе, 

предметима,  природним феноменима. Омогућићемо ученицима да самостално истражују, 

распитују се, долазе до нових сазнања како би подстакли критичко мишљење и развили активан 

однос према заштити и чувању околине. Упућиваћемо ученике на различите изворе 

информација (књиге, часописе, енциклопедије, интернет) како би код ученика остварили већу 

мотивацију, развили правилан однос према раду и целоживотном учењу.  Користићемо модерну 

технологију у настави у складу са материјалним могућностима школе (презентације, анимације, 

анимирани филмови, видео записи...). 

Користићемо што више очигледних наставних средстава (слике, фотографије, илустрације, 

разгледнице...) како би се ученици што лакше савладали садржаје и исходе на крају првог 

разреда. Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се:  материјал за рад у пару и у 

групи, наставни листови, апликације, прибор за цртање, модели предмета у непосредној 

околини, играчке .Кроз самостално и активно учешће ученика у организовним активностима у 

одржавању реда и чистоће (у учионици, школи и школском дворишту, кући) развијаћемо радне 

и хигијенске навике ученика. 

Кореалицију ћемо спровести кроз српски језик (читање и писање, народне песме, приче, 

обичаји), физичко и здравствено васпитање (природни облици кретања, игре оријентације), 

ликовну културу (цртање и сликање, колажирање, вајање), математика (мерење), грађанско 

васпитање (права и обавезе, дечја права, сарадња) и пројектну наставу. 

У настави света око нас користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке 

и технолошког развоја Републике Србије. 

Евалуацијом и анализом оставрених очекиваних исхода, вршићемо унапређивање наставе ради 

постизања веће ефикасности. 

 

НЕПОСРЕДНО ОКРУЖЕЊЕ 

 

У оквиру теме Ја и други налазе се садржаји интердисциплинарног карактера који се односе на 

ученика као друштвено биће, његова права и обавезе у окружењу и друштвеним групама којима 

припада (породица, школа, вршњаци). Без обзира о којим друштвеним групама је реч, 

неопходно је, на адекватним и ученицима блиским примерима, указивати на дуализам права и 

обавеза ученика. 

 

Када се говори о основним животним потребама, ту се првенствено мисли на физиолошке 

потребе заједничке за све људе, као и на одређена правила понашања која омогућавају 
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задовољавање тих потреба.Размишљање и дискусија не само о својим потребама већ и 

уважавање потреба и осећања 

других, такође, представља једну од суштински важних васпитних компоненти предмета. 

У оквиру ове теме налазе се и садржаји који се односе на здравље и безбедност. Овде је 

акценат на развијању навика здравог живљења и оспособљавање ученика да препознају и 

адекватно реагују у потенцијално опасним ситуацијама по њихово здравље и живот. Посебну 

пажњу у овом сегменту потребно је обратити на безбедност ученика у саобраћају, 

првенствено на оспособљавање ученика за безбедно кретање од куће до школе. 

Садржаје који се односе на кретање и сналажење у простору коришћењем просторних 

одредница (напред- назад, лево- десно, горе- доле) и карактеристичних објеката пожељно је 

практично истраживати, како у учионици тако и ван ње. Сналажење у времену  конципирано је 

тако да се полази од основних, временски 

ближих појмова (делови дана; сада, пре, после; прекјуче, јуче, данас, сутра, прекосутра; дани у 

недељи) који су потребни ученику за планирање и реализовање свакодневних активности. 

Важно је код ученика освестити цикличност у смењивању наведених временских одредница – 

смена: обданице и ноћи, делова дана и дана у седмици. 

 

Човек ради и ствара 

 

У првом разреду акценат је на препознавању, именовању, упоређивању материјала који се 

користе у свакодневном животу, и основних, непосредно чулно доступних својстава (тврдо– 

меко, провидно непровидно, храпаво– глатко). Садржаји о материјалима су такви да 

омогућавају висок ниво активности ученика приликом њиховог савладавања, односно 

коришћење различитих чула за њихово упознавање, бележење уоченог, извођење огледа, 

описивање итд. 

 

РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ 

 

Област под називом Разноврсност природе односи се на елементе и узајамно дејство живе и 

неживе природе. Појмови који се односе на живи свет надограђују се постепено, од 

препознавања и именовања биљака и животиња које су карактеристичне за непосредно 

окружење ученика, преко класификација  које су базиране на спољашњем изгледу, односно 

чулно доступним карактеристикама (делови тела у првом разреду). Новина у програму је јасно 

увођење човека као дела живе природе, са посебним нагласком на чулима, односно њиховој 

улози у свакодневном животу и спознавању света који нас окружује. 

 

Картографско описмењавање ученика млађих разреда основне школе започиње још у првом 

разреду, посматрањем околине и именовањем и упоређивањем географских појмова, објеката и 

појава у непосредном окружењу (брдо, равница, река, језеро...), као и оспособљавањем за 

сналажење у непосредној околини помоћу карактеристичних објеката. Приликом изучавања 

природних феномена нужно је већ од првог разреда постепено уводити ученике у различите 

начине прикупљања података о окружењу, њихову анализу, сврставање у групе и категорије по 

различитим карактеристикама, вођење белешки и закључивање. Посматрање и учествовање у 

једноставним огледима представља истраживачке активности примерене ученицима првог 

разреда. У првом разреду акценат треба да буде на подстицању ученика да у свакодневним 

активностима (у школи и ван ње) примењују неке од основних принципа рационалне потрошње 

– штеде воду, одлажу отпад на предвиђена места, не угрожавају биљке, брину о добробити 

животиња уз помоћ одраслих. 

 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 
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квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

 

 

Начин праћења постигнућа ученика 

 

- посматрање (вођење белешки, чек листе, протоколи посматрања) 

- описна оцена на класификационим периодима 

- свакодневно праћење ученика на часовима и мотивисање путем  похвала и оцена 

- уважавање интересовања и активности ученика у процесу учења,  у складу са  

 индивидуалним  развојним способностима, способност и квалитет рада у тиму и групи  
- петнаестоминутне провере усвојености обрађеног градива 

- провера знања путем контролних вежби ,праћење реализације домаћих  задатака                                                                                                                   

- игровне практичне активности, квизови, усмено одговарање , извођење огледа 

- дискусуја, расправа, ангажовање ученика , презентовање рада, учешће у пројектима 
 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

- организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика, 

  припрема наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава, 

  дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 

- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве могућностима ученика 

- прилагођава темпо рада различитим потребама ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика 

- посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама 

- примењује специфичне задатке /активности/ материјале на основу ИОП-а за ученике  

  којима је потребна додатна подршка у образовању 

- функционално користи наставна средства 

- усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 

- проверава да ли су постигнути циљеви часа 

 -похваљује напредак ученика 

- даје могућност ученицима да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са  

  предметом учења на часу 

- испољава емпатију према ученицима, показује поштовање према ученицима 

- учи ученике како да процењују свој напредак 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

посматра, записује, чита, процењује, упоређује, пише, одговара на постављена питања, 

класификује, групише, примењује, графички представља, уочава, именује, црта, разликује, 

препознаје, опажа, обликује, користи прибор за цртање, описује, бележи, прати, издваја, 

закључује, поставља питања, дискутује, експериментише, исправља грешке у свом раду, 

самостално ради, анализира, истражује, сакупља, креира, практикује, игра се,  гледа и прати 

филмове, презентације, слике, предмете везане за садржаје које усваја; израђује тематске паное; 

прави речник појмова током године;  прати и евидентира промене на биљкама и животињама у 
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окружењу; посматра и уочава разлике и сличности између елемената датих садржаја (жива 

бића, материјали, личности...); проналази и користи друге изворе сазнавања ван школе ; 

истражује врсте биљног и животињског света из окружења; прави изложбе фотографија или 

модела о реализованим садржајима; учествује у пројектима. 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: учење како се учи, 

вештина комуникације, решавање проблема, вештина сарадње, дигитална компетенција, 

еколошка компетенција. 

      
 

ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ  

                                   СВЕТ ОКО НАС ЗА ПРВИ РАЗРЕД 
 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на ОСНОВНОМ НИВОУ.  
 

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  

1ПД.1.1.1.  прави разлику између природе и производа људског рада  

1ПД.1.1.2.  зна ко  и шта чини живу и  неживу  природу  

1ПД.1.1.3.  зна заједничке карактеристике живих бића   

1ПД.1.1.4.  уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу,  

                   начину исхране, кретања и размножавања  

1ПД.1.1.5.  препознаје и именује делове тела живих бића  

1ПД.1.1.6.  разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима  

 
2. ЕКОЛОГИЈА  

 

1ПД.1.2.3.  разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе  

  

3. МАТЕРИЈАЛИ  

1ПД.1.3.1.  зна основна својства воде, ваздуха и земљишта  

1ПД.1.3.2.  зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала  

1ПД.1.3.4.  зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост,  

                   провидност, намагнетисаност  

1ПД.1.3.5.  зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом  

                   окружењу  

1ПД.1.3.6.  зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког  

                    утицаја и деловања воде и ваздуха 

 
4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ  
 
1ПД.1.4.1.  уме да препозна кретање тела у различитим појавама  

1ПД.1.4.2.  зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света,  
                      адреса,  карактеристични објекти  

1ПД.1.4.4.  зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век  

 

 

5. ДРУШТВО  

1ПД.1.5.1.  зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови  

1ПД.1.5.2.  зна основна правила понашања у породици, школи и насељу  

1ПД.1.5.3.  зна које људске делатности постоје и њихову улогу  

1ПД.1.5.4.  зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере  
                     заштите  

 
 

6.  ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ 
 

1ПД.1.6.1.  зна основне облике рељефа и површинских вода 
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на СРЕДЊЕМ НИВОУ.  

  

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  
 
1ПД.2.1.1.  разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима  

1ПД.2.1.2.  зна основне разлике између биљака, животиња и људи  

1ПД.2.1.3.  примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића  

1ПД.2.1.4.  зна улогу основних делова живих бића  

1ПД.2.1.5.  разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту  

 
2. ЕКОЛОГИЈА  

 
1ПД.2.2.3.  зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса  

1ПД.2.2.4.  зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити  

  

3. МАТЕРИЈАЛИ  
 
1ПД.2.3.1.  зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање  

1ПД.2.3.2.  зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог  
                     различитог састава 

1ПД.2.3.3.  разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних  
                     који то нису  

1ПД.2.3.4.  зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу 
                     и препознаје примере у свом окружењу  

1ПД.2.3.5.  разликује повратне и неповратне промене материјала  

1ПД.2.3.6.  разликује промене материјала при којима настају други  материјали од оних  
                      промена материјала при којима не настају други материјали  

 
4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ  
 
1ПД.2.4.1.  зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела  

1ПД.2.4.2.  зна да се светлост креће праволинијски  
5. ДРУШТВО  

 
1ПД.2.5.1.  зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова  

1ПД.2.5.2.  зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним  групама 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ НИВОУ.  

 

  

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА    

 
1ПД.3.1.1.  разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима  

1ПД.3.1.2.  разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића 

 

 

 

5. ДРУШТВО  

1ПД.3.5.1.  разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима  

1ПД.3.5.2.  разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују  
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5.1. 5.  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и 

естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује 

позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

Разред: први 

Годишњи фонд часова: 36 

Недељни фонд часова:   1 

Исходи Област/ тема Садржаји 

– опише, својим речима, 

визуелне карактеристике 

по којима препознаје 

облике 

и простор; 

– пореди своје утиске и 

утиске других о 

уметничким делима, 

изгледу објеката/ предмета 

и облицима из природе и 

окружења; 

– одреди, самостално и у 

сарадњи са другима, 

положај облика у простору 

и у равни; 

– црта на различитим 

подлогама и форматима 

папира; 

– користи материјал и 

прибор у складу са 

инструкцијама; 

– обликује једноставне 

фигуре од меког 

материјала; 

– одабере, самостално, 

начин спајања најмање два 

материјала; 

– преведе једноставне 

појмове и информације у 

ликовни рад; 

-изрази, материјалом и 

техником по избору, своје 

замисли, доживљаје, 

утиске, сећања и опажања; 

– преобликује, сам или у 

сарадњи са другима, 

употребне предмете 

мењајући им намену; 

– изрази познате појмове 

мимиком и покретом тела, 

без звука; 

– повеже одабрану 

установу културе са њеном 

наменом; 

– поштује договоре и 

 

 

 

 

Ликовна  

култура и 

окружење 

Простор. Отворени и затворени простор, 

природа и простор који је човек 

обликовао. 

Карактеристичне визуелне одлике по 

којима се препознаје врста простора. 

Значај чувања споменика или значајних 

објеката  

у најближем окружењу. 

Значај уређења простора  

у коме ученик борави. 

Уметничка занимања  

и продукти. 

Сликар – слика, вајар 

 – скулптура, фотограф – фотографија... 

Изглед употребних предмета које су 

дизајнирали уметници. 

Установе  

културе (биоскоп, музеј, галерија, 

позориште, библиотека…). Правила 

понашања и облачења у различитим 

установама културе, договорена правила 

понашања. 

Односи у видном 

пољу 

Облици. Облици из природе, облици 

које је створио човек, правилни и 

неправилни облици. Својства облика 

(цело, део, велико, мало, високо, ниско, 

краће, дуже, уско, широко, светло,тамно, 

обојено,безбојно, једнобојно, шарено, 

меко, тврдо, глатко, храпаво, обло, 

рогљасто). 

Положај облика у простору и у равни 

(горе, доле, између, испод, у, на, испред, 

иза, усправно, положено, косо, лево, 

десно). 

Кретање. Покретни и непокретни 

облици. Кретање бића и машина.Смер 

кретања облика (налево, надесно, нагоре 

и надоле). Безбедност у саобраћају – 

илузија величине 

покретних и непокретних објеката у 

односу на удаљеност од посматрача. 

Светлост и сенка. Природни и 

вештачки извори осветљења. Промена 

осветљености у току дана. Изглед облика 

и сенке у зависности од осветљења. 
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правила понашања и 

облачења приликом посете 

установама 

културе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обликовање 

Материјал и прибор. Поступци 

правилног и безбедног руковања и 

одржавања материјала, прибора и радне 

површине, значај одржавања хигијене и 

безбедног руковања прибором. 

Обликовање скулптуре. Обликовање 

меких материјала поступком додавања. 

Спајање разноврсних материјала.  

Обликовање цртежа. Врсте линија 

(отворена, затворена, права, крива, 

светла, тамна, широка, уска, дугачка, 

кратка, непрекинута, испрекидана, груба, 

нежна, спирална, таласаста, 

степенаста...). 

Изражајна својства линија у односу на 

материјал и прибор.  

Обликовање слике. Боја природних 

облика и боја облика које је створио 

човек. 

Изражајна својства боје у односу на 

материјал и прибор. 

Преобликовање. Предмети и материјал 

погодни за преобликовање (оштећени 

предмети, амбалажа, остаци тканина...). 

Различите информације као 

мотивација за стваралачки рад. 
Природа и непосредно 

окружење; машта и стварни догађаји; 

приче, песме и текстови из књига и 

часописа за децу и уџбеника, уметничка 

дела... 

 

 

 

 

Споразумевање 

Читање визуелних информација. 

Илустрација у дечјим књигама и 

уџбеницима. 

Стрип. Цртани и анимирани филм – 

традиционално урађени (слободоручно 

обликовани или нацртани ликови) и 

савремени (урађени у апликативном 

програму). 

Прича у цртаном и анимираном филму. 

Изглед места и ликова. 

Знак. Графички знак (ноте, слова и 

цифре), гестовни и звучни знак. Лепо 

писање. 

Украсна слова. 

Традиција. Празници и украшавање. 

Невербално изражавање. Пантомима, 

игре, перформанс. 

 

Кључни појмови: простор, облик и линија. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је програмом наставе и учења за први 

разред основне школе који је у првом разреду заступљен са 36 часова. 

Програм садржи: циљ и садржајe у оквиру четири програмско-тематска подручја:  Ликовна 

култура и окружење, Односи у видном пољу, Обликовање и Споразумевање. 

 

Сви садржаји распоређени су по темама уз примену  начела поступности, корелације, 

интеграције и примерености узрасту. Садржаји програма представљају основу за остваривање 

исхода, јер је њима обухваћено све оно што ученик треба да изгради на нивоу знања. 

 

Програм наставе и учења се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима и или у 

групама и реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 

Избор  одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, 

наставним  садржајима и циљевима  као и исходима које треба остварити на  једном часу 

ликовне културе.. 

 

Врло је важно да се у настави овог предмета примењује више, међусобно комбинованих метода 

рада. Избор метода зависи од: садржаја градива, типа часа, степена развоја ученика, предзнања 

ученика, састава одељења, броја ученика у одељењу и наставне технологије. У вези с тим у 

настави овог предмета ће се користити следеће наставне методе: методе усменог излагања 

(објашњавање,описивање, образлагање, доказивање), методе разговора (разговор, расправа, 

дијалог), метода демонстрирања, метода експеримента и посматрања, метода рада на тексту, 

илустративна метода, хеуристички приступ, метода писаних радова,  практичан рад, игровне 

активности, интерактивна метода, кооперативне методе, учење кроз игру. 

 

Основни облици извођења програма су: фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи, 

индивидуализовани.  

 

Кореалицију ћемо спровести кроз српски језик: основе читања и писања, приче, песме, 

илустрација текста 

Свет око нас: веза живе и неживе природе (светлост и сенка), кретање, својства  

                        материјала 

Математика : предмети у простору и односи међу њима, врсте линија 

У настави ликовне културе користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете 

науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се:  материјал за рад у пару и у групи, 

разне слике и фотографије, репродукције прибор за цртање, фотографије, слике, видео записи, 

презентације, модели предмета у непосредној околини, играчке, рачунар, табла, платно, 

пројектор. 

  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

 

Начин праћења постигнућа ученика 
Посматрање, праћење ангажовања ученика, игровне практичне активности, цртање, сликање, 

вајање, доношење прибора за рад, задовољство ученика на часу, учешће и допринос у пару и 

групи, сарадња са вршњацима, маштовитост и креативност. 
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Ликовна култура и окружење 

Један од циљева је да ученици постепено уочавају везу у уметности и уметника са 

свакодневним животом. Ради тога упућивати ученике на предмете које користе или виђају у 

свом окружењу (мобилни телефони, школски прибор, прибор за јело, аутомобили...), а чији 

изглед (дизајн) су осмислили уметници. Разговараћемо о дизајну, -практични примери из 

свакодневног живота,искуства ученика дизајнирање неких одевних предмета – цртање по белим 

мајицама и сл. Оно што је примарно је да ученици пореде свој и утисак других, да својим 

речима образлажу шта им се свиђа или не свиђа. Разговарати са ученицима о простору, шта је 

лево шта је десно, горе, доле, на пример, птице су горе, ми се налазимо доле. Шта видимо да се 

налази горе када смо у затвореном простору. Шта видимо горе и доле када смо на улици, 

аутобуској станици, шта је лево, а шта десно, и да ли бисмо то што видимо могли и да 

нацртамо, насликамо или да урадимо глином, или можда неким другим материјалом. 

Упућивати ученике да у слободном времену посећују музеје, галерије, позоришта, биоскопе и 

објаснити им правила понашања и облачења , опажање уређења простора у тим установама. 

 

Ученици ће за своје задатке користити технике цртања графитним оловкама, или технику 

темпере, акварела и воштаног пастела. У раду ћемо користити папире различитог формата, 

(нетипичних, различитих облика и боја), оловке са меким графитним улошком Б, воштани 

пастел, темпера боје, глина, пластелин.  

 

Односи у видном пољу 

Разговараћемо са ученицима о положају облика у равни и простору, шта је лево шта је десно, 

горе, доле, у, на, испред..о облицима из природе и облицима које је створио човек. 
Подстицаћемо ученике да гледају и уочавају природу, али и урбану околину око себе, како би 

самостално дошли до сазнања шта је цело, а шта део нечег, неког предмета, шта је високо, а шта 

ниско, велико, мало, шта је светло или тамно, додиром меко-тврдо, глатко-храпаво и сл. 

Значајно је да ученици објасне свој визуелни и тактилни опажај. У процесима рада ученицима 

ћемо показивати репродукције уметничких дела, али и предмете које ће додиривати да би 

осетили глатко-храпаво, обло-рогљасто. Уочавање светлости и сенке у окружењу -игре са 

светлошћу и сенкама у учионици и напољу чиме се  повезују појмови кретање и сенка. Ученици 

у игри у школском дворишту заузимају различите положаје и опцртавају бачене сенке. На тај 

начин уводимо ученике у разговор о природним и вештачким изворима осветљења,  о промени 

изгледа облика и сенке облика у зависности од осветљења. Посматрањем објеката у окружењу, 

коришћењем слика из уџбеника, ИКТ указати ученицима на чињеницу да удаљени предмети 

делују много мање него што јесу чиме их учимо како да се понашају у саобраћају. Ученици 

могу да прикажу ближе и даље објекте и бића у свом ликовном раду. 
 

Цртачке, сликарске технике, а могу се користити и вајарске технике 

Папири различитог формата, (нетипичних, различитих облика и боја), оловке са меким 

графитним улошком (у даљем тексту меке оловке) са ознаком "Б", воштани пастел, темпера 

боје, глина, пластелин.  

 

Обликовање 

Наставник бира ликовне технике које ће се учити у првом разреду. Важно је да буду 

разноврсне, да ученици могу да их користе самостално или уз минималну помоћ и да су 

изводљиве у школи. Наставник објашњава технике у форми кратког упутства пре и у току рада. 

Пошто добију основне (неопходне) информације, ученици самостално истражују изражајне 

могућности ликовних техника док изражавају своје замисли. 

 

Када је реч о прибору и материјалу, примарне су информације које се односе на безбедност и 

здравље, па тек онда информације о изражајним својствима (које се већим 

делом уче искуствено). Када обликују разне врсте глина, ученици спонтано комбинују поступке 

додавање и одузимање, што је далеко лакше него обликовање само једним поступком. 

Обликовање само додавањем је предложено како би се подстакао развој ученика, нарочито 
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развијање пажње. Наставник може прво да зада ученицима да заједно обликују једну скулптуру 

од глине (резултат није важан). Поступак спајање 

се примењује код обликовања разноврсним материјалом. Од ученика се очекује да размишљају, 

истражују, да се договарају и размењују идеје и искуства како би смислили како да ефикасно 

споје два или више материјала када обликују ликовни 

рад. Наставник води ове активности и, уколико је потребно, може да наведе начине 

спајања (лепком, везивањем, спајалицама, дечјом хефталицом, чачкалицама...), али ученик 

треба да одабере начин. 

 

Споразумевање 

Циљ је да ученици стекну свест о томе да се разне поруке не преносе само реченицом  и 

говором, већ и звуком (школско звоно), бојом (семафор), музиком, мимиком, причом у сликама 

(стрип, цртани филм). Када је реч о графичким знацима (слово, цифра, нота) корисно је дати 

ученицима да украшавају одабрани знак. На тај начин се уводе у калиграфију. 

 
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

 

Наставник 

- организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика,   

  припрема наставни материјал 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- обрађује садржаје нових наставних јединица  

- мотивише ученике да своја осећања , размишљања, практична решења изражавају  

   ликовним путем коришћењем  различитих ликовних техника 

- преноси теоријска и практична знања 

- прати ток рада и указује на грешке 

- демонстрира активности и поступке коришћења ликовних техника 

- постепено  усмерава  и подстиче ученике у раду 

- формира правилан поглед на свет 

- процењује и оцењује ниво квалитета усвојених  знања и представљених ликовних  

   решења  

- постепено оспособљава ученике за самостално ликовно изражавање 

- систематски прати напредовање ученика 

- континуирано вреднује и оцењује стечена знања из ликовне културе   

- упућује ученике да посећују галерије, изложбе, музеје и да чувају културна добра; 

- надгледа вежбање моторике ученика; 

- појачава рад са ученицима који имају тешкоће у раду; 

- информише родитеље о напредовању ученика; 

- прави јавне изложбе дечјих радова. 

Ученик 

Посматра, уочава, прикупља различити материјал, црта, слика, ваја, игровне активности, 

презентује, учествује у раду са другом децом, сарађује са вршњацима, експериментише 

посматра, изражава осећања, размишљања, утиске о опаженим појавама, анализира и 

синтетизује податаке, усваја знања, вештине и навике, вежба, решава проблем, учествује у 

дискусији, процењује. препознаје ликовне технике, доноси прибор и потребан материјал; 

помаже другу у раду; врши анализу успешности свог и других радова. 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

вештина комуникације, решавање проблема, сарадња, естетска компетенција 
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5.1. 6.  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према 

музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање 

креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према 

очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

Разред: први 

Годишњи фонд часова: 36 

Недељни фонд часова:   1 

Исходи- по завршетку првог 

разреда ученик ће бити у стању да:  
  Област /тема Садржаји програма 

 

објасни својим речима 

утиске о слушаном делу, 

особине тона, доживљај 

прегласне музике и њеног 

утицаја на тело и зашто је 

тишина важна; 

– разликује одабране звукове 

и тонове, певање/ свирање; 

хор/један певач/ група 

певача; 

оркестар/ један свирач/ група 

свирача, боју различитих 

певачких гласова и 

инструмената и музичке 

изражајне елементе; 

– препозна музички почетак 

и крај и понављање теме или 

карактеристичног мотива у 

слушаном делу; 

– повезује музичко дело у 

односу на њему блиске 

ситуације, врсту гласа и боју 

инструмента са карактером 

дела; 

– поштује договорена 

правила понашања при 

слушању музике; 

– користи самостално или уз 

помоћ одраслих, доступне 

носиоце звука; 

– изговара у ритму уз покрет 

бројалице; 

– пева по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења; 

– пева по слуху уз покрет 

народне песме, музичке игре; 

– примењује правилан начин 

певања и договорена правила 

понашања у групном 

певању и свирању; 

– свира по слуху звучне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушање 

музике 

Уметничка музика у цртаним и анимираним 

филмовима. 

Однос звук – лик, музика – радња. 

Композиције које илуструју различита 

осећања. 

Звук и тон (извори). Звуци тела (пулс, куцање 

срца, дисање...). 

Звуци из природе и окружења. Звучни знак 

(школско звоно, аутомобилска сирена...). 

Тон: боја (различити гласови и инструменти), 

трајање (кратак – дуг), јачина (гласан – тих), 

висина (висок – дубок). Тишина и одсуство 

звука. Композиције које илуструју различите 

боје људског гласа и инструмената. Музички 

дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, 

два гласа, два инструмента, један свирач, 

група свирача, оркестар). Различити жанрови 

везани за ситуације значајне за ученике 

(празници, приредбе, 

свечаности, рођендани, венчања, 

новогодишње и божићне песме...). Музичка 

прича.Карактер дела иелементи музичке 

изражајности (условљеност). Музички 

бонтон. Музика и здравље.Носиоци звука 

(це-де плејер, ем пе 3 плејер, рачунар...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођење 

музике 

Изговор бројалице у ритму уз покрет 

– пљескање, пуцкетање прстима, корачање, 

дланом о надланицу, ударом о клупу. 

Звучне ономатопеје и илустрације. Држање 

тела и дисање – правилaн начин певања. 

Правилна дикција – изговарање брзалица и 

бројалица. 

Певање песама по слуху различитог садржаја 

и карактера. 

Певање песама уз покрет – песме уз игру и 

народне песме. 

Певање модела и наменских песама и 

повезивање њихових почетних тонова уз боју 

(до-зелено, ре-браон, ми-жуто, фа-плаво и 

сол-црвено). 

Дечји ритмички инструменти и начиниа 

свирања на њима. 

Свирање по слуху пратње уз бројалице и 
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ономатопеје и илустрације, 

ритмичку пратњу уз 

бројалице 

и песме, једноставне 

аранжмане, свирачке 

деонице у музичким играма; 

– повезује почетне тонове 

песама- модела и 

једноставних наменских 

песама са бојама, 

ритам са графичким 

приказом; 

– објашњава својим речима 

доживљај свог и туђег 

извођења. 

– учествује у школским 

приредбама и 

манифестацијама; 

– направи дечје ритмичке 

инструменте; 

– ствара звучне ефекте, 

покрете уз музику, мању 

ритмичку целину помоћу 

различитих 

извора звука, ритмичку 

пратњу за бројалице, песме и 

музичке игре помоћу 

различитих извора звука, 

музичко питање и одговор на 

ритмичким удараљкама, 

једноставну мелодију на 

краћи задати текст; 

– изабере према литерарном 

садржају одговарајући 

музички садржај 

песме – пулс, ритам, груписање удара. 

Певање и извођење музичких игара уз 

свирање на дечјим инструментима – песме уз 

игру, дидактичке игре, музичке 

драматизације. 

Свирање инструменталних аранжмана на 

дечјим ритмичким инструментима 

и на алтернативним изворима звука. 

Свирање графички представљеног ритма. 

Музички бонтон. 

 

Музичко 

стваралаштво 

Израда дечјих ритмичких инструмената од 

различитих материјала.  

Стварање звукова из непосредне околине и 

природе спонтаном или договореном 

импровизацијом. Креирање сопствених 

покрета уз музику која се изводи или слуша. 

Стварање звучних ефеката и једноставне 

ритмичке пратње користећи различите изворе 

звука. Бирање инструмената на основу звука 

и стварање једноставне ритмичке пратње 

уз бројалице, песме и музичке игре. 

Стварање мањих ритмичких целина на 

основу музичког искуства – изговором у 

ритму, различитим покретима, предметима и 

дечјим 

ритмичким инструментима. Стварање 

музичких питања и одговора на дечјим 

ритмичким инструментима у дијалогу. 

Стварање једноставне мелодије на краћи 

текст. Бирање познатих музичких садржаја, 

звучних ономатопеја и илустрација за 

стварање звучне приче – праћење 

литерарног текста. 

Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам и извођење. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је програмом наставе и учења за први 

разред основне школе који је у првом разреду заступљен са 36 часова. 

Садржаји програма представљају основу за остваривање исхода, јер је њима обухваћено све оно 

што ученик треба да изгради на нивоу знања. 

Сазнајни процес у настави музичке културе заснива се на доживљају музике кроз песму и 

слушање музике. Ученицима се преносе неопходни елементи, који чине основу музичке 

писмености и знања, а у функцији су бољег разумевања музике. Основни принцип у 

остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на часу, а час музичке 

културе треба да буде доживљај за ученике. 

Програм се остварује међусобним прожимањем следећих музичких активности певање и  

свирање (бројалице, дечје  песме, игре са певањем) слушање музике и активности у музичком 
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стваралаштву (смишљање малих ритмичких целина остварених говором, импровизација 

остварена рукама или ногама ...). 

Програм наставе и учења се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима и реализује 

се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. Избор  одређених 

наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним  садржајима 

и циљевима  као и исходима које треба остварити на  једном часу музичке културе.. 

Врло је важно да се у настави овог предмета примењује више, међусобно комбинованих метода 

рада. Избор метода зависи од: садржаја градива, типа часа, степена развоја ученика, предзнања 

ученика, састава одељења, броја ученика у одељењу и наставне технологије. У вези с тим у 

настави овог предмета ће се користити следеће наставне методе: методе усменог излагања 

(објашњавање,описивање, образлагање, доказивање), методе разговора (разговор, расправа, 

дијалог), метода демонстрирања, метода рада по слуху, метода посматрања, метода рада на 

тексту, илустративна метода, хеуристички приступ, метода писаних радова,  практичан рад, 

игровне активности, интерактивна метода, кооперативне методе, учење кроз игру. 

Основни облици извођења програма су: фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи, 

индивидуализовани.  

 

Кореалицију ћемо спровести кроз српски језик: почетно читање и писање, говорење и слушање, 

књижевност, изговарање брзалица и бројалица; 

физичко и здравствено васпитање: ритмика и плес, правилно држање тела, дисање; 

енглески језик: слушање песама;  

свет око нас: непосредно окружење: породица, школа, саобраћај, празници, човек ствара; 

ликовна култура: илустровање песама 

 

У настави музичке културе користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете 

науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 

Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се: разне слике и 

фотографије,инструменти, цд,  рачунар, ИКТ средства, касетофон. 

  

 Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

 

Начин праћења постигнућа ученика 

 

Посматрање, праћење ангажовања  ученика, игровне практичне активности, певање, свирање, 

играње, израда инструмената, задовољство ученика на часу, допринос ученика за време групног 

рада, израда креативних задатака на одређену тему, рад на пројекту, начин размишљања и 

ставови, специфичне вештине. 
 

I Слушање музике 

 

Организација часа слушања музике треба да буде сасвим јасна, са припремљеним очигледним 

средствима. Од првог дана дете треба да буде у контакту са добром музиком која одговара 

његовом узрасту.  

Будући да је слушање музике активност усмерена на естетско васпитање ученика, потребна је 

одговарајућа музичка интерпретација; ако музика није жива, потребна је квалитетна 

репродукција. 

Димензије, структура и садржај композиција треба да буду такви да их деца могу прихватити 

као свој музички доживљај. 



64 

 

 

Ученике инспирисати да опажају и уочавају све важније елементе слушане композиције. 

Пожељно је да ученици сами објашњавају своја осећања и запажања после одслушане 

композиције, а да наставник усмерава и сређује њихове утиске. Кроз различит однос према 

уметничком делу, ученици ће развијати своју критичност, индивидуални однос према 

уметности, што је од посебног значаја за њихова даља искуства. Кoмпoзициje кoje сe слушajу, 

свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу мoгућнoстимa пeрцeпциje учeникa. 

Meтoдички приступ прoцeсу слушaњa музикe трeбa дa будe усмeрeн нa учeничкo oткривaњe, тj. 

прeпoзнaвaњe изрaжajних eлeмeнaтa.Слушање музичке приче и даље је врло омиљен облик 

слушања музике код ученика млађих разреда. Због дужине трајања овог књижевно-музичког 

облика, слушање треба рашчланити на две или три мање целине. Добро је после сваке такве 

целине прекинути слушање и проверити да ли су ученици схватили садржај приче до тог 

тренутка. Слушање самосталних музичких целина из приче може се поновити и другом 

приликом, као подсећање на причу. Свако ново слушање ће довести до нових сазнања. 

Композиције које се слушају треба да одговарају могућностима перцепције ученика. Методички 

приступ у процесу слушања музике ће бити усмерен на ученичко откривање, тј. препознавање 

изражајних елемената. Приликом пуштања композиције наставник ће ученицима испричати 

шта је инспирисало композитора да напише музичко дело и поведе о томе разговор. 

Демонстрационо и аналитичко слушање музике. Ученик треба да има јасно формулисана 

упутства на шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да прати музички ток.  

 

II Извођење музике 

( певање и свирање) 

 

Изводити кратке вежбе за распевавање при чему посебно треба обратити пажњу на правилно 

држање тела, правилно дисање и дикцију. Песма се учи по деловима, а затим спаја у целину. 

Свирање се реализује на дечјим ритмичким и алтернативним  инструментима (тело, предмети 

из окружења, Орфов инструментаријум). Ученицима указати на повезаност тонске боје 

инструмента са музичким садржајем (нпр. Кестен пада, ток,ток, ток- штапићи и сл.). 

Извођење ритмичке пратње остварити извођењем пулса, ритма и груписањем удара. 

 

III Музичко стваралаштво 

 

Музичко стваралаштво ће бити заступљено кроз импровизацију игре / покрета на одређену 

музику, израду дечјим ритмичких инструмената од различитих материјала, музичка питања и 

одговоре, илустрацију доживљене музике, музичка питања и одговоре, музичке импровизације, 

компоновање мелодије на задати текст. 

 

У раду са ученицима учити их како да се понашају на часу музике- музички бонтон и штетан 

утицај прегласне музике на здравље. 

 

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

Наставник 

-организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа  

   ученика, припрема наставни материјал 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- обрађује садржаје нових наставних јединица  

- проверава и увежбава садржаје са претходних часова 

- настоји да ученици стекну и задрже добре навике у певању 

- координира у раду целокупног одељења 

- континуирано вреднује и оцењује стечена знања из музике                                                      

- припрема простор у услове за рад у школи са ученицима; 
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- пева са ученицима и изводи различите композиције; 

- припрема и доноси на час композиције, плејере и инструменте; 

- прави са ученицима ритмичке инструменте; 

- упућује ученике на концерте за децу;                                                                                                               

- појачава рад са ученицима који имају тешкоће у напредовању ;  

- информише родитеље и даје сугестије о напредовању ученика; 

Ученик 

 - посматра свој рад и рад својих вршњака 

- описује речима слушану музику, препознаје, илуструје 

- прати и активно слуша музику,  игра уз музику 

- ствара и креира једноставне пратње за песме, бројалице користећи глас, тело,  

   инструменте, пева по слуху  

- свира на дечјим музичким инструментима једноставне песме и пратње за песме и  

  бројалице, презентује свој рад другима 

- препознаје и разликује различите тонске боје, темпа, расположења, композицију                                                                                                                                                            

- усваја основе музичке писмености, драматизација 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне  компетенције: 

 вештина комуникације, решавање проблема, сарадња, естетска компетенција, учење и како се 

учи 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ 

 

Химне 

 

1. Државна химна 

2. Светосавска химна 

3. Школска химна 

 

Народне песме 

 

1. На крај села жута кућа 

2. Јеж 

3. Ситна је киша падала 
4. Ја посејах лан 

5. Ми идемо преко поља 

6. Игра коло 

7. Божић, Божић, благи дан 

 

 

Дечје песме 

 

1. Коњ има четр ноге 

2. Зец копа репу  – Зорана М. Васиљевић 

3. Петлић – Емил Главник 

4. Јежева успаванка – Н. Вукомановић 

5. Пекарчић – Љ. Шкарица 

6. Рођенданска песма 

7. Саобраћајац – Н. Хиба 

8. Пада снежак– С. Коруновић 

9. Први снег – Б. Станчић 

10. Ау, што је школа згодна – Миња Субота 

11. Брате Иво – непознати аутор 

12. Авантуре малога Јују – П. Бергамо 

13. Букварци – Божидар Станчић 
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14. Ускршња песма – Светлана Милић 

15. Није лако бубамарцу – Арсен Дедић 

16. Ивин воз – Александар Кораћ 

17. Звук и тон - Зорана М. Васиљевић 

18. Телефонијада – Јован Адамов 

19. Деда Мразе, не скрећи са стазе – Александар Кораћ 

 

Музичке  игре 

 

1. Рибар – Владимир Томерлин 

2. Иде маца поред тебе – Зорислава М. Васиљевић 

3. Зец и репа – Зорислава М. Васиљевић 

4. Песма у колу – словачка народна игра 

5. Берем, берем грожђе 

6. Васино коло 

7. Медвед бере јагоде 

8. Коларићу, панићу 

9. Плива патка преко Саве 

10. Дуње ранке 

 

Бројалице 

 

1. Мачка 

2. Ишо меда у дућан 

3. Бумбари 

4. Еци, пеци, пец 

5. Ен, тен тини 

6. Лептир и цвет 

7. Два се петла побише 

8. Ко-ко-ко-ко-да 

9. Ластавица 

10. Дечак и птица 

 

 

Свирање на дечјим инструментима 

 

1. Иде мали Меца- Д. Марковић 

2. Пада Снежак – Станиша Коруновић 

3. Ен тен тини 

4. Боц, боц иглицама 

5. На крај села жута кућа 

6. Плива патка преко Саве 

7. Пишем, пишем петнаест 

8. Магарац и кукавица 

 

Модели 

 

1. Добро јутро, добар дан – Татјана Добри 

2. Ресаво, водо ладна 

3. Ми идемо преко поља 

4. Фабрика бомбона – Мирјана Живковић 

5. Сол ми дај 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ 

Химне 

1. Државна химна 

2. Светосавска химна 
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3. Школска химна 

 

Народне песме 

 

1. Кад те видим на сокаку- староградска 

2. Копа цура виноград 

3. Синоћ кад је пао мрак 

4. Ерско коло 

5. Васино  коло 

6. Ој, Бадњаче, Бадњаче 

7. Чаробна фрула – Бора Дугић 

 

Песме за децу 

 

1. С. Барић – Страшан лав 

2. Миња Субота – Седмица, Деца су украс света, Ишли смо у Африку 

3. Стеван Ст. Мокрањац и Александар Кораћ – Ал је леп овај свет 

4. Бранко Милићевић – Учимо да бројимо 

5. Драган Лаковић – Слон лепотан Дондолан и Другарство 

6. Никола Вукомановић - Бубамара 

7. Мирко Шоуц – Заклео се бумбар 

9. Хор Чаролија- Успорите поред школе и Пажљивко 

10. М. Илић Бели – Успаванка за Аћима, Јануарске звезде, Све је пошло наопачке 

11. А. Кораћ – Најлепша мама на свету 

12. Бранко Милићевић- Како се прелази улица и Успаванка 

13. Влада и Гиле  – Ивин воз 

14. Александар Кораћ – Најлепша мама на свету 

15. Дечја песма из Финске – Пролеће у шуми 

16. Дечја песма – Лептирићу, шаренићу 

17. Дечја песма из Белгије – Нек свуд љубав сја 

 

Домаћи композитори 

 

1. Медведова женидба (дечја опера) - Л. Димитријевић  

2. Смејалица – Дејан Деспић 
3. У Будиму граду – Стеван Ст. Мокрањац 

4.  Песма о одјеку – Миодраг Илић-Бели 

 

Страни композитори 

 
1. Ж. Батист Лили – Док месец сја 

2. Ј. Брамс – Успаванка 

3. К. С. Санс – Карневал животиња (Слон, кенгури, Кавез за птице,Кокошке и петлови) 

4. В.А. Моцарт – Абецеда 

5. Ј. С. Бах – Менует, Ге дур 

6. Ф.Шопен – Валцер, оп. 69 бр. 2 

7. Карл Орф - Скерцандо  

8. Јохан Штраус - Радецки марш  

9. Антоњин Дворжак - Хумореска  

10.Николај Римски- Корсаков- Бумбаров лет 

11.Чајковски-  Крцко Орашчић (Кинески плес, Игра шећерне виле)  

12. Франц Шуберт- Пчелица 

13. Џејмс Пјерпонт - Звончићи 
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5. 1.7.  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ наставе и учења физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке 

способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради 

очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима 

живота и рада. 

Разред: први 

Годишњи фонд часова: 108 

Недељни фонд часова:     3 

Кључни појмови: васпитање, физичко вежбање, игра, здравље и култура. 
 

Исходи  

на крају првог разреда 

Област /тема Садржаји програма 

- примени једноставнe, 

двоставне опште 

припремне вежбе (вежбе 

обликовања); 

– правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања; 

– комбинује и користи 

усвојене моторичке 

вештине у игри и у 

свакодневном 

животу; 

– одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

– разликује правилно од 

неправилног држања тела 

и правилно држи тело; 

– примењује правилну 

технику дисања приликом 

вежбања; 

– изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу; 

– игра дечји и народни 

плес; 

– користи основну 

терминологију вежбања; 

– поштује правила 

понашања на просторима 

за вежбање; 

– поштује мере 

безбедности током 

вежбања; 

– одговорно се односи 

према објектима, справама 

и реквизитима у 

просторима 

за вежбање; 

– поштује правила игре; 

– навија фер и бодри 

 

 

 

 

I ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој снаге  

Вежбе за развој покретљивости  

Вежбе за развој издржљивости  

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој координације  

II МОТОРИЧКЕ  

     ВЕШТИНЕ 

 

 

 

 

 

Ходање и трчање 

 

 

 

 

 

 

 

Ходање: 

– кратким корацима, 

– дугим корацима, 

– у различитом ритму, 

– ходање са реквизитом, 

– ходање са променом, 

Правца и смера. 

Техника трчања: 

– трчање преко препрека, 

– трчање са променом правца и 

смера, 

– брзо трчање 20 m са стартом из 

различитих почетних 

положаја, 

– игре са коришћењем научених 

облика ходања и трчања. 

Скакања и прескакања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскоци у месту. 

Поскоци у кретању. 

Скакања удаљ. 

Скакања увис. 

Прескакање дуге вијаче. 

Вежбе скакања и прескакања 

упором рукама. 

Игре уз коришћење различитих 

облика скакања и прескакања. 

Бацања и хватања Бацање лоптице из места у 

даљину и у циљ. 

Бацање лоптице из кретања. 

Бацање лопте увис. 

Вођење лопте. 

Додавање лопте. 

Игре са вођењем, додавањем 

лопте и гађањем у циљ. 
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учеснике у игри; 

– прихвати сопствену 

победу и пораз; 

– уредно одлаже своје 

ствари пре и након 

вежбања; 

– наведе делове свога тела 

и препозна њихову улогу; 

– уочи промену у расту 

код себе и других; 

– уочи разлику између 

здравог и болесног стања; 

– примењује здравствено- 

хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања; 

– одржава личну хигијену; 

– учествује у одржавању 

простора у коме живи и 

борави; 

– схвати значај 

коришћења воћа у 

исхрани; 

– правилно се понаша за 

столом. 

 

Пузања, вишења, упори и 

пењања 

Пузања на тлу. 

Пењања. 

Провлачења. 

Вис лежећи опружено. 

Помицања улево и удесно у вису 

лежећем и вису слободном. 

Упори. 

Вежбе на тлу Основни садржаји 

Основни ставови и положаји. 

Поваљка на леђима. 

Став на лопатицама (свећа). 

Колут напред из чучња у чучањ. 

Поваљка на стомаку. 

Састав од научених елемената. 

Игре са усвојеним вежбама. 

Проширени садржаји 

Колут назад из чучња у чучањ, 

низ косу површину. 

Одељењско такмичење са задатом 

комбинацијом вежби. 

Вежбе равнотеже 

 

 

 

 

 

 

Ходање по линији. 

Ходање по шведској клупи. 

Лагано трчање на шведској клупи 

или ниској греди. 

Кратак састав на линији 

обележеној на тлу, шведској 

клупи и ниској греди. 

Вежбе са реквизитима Вежбе обликовања са 

реквизитима. 

Трчања, поскоци и скокови уз 

коришћење реквизита. 

Дизање и ношење предмета и 

реквизита на различите начине. 

Елементарне игре са реквизитима. 

Игре са ластишом. 

 

Плес и Ритимика 

 

Ходање и трчање са променом 

ритма, темпа и динамике уз 

пљесак и уз 

музичку пратњу.Галоп напред. 

Дечији поскок.Њихање и кружење 

вијачом или траком. 

Суножни скокови кроз вијачу са 

обртањем напред. 

Народно коло по избору. 

 

Полигони 

 

 

 

Комбиновани полигон од 

усвојених вештина (вежби). 
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III  

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

Култура вежбања 

и играња 

 

 

 

 

Основни термини у вежбању. 

Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе ствари. 

Правила елементарних игара. 

Некад изгубим, а некада. победим. 

Навијам фер. 

Здравствено васпитање Упознај своје тело. 

Растемо. 

Видим, чујем, осећам. 

Моје здравље. 

Ко све брине о мом здрављу. 

Лична хигијена. 

Хигијена простора у коме живим. 

Хигијена простора у коме вежбам. 

Животне намирнице и правилна 

исхрана. 

Заједно за столом. 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству часовних, 

ванчасовних и ваншколских организационих облика рада, као основне претпоставке за 

остваривање циља кроз достизање исхода овог васпитно-образовног подручја које се састоји из 

три предметне области:  

 

    - физичке способности, 

   - моторичке вештине, и  

   - физичка и здравствена култура.  
 

Деци ћемо кроз игру објашњавати појмове врсте, вежбе обликовања, усмеравати за развој 

основне моторичке способности првенствено оријентације и координације. Подстицаћемо их да 

слободно време користе што више у природи, игри и дружењу.  

Навикаваћемо их да приликом устајања обавезно раде јутарњу гимнастику- вежбе обликовања 

које су научене на часу и да научене моторне структуре (прескакање вијаче, скакање, игре 

лоптом, плес и сл.) користе у игри с другима.  

У телесном вежбању приликом извођења излета и наставе у природи користићемо објекте у 

природи (дрвеће,пањеве, оборена дебла и сл.), конфигурацију терена (узбрдице, низбрдице,  

неравнине и сл.) како би се већ научени облици кретања утврђивали у овим условима.  

У првим месецима телесно вежбање ће се више изводити у фронталном раду. Са порастом 

кретне умешности и способности да сарађују, примењиваћемо вежбање у паровима и групама. 

Приликом обучавања новог моторичког задатка користићемо фронтални облик рада, а 

приликом утврђивања групни облик рада.  У реализацији наставе користићемо следеће методе : 

вербалне методе -  излагање, описивање, објашњавање, амбијентално учење, метода практичног 

вежбања -  аналитичка метода, синтетичка метода  Како би се задовољила дечја потреба за 

кретањем и како би се превентивно деловало на превенцију постуралних поремећаја (лошег 

држања тела, равних стопала и сл.) у млађем школском узрасту а нарочито у првом разреду, 
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свакодневно ћемо користити Водич за вежбање – Моделе програма у оквиру пројекта 

Покренимо нашу децу у трајању од 15 минута. 

Трудићемо се да на часовима Физичког и здравственог васпитања  а и код осталих предмета 

придајемо важност одржавања личне хигијене, хигијени простора у коме ученик живи и у коме 

вежба, хигијени спортске опреме, правилном држању тела, значају ноћног сна, редовној 

исхрани, понашању за столом. 

За реализацију часова користићемо салу и велико школско двориште са теренима. 

 

Корелацију физичког и здравственог васпитања спровешћемо са музичком културом (игре са 

певањем), математиком (предмети у простору и односи међу њима), светом око нас (кретање), 

српским језиком (разговор о одржаном часу- говорна култура). 

 

ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Предмет се реализује кроз 108 часова практичнe наставe. Број часова наставних тема:  

1. Ходање и трчање;  

2. Скакања и прескакања;  

3. Бацања и хватања;  

4. Вишења, упори и пењања;  

5. Вежбе на тлу;  

6. Вежбе равнотеже;  

7. Вежбе реквизитима ;  

8. Плес и ритмика;  

9. Полигони  

 

планира се на основу, процене наставника, материјално-техничких и просторних услова. 

Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити 

замењени одговарајућим темама или садржајима програма за које постоје одговарајући услови.  

Наставне теме Вежбе на тлу и Вежбе равнотеже остварују се реализацијом основних и 

проширених садржаја. 

 

Основни садржаји су они које је неопходно спорвести у раду са ученицима узимајући у обзир 

способности ученика, материјално-техничке и просторне услове.  

 

Проширени садржаји су они које наставник бира и реализује у раду са ученицима (групама 

или појединцима), који су савладали основне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости 

исхода, потребе ученика и услове за рад. 

 

I. Физичке способности  
 

На свим часовима као и на другим органазационим облицима рада, посебан акценат се ставља 

на: развијање физичких способности које се континуирано реализује у припремном делу часа. 

Део главне фазе користи се за развој основних физичких способности  узимајући у обзир утицај 

који наставна тема има на њихов развој. Методе и облици рада бирају се у складу са потребама 

и могућностима ученика и  материјално-техничким условима за рад; подстицање ученика на 

самостално вежбање; учвршћивање правилног држања тела. 

 

Препоручени начини рада за развој физичких спосбности ученика. 
1. Развој снаге  

- без и са реквизитима,  

- на справама и уз помоћ справа.  
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2. Развој покретљивости  

- без и са реквизитима,  

- уз коришћење справа,  

 

3. Развој издржљивости  

- трчање,  

- елементане игре,  

- вежбање уз музику,  

- плес.  

 

4. Развој координације  

- извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима. 

  

5. Развој брзине  

- једноставне и сложене кретне структуре изводити максималним интензитетом из различитих 

почетних положаја, изазване различитим чулним надражајима (старт из различитих положаја 

итд.),  

- штафетне игре,  

- извођење вежби максималном брзином.  

 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је 

обезбедити посебно место за вежбање. 

 

II. Моторичке вештине 

 

Усвајање моторичких вештина, остварује се кроз примену обавезних и препоручених 

програмских садржаја примењујући основне дидактичко-методичке приципе и методе рада 

неопходне за достизање постављених исхода. Усвојене моторичке вештине треба да омогуће 

ученицима њихову примену у свакодневним и специфичним животним ситуацијама.  

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична али лакша 

од предвиђених или предвежбе. Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се 

могућност да исти достигне у наредном периоду.  Усаваршавање неких мотричких задатака је 

континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника ходања, трчања, примена 

научене игре итд).  У раду са напреднијим ученицима реализују се проширени садржаји. Кроз 

процес реализације програма неопходно је пратити способности ученика за различите физичке 

активности. 

 

Ходање и трчање  
 

Ходање у кретању кратким и дугим корацима, у различитом ритму/, уз правилно постављање 

стопала (користити обележене линије на спортским теренима); на прстима, уз узручење/ са 

истезањем тела, ходање са реквизитом,ходање са променом правца и смера, 

Трчање уз правилно постављање стопала и правилан рад руку, са подизањем колена (користити 

препреке - палице и вијаче поређане на једном делу сале или спољних терена), трчање са 

променом правца и смера, брзо трчање до 20 метара са поласком из стајања, лежања, упора 

чучећег и другим начинима поласка.  

Организовати игре са коришћењем научених облика ходања и трчања.  

 

Скакања и прескакања  
 

Поскоци у месту: суножним одскоком и суножним доскоком са опружањем тела, лево-десно, 

напред-назад, у доскок разножно и поново суножно; са вијачом (са међупоскоком и без 

међупоскока); једноножним одскоком и доскоком на једну ногу, са опружањем тела, лево-
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десно, напред-назад. Скок суножним одскоком пруженим телом са окретом за 90° и суножним 

доскоком. Суножним одскоком доскок на повишену површину (до висине шведске клупе), на 

наслагане струњаче или горњу површину шведског сандука. Суножни доскок са исте површине, 

уз правилан замах рукама, амортизацију и завршни положај. Суножни поскоци на одскочној 

дасци (један ученик је на тлу, лицем према другом и за време поскока држи за руке ученика 

који ради поскоке).  

Поскоци у кретању: после неколико корака, једноножни поскок једном, после неколико корака, 

једноножни поскок другом ногом и наизменично; после неколико корака једноножни одскок и 

меки суножни доскок до почучња (,,да се не чује"). Поновити исто после неколико трчећих 

корака. Једноножни наскок на повишену површину чеоним и бочним залетом (два оквира 

шведског сандука, ниска греда, коцка) и суножни доскок на меку површину. Скакање преко 

пореданих вијача једноножним и суножним одскоком. Школица, игра "ластиша".  

Скакања  удаљ: повезати залет од неколико трчећих корака са једноножним одскоком са 

обележеног простора (шира површина, или линије) и доскок на меку површину (струњача, 

песак).  

Скакања увис: из залета право једноножним одскоком прескочити кратку вијачу коју држе два 

ученика, ноге погрчити и меки суножни доскок (у групи од три до четири ученика); прескочити 

ластиш (постављен по ширини) са истовременим поласком два до три ученика.  

Прескакање дуге вијаче која се окреће: појединачно из места, са уласком и изласком према 

могућностима ученика.  

Вежбе скакања и прескакања упором рукама боком поред шведске клупе, упор и суножним 

одскоком наскок у упор чучећи, исто, прескочити клупу. 

Организовати игре уз коришћење различитих облика скакања и прескакања 

 

Бацања и хватања  

Бацање лоптице (јачом и слабијом руком) из места у даљину и у циљ (оквир од шведског 

сандука, обележени циљ на зиду, квадрати од вијача на рукометном голу...). 

Бацање лоптице из кретања 

Бацање лопте увис и после њеног одбијања од тла, хватање обема рукама: уз цео окрет, после 

пљеска рукама, затварања очију, чучња, седа...; закотрљати лопту по тлу и хватањем је подићи 

обема рукама.  

Вођење лопте у месту и ходању.  

Додавање лопте у паровима, у месту, са груди и изнад главе.  

Организовати игре са вођењем и додавањем лопте и гађањем у циљ.  

 

Пузања, вишења, упори и пењања  
 

Пузања на тлу- по струњачи на различите начине (лицем према тлу, леђима на тлу...) 

Пењање: уз рибстол, уз морнарске љестве, чеоно, наизменичним прехватањем, пењање и 

провлачења кроз окна, пењање и спуштање на и са различитих справа.  

На дохватном вратилу: у вису лежећем опруженим телом, помицање улево и удесно, вис 

завесом о потколена, помицање лево и десно. Вис активни на свим справама на којима се вис 

може извести. Упор активни на свим справама, на којима се упор може извести. За напредније 

ученике њих уз помоћ.  

 

Вежбе на тлу 

 

Клек, усправ без помоћи руку; клек суножни на струњаче, клек једноножни, усправ; 

четвороножно кретање у упору чучећем и упору склоњено, лицем и леђима ка тлу; из чучња, 

малим одразом доскок прво на руке, а затим на стопала у упор чучећи ("жабљи поскоци"). Клек, 

узручење, заклон.  

Поваљка на леђима.  

Став на лопатицама ("свећа"), грчењем и обухватом колена поваљка низ косу површину.  

Колут напред, из чучња у чучањ.  
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Поваљка на стомаку (лежање на трбуху, обухватити рукама скочне зглобове - поваљка).  

Састав од научених елемената: комбинацију на тлу од следећих вежби: најмање четири такта 

вежби обликовања, колут напред до става усправно, окрет у успону на обе ноге за 180°, чучањ, 

став на лопатицама, став усправно и два дечја поскока.  

Проширени садржаји: За напредније ученике: колут назад из чучња у чучањ, низ косу 

површину.  

Одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби.  

 

Вежбе равнотеже (раде ученици и ученице)  

 

Ходање по линији напред са правилним постављањем стопала (гимнастичким кораком), и 

уназад са опруженом упорном ногом, краћим корацима, корацима у успону и са различитим 

положајем руку (о бок, одручење, узручење).  

Ходање по широком делу шведске клупе: напред - одручење; уназад са опружањем упорне ноге 

узручење; устрану: из става спетног, руке о бок, ходање корацима са привлачењем до става 

спетног и узручења, зибом почучњем, корак устрану - одручити, став спетни, узручити.  

Лагано трчање на предњем делу стопала са правилним држањем тела, рукама о бок или у 

одручењу (шведска клупа или ниска греда).  

Научити комбинацију: из става спетног на почетку шведске клупе, трчање до половине клупе, 

одручити; став: једна нога иза друге, узручити, одручити; ходање до краја клупе, одручити, 

став: једна нога иза друге узручити; ходање уназад до половине клупе, једна нога иза друге, 

руке о бок; окрет за 90° ходање устрану корацима са привлачењем зибом почучњем, одручити; 

на крају греде став спетни, узручити, саскок, предручити, став спетни, приручити, завршити 

леђима према клупи. Ако школа нема клупу, комбинацију научити на тлу, на линији.  

 

 

Вежбе са реквизитима  
 

Вежбе реквизитима користити приликом савладавања следећих садржаја:  

- Вежбе обликовања  - палица, обруч и вијача: у узручењу, суручни хват - отклони и засуци 

трупом; палица: у узручењу палица иза врата и испред надлактица, водоравни претклон, 

ослањајући се на рибстол; из лежања, ноге закачити за рибстол или са партнером, палица иза 

врата суручни потхват, подизати се до седа: из седа суручни хват у предручењу, провлачење 

једне па друге ноге и суножни провлак; из виса лежећег надхватом за палицу, коју за крајеве 

придржавају два ученика, згиб; коцке: из става разножног водоравни претклон и зиб ослањајући 

са на коцки; на две спојене коцке из лежања на леђима, један ученик придржава ноге партнеру, 

који се подиже до седа; вијача: претклони, отклони и кружење телом суручним хватом вијаче у 

узручењу.  

- Трчања, поскоци и скокови - вијаче, палице и обручи поређани на краћем и дужем одстојању: 

прескакање кратке и дуге вијаче; ритмичке вежбе; коцке: пењање и силажење са коцке нагазним 

кораком и суножним доскоком у чучањ и почучањ; суножни наскок на коцку и доскок у чучањ 

и почучањ; чуњеви и обручи: вијугаво трчање.  

- Дизање и ношење: коцке на различите начине; постављање и скупљање чуњева.  

- Елементарне игре са реквизитима са коришћењем палица, вијача, обруча коцки и  

  чуњева.  

- Игре са ластишом 

  

Плес и ритмика 
 

Ритмичко ходање и трчање са променом ритма, темпа и динамике уз пљесак и одговарајућу 

музичку пратњу. Основни положаји покрета руку, трупа и ногу.  

Галоп напред . 

Дечји поскок.  

Вијача: њихање и кружење вијачом у бочној и чеоној равни; 
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Суножни скокови кроз вијачу са обртањем напред.                                                                         

Једно коло по избору. Плесови: Ја посејах лан и Дуње ранке 

 

 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

 

А) Култура вежбања и играња 

 

Основни термини у вежбању- У раду са ученицима постепено уводити терминологију 

вежби и упознати их са утицајем примењених вежби на организам. 

 

Вежбам безбедно – Упознати ученика са правилима понашања која важе у просторима 

за физичко вежбање како у школи, тако и ван ње. Истицати неопходност поштовања 

правила понашања током вежбања. 

 

Чувам своје и туђе ствари- Формирање свести о потреби чувања како својих тако 

и туђих ствари. 

 

Правила елементарних игара- усвајање правила елементарних игара и развијање свести о 

потреби поштовања правила игара и последицама њиховог непоштовања. 

 

Некад изгубим, а некада победим – Неговање такмичарског духа. Прихватање победе 

и пораза на социјално прихватљив начин (без ругања и ниподаштавања противника...). 

 

Навијам фер – Подстицати ученике да приликом игре или такмичења поштују своју 

и противничку екипу и награде сваки леп потез и поступак учесника у игри. 

 

Б) Здравствено васпитање 

 

Упознај своје тело. 

Растемо. 

Видим, чујем, осећам. 

Моје здравље. 

Ко све брине о мом здрављу. 

Лична хигијена. 

Хигијена простора у коме живим. 

Хигијена простора у коме вежбам. 

Животне намирнице и правилна исхрана. 

Заједно за столом. 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

 

1. Упознај своје тело - дијалошком методом пружити могућност свим ученицима да именују и 

покажу делове свога тела. Коришћењем слика човечјег тела, учитељ ће показати све делове тела 

у зависности од њиховог интересовања. Ангажовати ученике и подстаћи их да кроз покрет 

покажу шта све могу својим телом, како би схватили моторичку активност и еластичност 

организма. Нагласити значај физичке активности и физичког васпитања као предмета.  

 

2. Растемо - кроз причу о биљкама и животињама подстаћи ученике да размишљају и износе 

своје интерпретације на тему растем и развијам се. Кроз различите активности упознати их са 

факторима од којих зависе раст и развој (наслеђе, исхрана, хигијена, физичка активност).  

 

3. Видим, чујем, осећам - обрадити чула на нивоу информисаности ученика. 
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Око - обрадити кроз вежбу посматрања и запажања значајних појединости на одређеним 

предметима. Читањем текста указати ученицима на потребу да се текст удаљи од очију и да 

природна и вештачка светлост треба да долазе са леве стране. Нагласити неопходност ношења 

наочара у ситуацији када је то потребно.  

- Ухо - може се реализовати на више начина: слушањем музике, шумова, разликовањем звукова 

и различитих тонова. Подстаћи ученике да пажљиво слушају саговорника.  

- Осећам - кроз истраживачке активности, експериментисање и игру са предметима и биљкама 

упознати ученике са основним информацијама о чулу мириса, укуса и додира.  

Подстицати ученике да своја знања практично примене (процена исправности намирница). 

Наставу учинити занимљивом кроз осмишљене разноврсне активности и стваралачке идеје 

ученика (мирис - цвеће, сапун; укус - чоколада, лимун; додир - меко, тврдо, топло, хладно).  

 

1. Моје здравље - да би разумели појам "здравље", ученике треба подстаћи да размишљају и 

причају о свом виђењу на тему - Шта значи бити здрав, када се осећају "здраво", шта све могу 

када су здрави, а шта не могу кад нису здрави.  

2. Ко све брине о мом здрављу - Сагледавање ко све и на који начин брине о њиховом здрављу 

(родитељи, старатељи, бака, дека, доктор, зубар, учитељ...).  

1. Лична хигијена - кроз анализу животних ситуација са ученицима, водити дискусију о личној 

хигијени на забаван и интересантан начин:  

- прање руку (преношење болести прљавим рукама, хигијена ноктију);  

- хигијена усне дупље, са тежиштем на прању зуба;  

- купање и значај купања за здравље (у кади, под тушем, базен, отворене воде);  

- нега тела (кожа, коса, гимнастичке вежбе);  

- средства и прибор за одржавање личне хигијене (сапун, шампон, чешаљ, четкице за зубе, 

конац за зубе, паста за зубе, маказе).  

Дијалошком методом и методом демонстрације стечена знања правилно преточити у основне 

навике одржавања личне хигијене. Ученике током школске године редовно подстицати на 

практичну примену усвојених знања.  

 

2. Хигијена простора - са ученицима урадити анализу животних ситуација на тему -   

    Хигијена простора.  

- Хигијена учионице (чиста, проветрена, светла, корпа за отпатке);  

- школски намештај (клупе и столице одговарају узрасту, хигијенски чисте и од одговарајућег 

материјала);  

- хигијена дворишта, улице, игралишта и зелених површина, хогијена простора у коме вежбам. 

 

3. Мој кутак - моја соба. Најбољи пут да сазнања о хигијени становања јесте начин да ученици 

причају о свом кутку (где и како чувам своју обућу, одећу, своје ствари, како одржавам 

хигијену своје собе).  

Синтезу стечених знања преточити у практичну примену израдом колажа и постера.  

 

1. Животне намирнице и правилна исхрана - упознавање ученика са основним принципима 

правилне исхране што подразумева заступљеност свих хранљивих материја у довољним 

количинама (квалитативно и квантитативно, разноврсно и планирано, ученици износе своја 

животна искуства и уз помоћ учитеља који их мотивише, праве постере животних намирница. 

Слаткиши, чоколада, грицкалице и брза храна (како и кад).  

3. Заједно за столом – Правила понашања за столом током обедовања (постављање 

стола, правилно држање тела и руку током обедовања, правилно жвакање,понашање 

– гурање, бацање хране итд.). 
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Праћење, вредновање и оцењивање ученика 

 

Праћење напретка ученика обавља се сукцесивно у току целе школске године, на основу 

јединствене методологије која предвиђа: 

1.Стање моторичких способности; 

2.Стање здравља и хигијенских навика; 

3.Достигнути ниво савладаности моторних знања, умења и навика; 

4.Однос према раду. 

 

Оцењивање се врши описно, на три нивоа, на основу достигнутости предвиђених исхода 

 

Први ниво 

 

   1.   Стање физичких способности 

 

Праћење и вредновање моторичких способности у првом разреду врши се на основу 

савладаности програмског садржаја којим се подстиче развој оних физичких способности за 

које је овај узраст критичан период због њихове трансформације под утицајем физичких 

активности  

Координација – правилно изводи комплекс од осам вежби обликовања без реквизита, четири 

вежбе на рипстолу, четири вежбе са палицом, вежбе на тлу, трчање преко поређаних 

препрека у једнаком ритму, вођење лопте без прекида, додавање лопте једном или обема 

рукама и хватање лопте; 

Гипкост –покрете трупа, ногу, руку изводи меко у оптималним амплитудама (заклони, 

претклони, заножења, предножења, одножења...); 

Равнотежа- изводи покрете без поремећаја тежишта тела  на суженим површинама (линија, 

клупа шведска, ниска греда) 

Експлозивна снага, брзина- скокове и прескакања изводи са већом висином и даљином, брзо 

трчи са и без промене правца, вежбе обликовања за снагу изводи са више понављања; 

Издржљивост- трчи и учествује у игри дуже време без одмора. 

 

  2. Стање здравља и хигијенских навика, прати се на основу утврђивања нивоа   

      правилног држања тела и одржавања личне и колективне хигијене (има уредну 

       опрему за вежбање и у потпуности усвојене хигијенске навике). 

 

1. Достигнути ниво савладаности Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног 

учествовања у наставном процесу, такмичењима и ваннаставним активностима. 

 

 

Други ниво 

 

Ученик има задовољавајући степен: развијености физичких способности, здравствног стања и 

хигијенских навика, савладаности моторичких вештина и однос према раду, 

ако значајно не одступа од критеријума наведених за први ниво. 

Ученик на овом нивоу достигао је предвиђене исходе уз одређене потешкоће (навести 

најбитније), има позитиван однос према раду ако је редован и активан на свим, или на већини 

часова. 

Трећи ниво 

Ученик делимично или потпуно одступа од критеријума наведених за први и други ниво. Не 

носи редовно и не одржава опрему за вежбање и има недовољно развијене хигијенске навике. 

Делимично је достигао, или у потпуности није достигао већину предвиђених исхода (навести 

најбитније), није заинтересован за вежбање и не показује напредак. На крају сваке описне 
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оцене, наставник треба да наведе које су могуће препоруке за даљи напредак и укључи 

родитеље. 

Наставник пажљиво прати ученика и оцењује тако да се добија потпуна слика о психофизичком 

статусу сваког ученика. Наставник може да унесе и још нека своја запажања која нису 

предвиђена овим тематским целинама, ако је то у интересу ученика. У целини, потребан је и 

педагошки приступ вредновању достигнућа ученика, како би оцена деловала стимулативно и 

указивала на напредак ученика. На крају сваке оцене учитељ треба да наведе које су могуће 

препоруке за даљи напредак и укључи родитеље, поготову ако је психофизичко стање ученика 

незадовољавајуће.  

  

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

 

Наставник  

 

Организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика, 

припрема реквизите за рад, брине се о безбедности ученика, похваљује ученика, помаже 

ученицима са слабијим моторичким способностима, усмерава их да у слободно време и 

ваннаставним активностима време проводе у природи и баве се спортом, процењује 

психофизичку развијеност ученика, пружа помоћ у раду, правилно усмерава  за рад, прати 

индивидуалност у раду, упућује ученике у правила и значај тимског рада и рада у пару; 

демонстрира ученицима правилно извођење вежби и елемената; 

едукује ученике о здравој и правилној исхрани; указује на могуће повреде услед непоштовања 

правила и захтева током вежбања; евидентира редовно доношење опреме. 

  

Ученик 

 

доноси опрему за час;  прати упутства учитеља на часу и правилно их извршава ; примењује 

стечена знања и умења у игри, такмичењу; поштује правила фер плеја; ради вежбе обликовања; 

вежба технику трчања у месту и у кретању; изводи скок удаљ са различитим захтевима, баца 

лопте и лоптице са обе руке на различите начине; прескаче различите препреке из места и из 

залета; вежба на справама; вежба равнотежу на једној нози; прескаче вијаче сам и у пару; 

комбинује бацање и хватање лопте са окретима и скоковима; изводи вежбе са обручем; 

плеше народне и модерне плесове; вежба елементе тимских игара (вођење лопте, хватање и 

бацање...); вежба кретне способности; усваја основна правила одржавања личне хигијене и 

хигијене здравља; усваја знања о правилној исхрани; схвата и усваја правилан ритам рада и 

одмора; такмичи се кроз различите активности; учествује у турнирима на нивоу разреда; 

помаже друговима извођењу вежби, у тимским играма и такмичењима, посматра свој рад и рад 

својих вршњака. 

 

 

Организациони облици рада 
 

Организациони облици рада који омогућавају остваривање планираних исхода су редовна 

настава и ваннаставне активности. План и програм ваннаставних активности 

предлаже Одељенско веће првог разреда и саставни је део годишњег плана рада школе 

и школског програма. 

У оквиру њих постоје следећи облици рада: 

– спортско- рекреативне активности, 

– недеља школског спорта 

– активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимовање, летовање ...), 

– школска такмичења, 
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– корективно- педагошки рад- у сарадњи са лекаром спесцијалистом а спроводи их наставник 

физичког и здравственог васпитања уз присуство наставника који реализује разредну наставу у 

том одељењу. 

 

Недеља школског спорта обухвата: 

 

– физичке активности прилагођене узрасту и могућностима ученика; 

– културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља 

(ликовне и друге изложбе, фолклор, плес, музичко- спортске радионице...); 

– ђачке радионице (о здрављу, физичком вежбању, спорту и др.) 

 

 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Одељенско веће првог разреда заједно са 

Стручним већем предметних нставника који реализују наставу физичког и здравственог 

васпитања. 

млађи разреди   - прво полугодиште: 16. - 20. октобар 

                           -  друго полугодиште:16. - 20. април 

 

За први, други и трећи разред у програму је: између две ватре и штафетне игре. За четврти 

разред: мали фудбал и штафетне игре.  Такмичења ће се одвијати паралелно у сали и на 

школском терену. 

 

Школска такмичења 

 

Школа за ученике првог разреда организује и спроводи такмичења из минимум једне 

елементарне игре или полигона у току школске године, као интегрални део процеса физичког и 

здравственог васпитања. 

План такмичења доноси Одељенско веће првог разреда у сарадњи са Стручним Већем 

наставника физичког и здравственог васпитања. 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције:  

вештина комуникације, сарадња . 
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 Б.  ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

           

                               5. 1. 8.  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

Циљ учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна 

према својим правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно 

учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности 

демократског друштва.  

Разред: први            

Годишњи фонд часова: 36 

Недељни фонд часова:   1      

Исходи 
По завршеном првом разреду 

ученик ће бити у стању да: 

Област /тема Садржаји програма 

– наведе у чему је успешан 

и у чему жели да 

напредује; 

– уочава међусобне разлике 

и сличности са другим 

ученицима у одељењу; 

– понаша се на начин који 

не угрожава потребе, права 

и осећања других; 

– препозна код себе и 

других основна осећања; 

– препознаје примере 

поштовања и кршења права 

детета у свом окружењу, 

причама, 

филмовима; 

– преиспитује своје 

поступке и прихвата да не 

мора увек да буде у праву; 

– тражи помоћ у 

ситуацијама кршења својих 

и туђих права; 

– разликује добру и лошу 

комуникацију у сопственом 

искуству, ближем 

окружењу, 

књижевним делима, 

филмовима; 

– комуницира слушајући 

саговорника и тражи 

објашњење онога што не 

разуме; 

– слободно износи 

мишљење, образлаже идеје, 

даје предлоге и прихвата да 

други 

могу имати другачије 

мишљење; 

– сарађује и преузима 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу 

 

Идентитет Ко сам ја? Наше јаке 

стране, у чему смо успешни, у чему 

бисмо волели да напредујемо. 

Таленти и интересовања која 

поседујемо. Наше сличности и 

разлике. 

Основна осећања (радост, страх, туга, 

бес) и како се препознају. 

Потребе и права 

Разлике између жеља и основних 

животних потреба. 

Права детета 

Кршење и заштита права 

Препознавање кршења права детета. 

Коме се обратити у ситуацијама 

кршења права детета. 

Одговорност према себи и другима. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Одељење/група као 

заједница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционисање заједнице 

Одељење/група као заједница. 

Вредности одељења/групе – 

равноправност, одговорност, 

солидарност, поштовање и брига за 

друге, толерантност, праведност, 

поштење. 

Уважавање различитости. 

Правила у одељењу/групи и њихова 

функција. Одлучивање  у 

одељењу/групи. 

Одговорност деце и одраслих за 

функционисање заједнице 

ПРОЦЕСИ                      

У САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Комуникација  

и сарадња 

 

Комуникација 

Слушање/неслушање. 

Кад разговарамо држимо се теме. 

Изношење мишљења. 

Уважавање саговорника. 

Сарадња 

Групни рад, договарање и сарадња са 

вршњацима и одраслима 
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различите улоге у групи/ 

тиму; 

– договара се и одлучује у 

доношењу одељењских 

правила и да се понаша у 

складу 

са њима; 

– својим речима образложи 

неопходност правила која 

регулишу живот у 

заједници; 

– препозна добре стране 

свог одељења и оно што би 

требало променити/ 

побољшати; 

– заједно са вршњацима и 

наставником учествује у 

решавању проблема у 

одељењу; 

– учествује у изради плана 

једноставне акције; 

– са другим ученицима 

изводи и документује 

једноставну акцију; 

– доприноси промоцији 

акције; 

– на једноставан начин 

вреднује изведену акцију. 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција одељења/групе 

 

 

Планирање и извођење једноставне 

акције у одељењу/групи 

Кораци у планирању и извођењу 

акције. 

Чиме се поносимо и чиме нисмо 

задовољни у одељењу. 

Избор теме/проблема/aктивности 

којом ћемо се бавити. 

Одређивање циља и израда плана 

акције – подела улога, договор о 

роковима, начину реализације. 

Извођење и документовање акције – 

видео, фотографије, текстови и сл. 

Промоција акције на нивоу школе – 

приказивање другим одељењима, 

родитељима и сл., прављење постера 

или паноа, објављивање прилога у 

школском листу. 

Вредновање акције – чиме смо 

задовољни, шта је могло бити боље. 

Кључни појмови: различитости, комуникација и права. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Методску окосницу предмета чине интерактивне радионице са фокусом на симболичком 

изражавању и размени у круг јер дају могућност ученицима да постану свесни својих 

унутрашњих доживљаја. Битне одреднице образовно-васпитног рада су: 

-Искуствено учење, тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних доживљаја ученика кроз 

размену у групи, а не преношење готових знања, туђих увида. Наставник треба да нагласи да 

нема пожељних, очекиваних или тачних одговора, да је нагласак на процесу откривања и 

сазнавања о себи и другима кроз размену. 

- Игровни контекст који помаже ученицима да се опусте и ослободе да пробају различите 

видове изражавања и симболизације унутрашњих искустава, и да кроз игру истражују 

разноврсна, дивергентна решења за проблеме са којима се суочавају. След активности је 

конципиран тако да подстиче и одржава интересовање и сазнајну мотивацију ученика. То се 

постиже динамичном сменом различитих видова експресије (игре улога, цртање, пантомима, 

вербални исказ, игре покрета, итд.) и сменом игровних активности и размене. Најважнији 

задатак наставника у процесу васпитања је да помогне ученицима да формирају позитивну 

слику о себи, да стекну самопоуздање, и да осете да кроз процес размене са другима обогаћују 

своју личност.  
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-метода партиципације и интеракције омогућава ученицима да стекну самопоуздање и да се 

поступно оспособе за разговетно изношење својих ставова и асертивни наступ пред другима, да 

прихвате тимски приступ решавању проблема и да буду мотивисани за постизање циљева од 

заједничког интереса. 

-метода рефлексије примерена је ситуацијама у којима се јављају супротстављени ставови и 

помаже ученицима да се испитивањем својих и туђих ставова и потреба одлепе од свог става 

кад је он кочница заједничком решењу, јача вештину доказног мишљења која је темељ процеса 

преговарања. 

Сваку од споменутих метода могуће је комбиновати са следећим методама и техникама рада: 

o истраживачке методе (пројекти, анализе случаја), 

o дописивање, прикупљање помоћи), 

o симулацијске методе (игра улога, симулирање доношења одлука, симулирање 

међукултурних односа), 

o игровне методе (драматизација, игре улога из прича, игре опуштања), 

o стваралачке методе (олуја идеја, израда новина, писање писама или прилога за новине, 

обраћање локалној управи, израда плаката). 

Како је у предмету грађанско васпитање - сазнање о себи и другима важно да ученици стичу 

знања, усвајају вредности и развијају примерене вештине учећи са другима и уз њихову помоћ, 

програмом су предвиђени следећи облици образовно-васпитног рада: 

 рад у пару, 

 рад у групи, 

 размена у великој групи - одељењу, 

 рад целог разреда, индивидуални рад 

    За овај предмет наставник мора да буде спреман да подржи ученике кад им је тешко да се 

изразе или да слушају, и отворен да чује и оно што није у складу с његовим вредностима, без 

критиковања и процењивања. Подстицајним питањима треба да наведе ученике да сагледају 

ситуацију из друге перспективе, да кроз социо-когнитивни конфликт сами реструктурирају 

своје мишљење и ставове.Пошто је учење по моделу важан облик социјалног учења, битно је да 

наставник својим понашањем, начином рада и односом према ученицима демонстрира 

(демократске) вредности које жели да његови ученици усвоје. 

Критеријуми и начин оцењивања 

Успех ученика из предмета грађанско васпитање оцењује се описно на основу: 

  процене остварених постигнућа, 

  запажања о начину ангажовања ученика у току наставе, 

  препоруке за даље напредовање. 

На крају школске године изводи се закључна оцена: истиче се, добар и задовољава. 

    АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

исказује јасно и разговетно личне ставове; комуницира са члановима групе; самостално доноси 

одлуке и изводи закључке о одређеним ситуацијама; користи функционалне појмове 

(идентитет, сигурност, љубав, право...); , износи своја осећања, потребе, мишљење; води 

дијалог, преговара, аргументовано излаже ради заједничких циљева; укључује се у процес 

одлучивања од заједничког интереса; развија спремност да се супротстави предрасудама и 
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неправди на свим нивоима; показује заинтересованост за свет око себе и отвореност према 

разликама; преузима јавно одговорност за своје поступке; договара се са вршњацима; прави 

паное од заједничких и појединачних радова на радионици; учествује у играма имитације и 

уживљавања; сарађује и договара се у групи и заједници; аргументује и заступа своје интересе. 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

упознаје ученике са планираним садржајима;  припрема материјал за сваку радионицу;  

комуницира са члановима групе; развија сарадничке односе у групи; прикупља, одабира, 

критички анализира проверава податке из других извора за решавање проблема;  води дијалог, 

преговара, аргументовано излаже;  учи ученике како да се супротставе предрасудама и 

неправди на свим нивоима; на примерима указује ученицима на поштовање различитости међу 

људима; износи своја осећања и потребе;  слуша друге док износе своје мишљење, осећања и 

потребе;  упознаје ученике са правима и обавезама деце;  јавно преузима одговорност за своје 

поступке;  активно учествује у групном раду и договара се са члановима групе; помаже 

ученицима да праве паное од заједничких радова;  на примерима показује како чувати чистоћу 

окружења;  учествује у свим играма имитације и уживљавања;  помаже ученицима да свој рад 

презентују родитељима . 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Српски језик : игра улога, размена мишљења, драматизација, почетно читање и  

                         писање, слушање, говорење 

Свет око нас : дечја права, права и обавезе, уређење учионице 

Ликовна култура: цртање, сликање, вајање, израда плаката  

Музичка култура: певање песама са погодном тематиком 

Физичко васпитање:  дечје игре  

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

вештина комуникације, учење како се учи, решавање проблема, сарадња, естетска 

компетенција, еколошка компетенција 
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5. 1. 9. ВЕРСКА НАСТАВА 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

Циљ наставе веронауке у првом разреду основне школе јесте прихватање да је постојање израз 

заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом личношћу. 

Оперативни задаци: уоче да се кроз слободан однос љубави према некоме или нечему тај неко 

или нешто конкретизује, односно да постаје за нас јединствено о непоновљиво; уоче да љубав 

човека према другим људима и природи њима даје непоновљиву вредност и постојање; уоче да 

онога кога волимо зависи и наше постојање; науче да је човек икона Божија управо због тога 

што може да друга бића чини непоновљивим. 

Разред: први 

Годишњи фонд часова:  36 

Недељни фонд часова:     1 

 

Област /тема Садржаји 

програма 

Исходи и циљеви 

I УВОД 

 

 

Сусрет и 

упознавање 

катихете и 

ученика, 

упознавање са 

садржајима, 

програмом и 

начином рада 

– уводни час 

ЦИЉ: упознавање ученика и вероучитеља, 

упознавање ученика са садржајима предмета и 

начином рада, мотивисање ученика за 

похађање часова верске 

наставе. 

Исходи: 

Когнитивни аспект: 

да разуме основнa сазнања о темама које ће се 

обрађивати на настави Православног 

катихизиса; 

 Афективни аспект: 

бити подстакнут да активно учествује на 

часовима верске наставе; 

II ЗАЈЕДНИЦА КАО 

ОСНОВ ЖИВОТА 

 

 

Моја 

породица  

Моја школа и 

другари 

Ми смо део 

Божје 

породице 

(Цркве)  

ЦИЉ: ученицима пружити основ за 

разумевање човека као бића заједнице, 

пружити  ученицима елементарно знање о 

Богу као бићу заједнице. 

Исходи: 

Когнитивни аспект:  

моћи да опише и објасни значење појма 

заједнице као и његов однос према њему 

блиским особама (породици); 

моћи да препозна да не можемо једни без 

других; 

знати  да нас љубав повезује са другима; 

знати да се правилно осени крсним знаком; 

знати да је Бог Света Тројица (Заједница); 
знати да крштењем постајемо чланови Божје 
породице (Цркве); 

Афективни аспект :  

пожелети  да чини добро другима 

(ближњима) у својој заједници; 

желети да изражава хришћанску љубав према 

Богу и ближњима 

III ЗАЈЕДНИЦА 

ЉУБАВИ БОГА, 

ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ 

 

Када волим 

онда и 

слушам  

Даривање је 

ЦИЉ: пружити основ за разликовање и 

упоређивање породичних односа и односа 

који 

владају у Цркви, пружити основ за 
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израз љубави  

Цео свет на 

дар 

 Бог све 

ствара из 

љубави 

Цео свет на 

дар 

Оче наш 

упознавање односа који владају између човека 

и 

Бога, пружити основ за разумевање да је 

молитва наш разговор са Богом, омогућити 

ученицима да увиде да се породични односи и 

односи у Цркви исказују на конкретан начин, 

ученицима пружит основ за разумевање да се 

кроз међусобне односе љубави остварује 

јединство. 

Исходи: 

Когнитивни аспект:  

моћи да опише и објасни значење појма 

заједнице као и његов однос према њему 

блиским особама (породици); 

моћи да препозна да не можемо једни без 

других; 

знати  да нас љубав повезује са другима; 

знати да се правилно осени крсним знаком; 

знати да је Бог Света Тројица (Заједница); 

знати да крштењем постајемо чланови Божје 
породице (Цркве); 

Афективни аспект :  

пожелети  да чини добро другима 

(ближњима) у својој заједници; 

желети да изражава хришћанску љубав према 

Богу и ближњима 

IV НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ 

БОЖЈА – ХРИСТОС СЕ 

РОДИ! 

 

Бог долази у 

овај свет –

Христос се 

роди  

Христос се 

роди-Божић у 

мом дому  

Како је Растко 

постао Свети 

Сава  

Свети Сава, 

слава у школи 

и породици 

ЦИЉ: пружити ученицима неопходно знање о 

доласку Спаситеља у свет, указати ученицима 

да је послање Сина Божјег дар љубави Бога 

Оца свету, пружити ученицима, елементарно 

знање о Светоме Сави. 

Исходи: Когнитивни аспект:моћи да препозна 

основне догађаје библијске приповести о 

Христовом рођењу;моћи да препозна и 

именује главне личности из библијске приче о 

Христовом рођењу ( уз помоћ иконе празника 

и  по кључним симболима); 

моћи да препозна да је прослава празника 

догађај целе породице кроз који се 

остварује заједница љубави; 

моћи да  усвоји текст (садржај) и мелодију 

песме ( Божић, Божић ); 

моћи да препозна да је Свети Сава 

посветио свој живот Богу због љубави 

према Њему; 

 Афективни аспект :  

По завршетку теме: 

код ученика ће се развити жеља да активно 

учествује у прослави Христовог рођења; 

код ученика ће се развити жеља да према 

ближњима подражавапример љубави 

Светога Саве. 

V ЦРКВА - ЗАЈЕДНИЦА  

    СА БОГОМ 

Бог ствара 

свет  

ЦИЉ: пружити ученицима елементарно 

знање о стварању света, омогућити ученицима 
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Свет је наш 

дом  

Прихватимо 

дарове Божје  

Где је љубав 

ту је Бог  

Христова 

вечера са 

ученицима  

Литургија  

Божје 

породице  

Пост – стаза 

љубави  

да схвате и доживе Цркву као заједницу 

сабраног Божјег народа,  

подстицати ученике на лично учешће у 

животу Цркве. 

Исходи: 

Когнитивни аспект: 
моћи да опише појединости библијске 

повести о стварању света; 

моћи да разликује оно што је Бог створио од 

онога што је човек направио на примерима из 

непосредног окружења; знати зашто за Бога 

кажемо да је Творац; 

моћи да објасни, на елементарном нивоу,  

повезаност  људи и природе; уочити  да се у 

Цркви остварује јединство људи и природе са 

Богом; 

знати  да у заједници са Богом учествујемо 

слободно – само ако то желимо (пример 

Светога Саве и његовог слободног избора); 

да се упозна са Литургијом као догађајем 

(заједничком трпезом) на којем се окупља 

Божја породица; 

 Афективни аспект :  

код ученика ће се развити жеља да својом 

послушношћу изражава своју  љубав и 

слободу; 

ученик ће желети да учествује у Литургији ; 

VI ХРИСТОВА ЉУБАВ 

ПРЕМА ЧОВЕКУ И 

СВЕТУ 

Христова 

љубав према 

човеку и 

свету  

Препознајемо 

Христову 

љубав  

Христос 

Васкрсе  

ЦИЉ: указати ученицима на величину 

Христове љубави према људима и Свету, 

пружити ученицима елементарно знање о 

Христовом страдању и 

Васкрсењу. 

Исходи: 

Когнитивни аспект: 

упознати Христово учење као 

„учење“ о љубави и праштању (на примерима 

из  јеванђељских прича); 

препознати и разумети да је права љубав када 

је показујемо делима; 

усвојити садржај и мелодију песме; „Знаш ли 

ко те љуби силно“; 

бити у могућности да опише појединости 

библијске повести о Христовом Васкрсењу; 

препознати и именовати главне личности 

из библијске приче о Христовом Васкрсењу 

( уз помоћ иконе празника и  по кључним 

симболима); 

препознати да је прослава празника догађај 

целе породице кроз који се остварује заједница 

љубави; 

моћи да опише прослављање Васкрса у 

својој породици; 

знати обичаје у вези са Васкрсом; 

 Афективни аспект :  
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развијати потребу да делима исказују 

љубав; 

развијати жељу да учествује у припремама за 

прославу овог највећег хришћанског празника 

VII НАША БРИГА О 

СВЕТУ (ТВОРЕВИНИ 

БОЖЈОЈ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII ЕВАЛУАЦИЈА 

Човек 

домаћин у 

свету  

Радост 

служења  

Љубав према 

људима и 

природи је 

љубав према 

Богу  

Христос је 

узор свима  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научили смо 

у првом 

разреду 

ЦИЉ:омогућити ученицима да у Христу 

препознају узор љубави према свету 

и човеку, подстицати ученике да љубав према 

Богу изражавају кроз љубав према људима и 

природи, установити обим разумевања и 

квалитет стечених знања у току 

школске године из Православног катихизиса. 

 

Исходи: 

Когнитивни аспект: 

моћи да преприча одабране приче које говоре 

о Христовој љубави према свету и човеку; 

на елементарном нивоу моћи да објасни 

међусобну повезаност свих људи и природе; 

препознати  и именовати поступке људи који су 

прожети љубављу према природи, људима и 

Богу; 

уочити у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног катихизиса 

1. разреда основне школе; 

 Афективни аспект :  

развијати жељу да се брине о биљкама и 

животињама и целокупној природи 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, исходима, наставним садржајима, 

али и тако да наставник стекне почетни увид у то каквим предзнањима и ставовима из 

подручја Православног катихизиса, група располаже. Реализација програма требало би да се 

одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која својом динамиком подстиче 

ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати 

нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно. Дидактички 

материјал: текстови, фотографије, аудио и видео касете, графоскоп, темпере , бојице, бојанке, 

графофолија, постери, иконе, ЦД, пројектор, ДВД, итд. О Божићу и обичајима везаним за тај 

дан говоримо на 11-ом или 12-ом часу 

Изложба о св. Сави се може реализовати на 16. часу 

У  зависности од  датума празновања,  о Васкрсу  (и изложби поводом празника) биће говора од 

26. до 29. методске јединице. 

Облици рада: индивидуални, фронтални, групни 

Наставне методе: дијалошка, демонстративна, метода рада на тесту. 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

 вештина комуникације, решавање проблема, сарадња, естетска компетенција, 

еколошка компетенција 
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 ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- за први разред основне школе  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. Наставни садржај 
Бр.часо

ва 
Обрада 

За остале 

типове часова 
Корелација 

1. УВОД 1 - 1 

Ликовна 

култура 

Српски језик 

Музичка 

култура 

Свет око нас 

Грађанско 

васпитање 

 

 

2. 
ЗАЈЕДНИЦА КАО ОСНОВ 

ЖИВОТА 
4 3 1 

3. 
ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАВИ БОГА, 

ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ 
5 4 1 

4. 
НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ БОЖЈА- 

ХРИСТОС СЕ РОДИ 
7 4 3 

5. 
ЦРКВА – ЗАЈЕДНИЦА СА 

БОГОМ 
8 7 1 

6. 
ХРИСТОВА ЉУБАВ ПРЕМА 

ЧОВЕКУ И СВЕТУ 
4 3 1 

7. 
НАША БРИГА О СВЕТУ 

(ТВОРЕВИНИ БОЖЈОЈ) 
6 4 2 

8. ЕВАЛУАЦИЈА 1 - 1 

 Укупно 36 25 11  
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5. 1. 10.  ИСЛАМСКА ВЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

 

Циљ наставе 

исламске 

веронауке 

Циљ наставе исламске веронауке (илмудин) у основном образовању и 

васпитању јесте да пружи ученику основни вернички поглед на свијет, са 

посебним нагласком на вернички практични живот, а такође и будући вјечни 

живот. То значи да деца, на начин примерен њиховом узрасту, упознају 

властиту веру у њеној духовној, моралној, социјалној, мисионарској и другим 

димензијама. Излагање верског виђења и постојања свијета обавља се у 

отвореном и толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама. Начин 

приступа је исламско виђење које обухвата сва позитивна искуства људи, без 

обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Упознавање је 

истовремено информативно-сазнајно и доживљајно-делатно, с настојањем да се 

основне поставке спроведу у свим сегментима живота: однос према Богу, према 

свету, према другим људима и однос према самом себи. 

Циљ Циљеви наставе исламског веронаука у првом разреду су:  

- препознавање основних начела вере;  

- упознавање са најзначајнијим датумима код муслимана;  

- упознавање са важношћу свакодневног учења Курана.  

Оперативни 

задаци 

Ученици треба да се: оспособе да отпочну сваки свој посао, онако како прописи 

вјере налажу и са успехом га окончају;  

- оспособе да препознају основна начела своје вере и да знају ценити своју веру 

и поштовати другачије од себе;  

- упознају са датумима рођења и смрти Божијег Посланика, Његовим животом 

и Његовим односом према деци;  

- упознају са најзначајнијим датумима који се код муслимана празнично 

обележавају;  упознају са чињеницом да је Аллах џ. ш., Узвишени Господар, 

свим народима слао Посланике који су их опомињали и подстицали да чине 

добра;  

- упознају са бројем Куранских сура и важношћу свакодневног учења Курана. 

Разред први 

Годишњи фонд 

часова 

36 

 

Тема / област      Садржаји програма 

УВОД   

 

међусобно упознавање ученика и вероучитеља, 

упознавање са садржајима програма Исламске вјеронауке 

- Илмудин) 

РАББИ ЈЕСИР, ИКРЕ, СЕЛАМ  

 

- учење кратке дове (молитве) Рабби јесир за успешан 

почетак;   упознавање ученика са првим речима 

обављеним у Кур'ану (Икре - учи);  исламски поздрав - 

селам 

КО САМ - ШТА САМ И МОЈИ 

ПРИЈАТЕЉИ  

- назив наше вере; изглед барјака;  

- активност другова.  

ЈЕЛО И ПИЋЕ  

 

- шта је муслиману дозвољено а шта забрањено од хране 

и пића  

ПОРОДИЦА  

 

чланови породице, њихове активности и дужности једних 

према другима 

ШКОЛА И ДЕЦА  

 

обрадити кроз песмицу "Азра иде у школу" и "Ајша и 

птице"  

БИСМИЛА  

 

 

- учење бисмиле и основних постулата вере ислама кроз 

питања "запамти" и "пронађи"  
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ПОЗДРАВ МИРА  

 

- учење исламског поздрава- селама и његово значење 

КЕЛИМЕ - И - ШЕХАДЕТ  

 

- упознавање са првим стубом ислама којим се свједочи и 

очитује једноћа Створитеља и потврђује посланство 

Мухамеда а. с.  

ДЕСНА СТРАНА  

 

- кроз песмицу "Мехо љеватан" указати на предност 

десне стране у животу верника  

МУСЛИМАНИ И КЊИГА  

НА УЛИЦИ  

- кроз причу "Књига под јастуком" нагласити поруку 

обавезности дружења са књигом  

МУСЛИМАНСКИ МУБАРЕК ДАНИ  

 

- приказати Бајрам кроз песмицу и Бајрамска илахија  

НА УЛИЦИ  

 

- кроз илустрацију приказати лепу улицу као огледало 

њених становника и уз обраду песме "Уљудно се 

понашај" 

ЕЗАН  

 

- упознавање ученика са историјатом езана (позив на 

молитву) и његовим текстом 

ЕЛ - ФАТИХА  - учење прве суре у Кур'ану и њеног значења  

РОЂЕЊЕ ВЕРОВЕСНИКА 

МУХАМЕДА А. С.  

 

- упознавање ученика са домовином, породицом и 

временом рођења посљедњег Божијег посланика 

Мухамеда а. с.  

САЛАВАТИ И ДОВА  

 

- учење салавата и дове за спас на овом и будућем свету  

СУРА ЕН - НАС  - учење последње суре у Кур'ану и њено значење  

БОЖИЈИ ПОСЛАНИК А. С. И 

УНУЦИ  

 

- упознавање ученика са односом Мухамеда а. с. према 

деци 

КРАЂА И ЛАЖ  

 

- указивање на пороке којих се верник мора чувати, кроз 

обраду приче "Не узимај туђе" и "Лаж“ 

АЛАХ - СВЕМОГУЋИ СТВОРИТЕЉ  

  

 

- објаснити ученицима кроз причу "Све је створио Алах" 

да је он Створитељ свега постојећег, видљивог и 

невидљивог  

СУБХАНЕКЕ  

 

учење кратке дове са којом започиње сваки намаз 

(молитва)  

СУРА ЕЛ - ИХЛАС  

 

- учење кратке суре која потврђује јединство Створитеља  

ИБРАХИМ А. С.  

 

упознавање ученика са кратким историјатом једног од 

одабраних Божјих посланика  

СУРА ЕЛ - ФЕЛЕК 

 

 

учење суре у којој се од Алаха џ. ш. тражи заштита и 

уточиште од шејтана и његових сљедбеника 

ЈУНУС А. С.  

 

- обрада приче о једном од Божјих посланика која указује 

на потребу стрпљивости у тешким моментима  

БУДУЋНОСТ ЗНА САМО АЛАХА 

џ. ш.  

 

- упознавање ученика кроз причу "Ако Бог да" да сваки 

исход посла, поред уложеног труда, зависи од воље 

Божије  

ЗДРАВЉЕ ЈЕ БОГАТСТВО  

 

- кроз причу "Шта је најважније" и песмицу "Здрава 

дјеца" указати на важност здравља и његовог чувања  

АБДЕСТ  

 

- хигијена као саставни део вере и начина обављања 

абдеста (вјерског прања) пре намаза  

СУРА ЛЕХЕБ  

 

- учење једне од последњих куранских сура и њено 

значење 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 

Верска настава је заједничко дело вероучитеља и ученика. Полазиште је конкретна стварност. 

Из доживљених искустава прелази се на истине из којих се потом враћа на свакодневну њихову 

примену. Овакав начин сазнања има свој ред: упознавање (обрада нових садржаја), понављање 

и проверавање, сређивање (систематизација). То је макроструктура оваквог начина сазнања. 

Међутим, и ови делови имају своју микроструктуру. Тако, на пример, начин сазнања поседује 

следеће ступњеве: постављање циља, мотивисање, обрада нових наставних садржаја, учење. 

Треба имати пред очима физиономију групе и појединца, а такође у оквиру часа на којем се 

обрађују нови садржаји, врши се примена и обнављање обрађеног градива.  

Имајући на уму горе истакнуто, час веронауке требало би да изгледа овако: кратко понављање 

садржаја са претходног часа и посебно осветљавање онога што ће послужити као темељ за 

актуелни час. Након постављања циља, прелази се на обраду нових наставних садржаја, где се 

заправо објашњава ученику шта то значи да смо "Божија створења", истичући када се то и како 

догодило. Након овога се већ познати садржаји продубљују, уче, тј. разговара се о намазу - 

молитви (зашто и како). Овако усвојено градиво, у складу са васпитним циљем, мора наћи своју 

примену у животу ученика. Разговара се зашто и како треба захвалити Богу за родитеље, браћу 

и пријатеље. Оваква сазнања и дечије искуство ослањају се на слово Кур'ана и на ученички 

властити доживљај.  
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В. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА   
 

5. 1. 11. Народна традиција - секција 

      
Циљеви и задаци: Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације 

традиције кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа 

и народа у ужем и ширем окружењу. 

Разред: први 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Тема /област Садржаји Начин остваривања 

Питај своју 

баку 

Разговором и постављањем питања баки, 

ученик истражује и сазнаје о:  

- играма којих су се играле кад су биле мале,  

- песмама које су певале у то време,  

- причама које су њима причале њихове баке,  

- обичајима у којима су учествовале (слава, 

поворке, бадњак, Божић, Нова година, 

Богојављење, Ђурђевдан, биљобери...),  

- ручним радовима које су радиле као 

девојчице,  

- одећи, обући, фризурама и украсима из 

њихове младости  
 

вербалне методе (дијалошка 

и монолошка)  

- демонстративно-

илустративна  

- амбијентално учење  

- истраживање  

- цртања  

- кооперативне  

Посета Етнографском музеју 

Радови и 

празници 

Упознаје се са празницима и обичајима, прави 

предмете карактеристичне за те празнике и 

развија моторичке вештине према постојећем 

моделу међу материјалним споменицима 

традицијске културе.  

Користи се прилика посети газдинству на излету 

или одлазак у време жетве, сетве, 

бербе...Израђују се употребни или декоративни 

предмети за Божић, Ускрс, Нову годину, 

породичну славу...изводе се обредне игре, 

пратеће песме или плес, костимирање - Јесењи 

карневал, Свети Сава, Новогодишња представа 

вербалне методе (дијалошка 

и монолошка)  

- демонстративно-

илустративна  

- амбијентално учење  

- истраживање  

- цртања  

- кооперативне 

Посета позоришту – гледање 

представа поводом Нове 

године и Светог Саве  

Зимски 

хлебови и 

пролећно 

биље 

Упознаје се са врстама хлеба и учествује у 

прављењу различитих врста, уз истицање намене 

сваког од њих (значај хлеба за човека, стоку, 

славског колача и других фолклорних хлебова...).  

Упознаје и сакупља лековито биље, њихову 

необично значајну улогу у народном веровању у 

њихове магичне моћи, које се могу и 

злоупотребити, рецептуре за лечење многих 

болести.  

Активно учествује у групном раду.  

вербалне методе (дијалошка 

и монолошка)  

- демонстративно-

илустративна  

- амбијентално учење  

- истраживање  

- цртања  

- кооперативне  

Посета музеју хлеба у 

Пећинцима или оближњој 

пекари у крају у коме деца 

живе 

 

 

 

 

 



93 

 

5. 1. 11.1.  Ликовна  секција – 36 часова 

 

Циљ секције: Подстицати развој учениковог стваралачког мишљења и деловања тј.ликовно-

визуелног изражавања доживњаја света и осећања 

Задаци: Развијати способности за: опажање ликовних елемената и креативно повезивање 

опажених информација 

 -ликовни сензибилитет и креативни стваралачки рад 

 -стицање естетских критеријума и примену ликовних и визуелних вредости у раду и животу у 

складу са узрасним могућностима ученика. 

 

Садржај 

 

Активности 

Формирање групе, упознавање ученика са радом 

секције 
Проширивање и продубљивање ликовних 

задатака који се раде на часовима ликовне 

културе, упознавање са ликовним техникама 

који се ређе упражњавају на редовним 

часовима ликовне културе у првом разреду 

(угљен, туш, креда, туш и перо, пастел, 

фротаж, рад са жицом, алу – фолија, мозаик...)  

уређење школског ентеријера, опремање 

радова за излагање, посета ликовним 

галеријама, учествовање на ликовним 

конкурсима. 

Прикупљање различитих материјала (папири 

различитог формата, облика, боја;разни природни и 

вештачки материјали; цртачки,сликарски и вајарски 

материјали) 
Преобликовање постојећих природних и вештачких 

материјала у нове форме 
Ликовни приказ различитим техникама и 

материјалима; доживљај поетског, прозног-драмског 

текста или музичке композиције 
Ликовно представљање празника и обичаји нашег 

народа (Божић, Ускрс, Нова година, Осми март, Дан 

школе 

 
Изложба радова и уређење паноа 
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5.1.11. 2. Рецитаторска секција – 36 часова 
 

Циљ рада секције је да се код ученика побуди интерес за рецитовањем. 

- Задаци: развијање ученикове маште, креативности и оригиналности; развијање љубави 

према књизи; оспособљавање ученика за лепо и изражајно рецитовање; усвајање правилне 

дикције, акцента, интонације и темпа током казивања стихова; развијање способности за 

концентрацију и способности за јавне наступе; 

Активност Време 

реализације 

Носиоци активности 

- Формирање секције и организација плана 

рада 

-  Чиниоци иражајног казивања, артикулација и 

дикција 
 

септембар чланови секције , наставница 

задужена за рад секције 

 

 

- Вежбе визуелног контакта, мимике и 

гестикулације 

- Увежбавање наглашавања  пауза 

 

октобар чланови секције ,наставница 

задужена за рад секције 

 

- Познати рецитују- слушање снимка 

- Избор рецитација и вежбање изражајног 

рецитовања 

новембар чланови секције,  наставница 

задужена за рад секције 

 

- Подела рецитација поводом Нове године и 

Савиндана 

- Наступ за Нову годину 

децембар чланови секције наставница 

задужена за рад секције 

 

-  Светосавска приредба јануар чланови секције,  наставница 

задужена за рад секције 

 

- Подела материјала за школско такмичење 

рецитатора 

- Увежбавање садржаја планираних за наступ 

на такмичењу 

фебруар чланови секције,  наставница 

задужена за рад секције 

 

- Изражајно рецитовање научених песама 

- Школско такмичење рецитатора 

март чланови секције , наставница 

задужена за рад секције 

- Подела рецитација за Дан школе 

-  Увежбавање изражајног рецитовања 

април чланови секције, наставница 

задужена за рад секције 

- Учествовање у приредби поводом  Дана 

школе 

-  Анализа рада рецитаторске секције на 

крају школске године 

на школским 

приредбама 

чланови секције наставница 

задужена за рад секције 

- Анализа рада рецитаторске секције на крају  

    школске године 

јун чланови секције , наставница 

задужена за рад секције 
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5. 1. 12. ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

  

Циљеви и задаци:  

          -   понашање ученика и развој хуманизације међу људима  

- брига о себи и другима 

- стицање знања о неопходности  чувања природе 

- подстицање ваннаставних активности 

- подстицање социјалног сазнања 

- упознавање са дечјим правима и обавезама 

- развијање креативности 

- олакшавање адаптације у школи 

- развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима 

- реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања 

Разред: први 

Годишњи фонд часова:  36 

Недељни фонд часова:     1 

 

На часу одељенског старешине неопхоно је обрадити наставне садржаје који нису нашли своје 

место у програмским садржајима обавезних предмета и изборних програма  (садржаји 

здравственог васпитања, теме које се односе на саобраћај и сл.). 

Ниво обраде наставних садржаја се обрађује по принципу поступности. Подстицањем мисаоних 

активности подстиче се логичан начин размишљања.  

 

Водити рачуна о индивидуалним карактеристикама ученика, као о социјалном окружењу сваког 

ученика.  Грађење толерантне комуникације кључно је да би се сви ученици осећали пријатно и 

активно учествовали у заједничком раду.  

 

Неопходно је подстицати радозналост, самосталност и стваралачке идеје, са уважавањем 

развојних и индивидуалних карактеристика.  

 

Начин реализације: 
 

На часовима ЧОС-а наставник је координатор и организатор активности а тежи се томе да 

ученици самостално испољавају своје ставове и организују активности на часу 

            

    Рад одељенског старешине у оквиру одељенске заједнице ученика 

 

Месец Назив облика 

васпитно- 

образовног рада 

Час 

по 

реду 

Наставна јединица- 

садржај рада 

Тип 

часа 

Напомена 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

Час одељенског 

старешине  

 1. 

  

 2. 

 3. 

 4. 

  

5. 

Права и дужности ученика 

Кућни ред школе 

Безбедно кретање у 

саобраћају 

Лична хигијена 

Занимања 

Ради- 

оница 

 

Октобар 

 
Час одељенског 

старешине  

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

Однос према другима у 

школи 

Безбедно кретање у 

саобраћају 

Обележавање Дечје 

недеље 

Понашање на јавном месту 

Ради- 

оница 

 

Одлазак на 

излет 

Посета 

позоришту 

Књижевни 

сусрет 
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Новембар 

 
Час одељенског 

старешине  

10. 

 

 

11. 

 

12. 

Анализа постигнутих 

резултата на крају првог 

тромесечја 

Како се понашамо у 

саобраћају 

Корисно - штетно 

Ради- 

оница 

 

 

Децембар  

 

 

 

 

 

 

 

 

Час одељенског 

старешине  

13. 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

16. 

17. 

 

 

Како сам дошао на свет 

Развијање другарства и 

међусобне солидарности- 

помоћ другу 

У сусрет новогодишњим и 

божићним празницима 

Колико смо напредовали - 

анализа постигнутих 

резултата 

Одељенска прослава Нове 

године 

 

Ради- 

оница 

 

Посета 

позоришту 

Одељенска 

прослава 

Нове године 

Јануар  

 
Час одељенског 

старешине  

18. 

 

19. 

Час посвећен Светом Сави 

Задаци који нас очекују у 

другом полугодишту 

Ради- 

оница 

 

Фебруар  Час одељенског 

старешине  

20. 

 

21. 

Шта се ради у Дому 

здравља и болници 

Моје слободно време 

Ради- 

оница 

Књижевни 

сусрет 

Март  Час одељенског 

старешине  

22. 

 

23. 

 

24. 

25. 

 

26. 

 

Како се хранимо 

 

У сусрет пролећу 

 

Правилно држање тела 

Дан жена – израда 

честитки 

Царство- другарство 

Ради- 

оница 

Посета 

позоришту 

Април  Час одељенског 

старешине  

27. 

 

28. 

 

29. 

30. 

 

Наш успех и резултати- 

анализа 

Бринем о изгледу и 

околини школе 

Значај спорта за здравље 

У сусрет Ускршњим 

празницима 

Ради- 

оница 

Посета ЗОО 

врту  

Мај  Час одељенског 

старешине  

31. 

 

 

32. 

33. 

34. 

Смех је најбољи лек- 

дружење са другим 

одељенским заједницама- 

У сусрет Дану школе 

Ког друга поштујем 

Пролећне радости 

Ради- 

оница 

Настава у 

природи- 

реализација 

Реализација 

излета- 

екскурзије 

Јун  

 
Час одељенског 

старешине  

35. 

 

36. 

 

 

 

 Умем да... анализа 

постигнутих резултата     

Разговор о раду наше 

одељенске заједнице и 

како да искористимо дане 

летњег распуста                                           

Ради- 

оница 

Одлазак на 

Аду 

циганлију 
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5. 1. 13.  Пројекат „Покренимо нашу децу“ 

Циљ: 

Развијање моторичких способности кроз вежбе и активности примерене узрасту и стицање 

навика за бављење физичким активностима. 

Задаци: развијање моторичких способности као што су: брзина, издржљивост, агилност, снага, 

гипкост и координација покрета кроз три модела програма уз коришћење Водича за 

вежбање.Садржаји: Весела столица, Причам ти причу, Здрава стопалца, Разиграна палица, 

Музичка гимнастика, Плеши и заледи се, Јесење, Зимске и Пролећне играрије. 

 

Начин остваривања програма 
 

Програм „Покренимо нашу децу“, биће реализован кроз петнаестоминутна вежбања на 

часовима редовне наставе и ваннаставних активности (Час одељењског старешине и 

Друштвено-техничке, хуманитарне, спортске и културне активности), у циљу побољшања 

здравственог стања ученика и њихове физичке активности. 

Планиране активности се реализују у фискултурној сали, напољу, у учионици и у просторијама 

које  испуњавању здравствено-хигијенске услове. 

Радом програма руководиће учитељи у свом одељењу. 
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Г.    ДОПУНСКА  НАСТАВА 

 

5. 1. 14. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  

 

Циљ:  Увежбавати наставне садржаје са чијим усвајањем ученици касне, утврдити и  

            проверити научено. 

Задаци: вежбање наставних садржаја, развијање мишљења и логичког закључивања, 

              развијање радних навика , вежбања и самосталног рада.                                                                     

Разред: први 

Годишњи фонд часова:  18 

                        
Редни 

број 

Назив теме Садржаји 

1. Почетно читање и 

писање 
- Препознати гласове српског језика 

- Правилно обликовање слова и повезивање у речи 

- Увежбавање читања и писања 

- Препознавање речи, реченице, гласова, слова 

2. 
Књижевност 
 

- Увођење и доживљавање и разумевање 

књижевних текстова 

- Разликовање основне врсте књижевног 

изражавања, стих и прозе 

 

3. 

 

Језик 
- Правилна употреба великог слова, тачке, 

упитника и узвичника 

4. Језичка култура 
-    Препричавање краћих и једноставних текстова из  

      буквара и читанке усмено и писмено 

-    Препричавање према низу слика 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Садржаји допунске наставе српског језика биће реализовани кроз фронтални, индивидуални, 

групни рад и рад у паровима. Поред традиционалних метода биће примењиване и интерактивно 

и кооперативно учење и диференцирани начин рада.                                                      

 

Активности: читање и тумачење текста, писање, посматрање, уочавање, препричавање, 

извештавање, истраживање, игра, глума.  

 

Наставна средства: уџбеници, књижевни текстови у складу с узрастом, звучни записи, објекти 

из непосредне околине, дечја штампа. 

 

Допунска настава се реализује по потреби у зависности од индивидуалних потреба ученика. 

Прати редовну наставу и акценат стављамо на садржаје које ученици нису у потпуности 

усвојили или их са тешкоћом усвајају. 
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5. 1. 15. ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

Циљеви и задаци: евиденција ученика са потешкоћама у раду, развијање способности 

изражавања математичким језиком у писменом и усменом облику, овладавање основним 

операцијама са бројевима, решавање једноставнијих текстуалних задатака, развијање 

способности посматрања, опажања и логичког мишљења и закључивања. 

Разред: први 

Годишњи фонд часова:  18 

Редни 

број 

Назив теме Садржаји 

1. Геометрија  

 

Положај, величина и 

облик предмета 

  

 

 

 

         Линије 

- Оријентисати се у простору користећи одреднице горе-доле, 

испод-иза, лево-десно 

- Препознати предмете облика круга, правоугаоника и 

квадрата, геометријска тела: лопта, коцка, квадар,ваљак, купа 

и пирамида. 

- Разликовати и именовати различите линије и области: крива 

и права линија, изломљена линија, затворена и отворена 

линија, унутрашњост и спољашност, дуж, тачка и линије 

2.          Бројеви 
- Да ученици усвоје основне чињенице о бројевима 

- Да науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100 

као и да исправно употребљавају знаке једнакости и 

нејдеднакости 

- Да савладају сабирање и одузимање до 100 

- Разликује новчане апоене до 100 динара и упореди 

њихову вреност 

3. Мерење и мере - Измери дужину задатом, нестандардном јединицом 

   мере;  

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Часови ће бити организовани током наставне године. Садржаји програма биће усклађени са 

потребама ученика. Допунска настава прати редовну наставу и акценат стављамо на садржаје 

које ученици нису у потпуности усвојили или их са тешкоћом усвајају. Математички садржаји 

биће реализовани кроз индивидуални, групни и рад у паровима. 

Методе: аналитичко-синтетичка, демонстративно-илустративна, хеуристичка, кооперативна, 

интерактивна. 

Активности: посматрање, уочавање везе, сабирање, одузимање, мерење, цртање, бројање, 

решавање проблема, упоређивање, груписање, закључивање.                                                    

Наставна средства: уџбеници, прибор за цртање, модели геометријских тела, објекти 

непосредне околине.                                                                                                                        

Корелација: свет око нас: оријентација у простору и времену    

                     ликовна култура : линије , отворено- затворено   

                     српски језик: основе читања и писања 
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5. 1. 16. Пројектна настава у првом разреду основног образовања и васпитања 

 

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је 

пројектна настава као облик образовно- васпитног рада којим се развијају опште 

међупредметне компетенције уз употребу информационо комуникационих технологија. 

Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење 

као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у 

свакодневном животу тако и у процесу учења. 

У складу је са општим исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, 

афективног и социјалног развоја ученика. 

Пројектна настава је драгоцени облик рада јер од ученика захтева бројне активности, међу 

којима су: самостално проналажење информација; способност решавања проблема; самостално 

учење; рад у групи, сарадњу; критички однос према властитом и туђем раду; доношење одлука; 

аргументовање; усвајање другачијих, нових начина рада; планирање; поштовање рокова и 

преузимање одговорности. 

Пројектну наставу треба планирати и организовати на начин да садржи све потребне кораке: 

– дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи; 

– планирање активности које одговарају теми пројекта, односно циљу пројекта, подела 

активности,избор материјала и метода рада, дефинисање места и динамике рада; 

– реализацију планираних активности; 

– приказ добијених резултата и продуката пројекта; 

–вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних циљева и исхода,   

  указивање на успехе и тешкоће у току реализације пројекта). 

При планирању наставник треба да дефинише тип пројекта, да одреди његов циљ, очекиване 

исходе, област којом се бави пројекат и повезаност са наставним предметима, његове садржаје, 

активности ученика, потребна средства, динамику рада по фазама и све што је потребно за 

успешно спровођење пројектне наставе. 

Како је наведено, за први разред, најпримеренији је полуструктурирани тип пројекта где 

наставник даје ограничен избор тема, у великој мери дефинише методологију рада и сам 

одређује које ће материјале дати ученицима, а које ће они сами пронаћи. 

Све садржаје треба реализовати кроз различито тематско повезивање у игри или функционалној 

активности која задовољава интересовање и потребе детета на млађем школском узрасту. 

Кроз пројектну наставу треба започети са развијањем основа дигиталне писмености. На овом 

узрасту, употреба ИКТ-а треба да буде сведена на употребу најједноставнијих алата и 

упознавање са коришћењем интернета. 

На крају првог разреда ученик би требао да буде у стању да: 

– правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, користи одговарајуће алатке овог 

програма, 

- сачува свој цртеж и искључи рачунар, 

– користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника, 

– правилно седи при раду за рачунаром, 

– зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења    

   дигиталних уређаја. 

Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да добијене 

продукте учине видљивим и представе их другима. Бројни су начини да се то постигне 
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(представе, изложбе, кратки филм, текст у новинама, наступ на локалној телевизији, 

представљање за родитеље...), а њихов квалитет није приоритет. 

Планом је предвиђено да се реализује са једним часом недељно али сам наставник ће проценити 

каква динамика рада највише одговара могућностима ученика и фази у којој је пројекат. То 

значи, да уколико је потребно пројектна настава се може организовати и на другачији начин (на 

пример као двочас сваке недеље). 

Родитељи треба буду упознати са сврхом пројектне наставе и њеним најважнијим исходима. 

Они треба да подрже самосталне активности своје деце, или њихов заједнички рад са другом 

децом, као и да разумеју зашто је важно да не преузимају њихове задатке у жељи да имају боље 

продукте. 

 

5. 1. 17.  Индивидуализација и ИОП у првом разреду 

 

У току првог полугодишта пратиће се сви ученици првог разреда и по потреби, у другом 

класификационом периоду, уколико се код неких ученика, јави потреба, примењиваће се 

индивидуализација. Уколико она не покаже резултате прећи ће се на  

прилагођени начин рада. На крају првог полугодишта, учитељи ће предложити Тиму за 

инклузивно образовање да се код ученика који нису напредовали изради ИОП уз сагласност 

родитеља и мишљење Интересорне комисије. Учитељи ће пратити препоруке за припрему 

индивидуалног образовног плана  за ученике којима је потребна додатна образовна подршка 

које су објављене у Службеном гласнику РС број 88/17. 
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5. 1.18.  СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

 

                       Образложење за избор уџбеника (први разред) у школској 2018/2019. години 

Српски језик – Нови Логос 

 

Буквар, наставни листови и Читанка су усклађени 

са новим наставним планом и програмом, 

исходима и стандардима. У припремном делу за 

почетно читање и писање нагласак је дат говорним 

и графомоторичким вежбама. Слова се обрађују 

групно, а задаци су прилагођени претходним 

знањима ученика, дати су на више нивоа и 

подстичу активност свих ученика без обзира на 

могућности. Посебно су истакнути основни, 

језички и књижевни појмови као и правописна 

правила. Богате илустрације су усклађене са 

текстом и узрастом ученика. Богата дидактичко 

методичка апаратура доминира и уводи ученике у 

Предмет Назив уџбеника Аутори Издавачка 

кућа број 

решења 

Српски језик Буквар за први разред основне 

школе; 

ћирилица 

Душка Милић , Татјана 

Митић 

Нови Логос  
650-02-00177/2018-
07 од 27.4.2018 

Наставни листови уз Буквар за 

први разред основне школе; 

ћирилица 

Душка Милић , Татјана 

Митић 

Нови Логос 
650-02-00177/2018-

07 од 27.4.2018 

Читанка Реч по реч за први разред 

основне школе; ћирилица 

мр Наташа Станковић- 

Шошо, Маја Котић 

Нови Логос 
 

650-02-00177/2018-

07 од 27.4.2018 

Математика Математика  1, уџбеник из четири 

дела за први разред основне школе; 

ћирилица 

Сенка Тахировић, Ива 

Иванчевић Илић 

Нови Логос 
650-02-00101/2018-

07 од 27.4.2018. 

Свет око нас 

 

МАША И РАША – СВЕТ ОКО НАС, 

уџбеник за први разред основне 

школе; ћирилица  

Зоран Б. Гаврић, 

Драгица Миловановић 

„ KLETT” 

650-02-00100/2018-

07 од 27.4.2018 

Ликовна 

култура 

 

Маша и Раша, Свет у мојим 

рукама, ликовна култура за први 

разред основне школе, ћирилица 

Др Сања Филиповић „ KLETT” 

650-02-00173/2018-

07 од 13.4.2018. 

Музичка 

култура 

Музичка култура 1, 

уџбеник  за први разред основне 

школе; ћирилица 

Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац 

Нови Логос 
650-02-00169/2018-

07 од 25.4.2018. 

Енглески 

језик 

SMART JUNIOR 1, енглески језик за 

први разред основне школе, уџбеник 

са електронским додатком 

H. Q. Mitchell Дата Статус 

д.о.о. 
650-02-00053/2018-

07 од 27.4.2018. 
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квалитетне истраживачке задатке. На крају сваке 

целине ученици имају могућност за самопроверу 

усвојених знања, а дата су им и решења тако да 

одмах добијају и повратну информацију. 

Математика – Нови Логос Уџбеник је усклађен са новим наставним планом и 

програмом, исходима и стандардима. Прилагођен 

је узрасним карактеристикама ученика. Урађен је у 

четири дела ради смањења тежине школске торбе. 

Задаци поштују претходна знања ученика и 

прилагођени су различитим њиховим 

могућностима. Илустрације су богате и прате 

наставне садржаје. 

Свет око нас – KLETT Уџбеник је усклађен са новим планом и програмом 

наставе и учења за први разред основне школе. 

Радног је карактера, подељен на два дела са циљем 

да школска торба буде лакша. На крају сваког 

уџбеника налазе се тестови за тематску проверу са 

скалом за оцењивање. Уџбеник обилује 

разноврсним задацима. На крају сваке теме налази 

се мапа ума са кључним подацима. 

Ликовна култура – KLETT 

 

 

 

 

 

Наставни садржаји прате нов план и програм. 

Уџбеник је усклађен са исходима и 

стандардима.Одабране репродукције уметничких 

дела, ученичких радова и фотографија мотивишу 

ученике на самосталан истраживачки рад. Постоје 

индивидуалне и групне активности. Многи задаци 

су засновани на пројектном планирању 

Музичка култура – Нови Логос Уџбеник је прилагођен новом плану и програму, 

исходима и стандардима. Избор песама је 

примерен узрасним карактеристикама, а велика 

заступљеност ритмичких инструмената одговара 

интересовањима ученика. Народне игре развијају 

осећај за ритам и задовољавају дечју потребу за 

кретањем.Уџбеник прате два компакт диска са 

снимцима обрађених песама и композицијама за 

слушање музике. Поседује нотне записе. 
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                             5. 2. ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ ЗА  ДРУГИ РАЗРЕД 

  

                   а) Листа предмета у  другом разреду и годишњи фонд часова  

б) Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у другом разреду,  

     начин и поступци остваривања прописаних наставних планова и програма  

в) Врсте активности у образовно – васпитном процесу 

г) Програмски садржаји и активности којима се реализује ваннаставни део школског  

     програма  

д) Праћење реализације школског програма за други разред  

  

 

а) Листа предмета у другом разреду и годишњи фонд часова по предметима  

 

На овој листи наћи ће се предмети који су прописани на националном нивоу. На националном 

нивоу предложени су обавезни и изборни наставни предмети. 

На основу услова у којима школа  ради поред обавезних изборних предмета Верска настава 

(православна и исламска) и Грађанско васпитање, понуђени су и изборни предмети Народна 

традиција, Од играчке до рачунара и Чувари природе. 

Анкете за изборне предмете спроведене су у априлу месецу школске 2017/18. године. Родитељи 

су се определили да ученици поред веронауке и грађанског васпитања у школској 2018/2019. 

години изучавају предмет Народна традиција. 

 

С обзиром да се ученици сваке године анкетирају у циљу опредељивања за обавезни 

изборни и изборни наставни предмет за наредне четири школске године резултати анкете биће 

накнадно унесени анексом. 
 

А.   Обавезни  предмети 

 

Редни 

број 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2   72 

3. Математика 5                180 

4. Свет око нас 2   72 

5. Ликовна култура 2   72 

6. Музичка култура 1   36 

7. Физичко васпитање 3 108 

 Укупно А 20 720 
*) Здравствено васпитање, односно садржаји предмета биће реализовани интеграцијом тема и кроз 

остале наставне предмете. 
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Б. Обавезни изборни предмети 

 

Редни 

број 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. Верска настава (православна и 

исламска) 

1 36 

2. Грађанско васпитање 1 36 

3. Укупно Б 1 36 

 Укупно А + Б 21 756 

    

В.  Изборни предмети 
 

Редни 

број 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. Народна традиција 1 36 

2. Чувари природе 1 36 

     3. Од играчке до рачунара 1 36 

     4. Рука у тесту – откривање света 1 36 

1-4 Укупно В 1 36 

 Укупно А + Б + В 22 792 

 

 

Г. Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни 

       предмети и изборни наставни предмети 

 

  

Ред. 

број 

Облик образовно -  васпитног 

рада 

Други разред 

недељно годишње 

1. Редовна настава 22 792 

2. Допунска настава   1   36 

3. Настава у природи            7 – 10 дана годишње 

4. Додатна настава - - 
 

*Напомена: Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању од 7 до 10 дана, уз писмену 

сагласност родитеља, за најмање 2/3 ученика одељења. 

  

 

Д. Остали облици образовно - васпитног рада 

 

Ред. 

број 

Остали облици образовно - 

васпитног рада 

Други разред 

недељно годишње 

1. Час одељенског старешине 1 36 

2. Друштвене, техничке, 

културне, хумананитарне и 

спортске активности 

 

1 

 

36 

3. Екскурзија 1 дан 
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б) Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у другом  

     разреду, начин и поступци остваривања прописаних наставних планова и  

     програма 

Циљеви, задаци, наставне теме, начини реализације и активности у другом разреду, приказани 

су у Прилозима и чине саставни део овог документа. Начин и поступци примењивани у настави 

у другог разреда су пре свега у служби најважнијег циља образовања и васпитања у другом 

разреду, а то је формирање позитивног односа према школи и учењу, сазнавању. Начин и 

поступци остваривања прописаних наставних планова наставе и учења и програма у другом 

разреду зависе од саме природе предмета, актуелног садржаја и пре свега узрасних и 

индивидуалних карактеристика ученика.  

в) Препоручене врсте активности у васпитно – образовном раду дате су уз наставне садржаје 

сваког обавезног и изборног предмета, у оквиру начина и поступака на који се остварују 

планови наставе и учења и програми. Приказане су активности наставника и активности 

ученика. 

г)   Програмски садржаји и активности којима се реализују ваннаставне активности 
Ваннаставне активности у другом разреду су разноврсне и тичу се пре свега даљег 

прилагођавања на школски живот и разне активности у њему, као и могућности за реализацију 

свих дечијих интересовања.  

Акценат је на развијању маште и креативности, као и позитивног односа према школи и 

школском раду. Ваннаставне активности као део школског програма задовољава интересе 

ученика у складу са могућностима школе као и садржаје и облике слободних активности.  

    

У том циљу биће организовани : 

- Посете Дечјем филмском фестивалу  

- Посете позоришним представама  

- Посете културним манифестацијама  

- Дружење са песницима и писцима 

- Полудневни излети, једнодневне екскурзије, настава у природи 

- Спортске активности (крос, спортски дан, унутар одељенска и разредна такмичења)  

- Разне секције и радионице (Кошаркашка, Чудесно перо, Млади песници, шаховска  

  секција) 

- Друштвене, техничке,, хуманитарне, спортске и културне активности 

 

Посебне могућности за реализацију ваннаставних садржаја имамо у продуженом боравку где ће 

кроз разноврсне садржаје и  облике рада бити задовољене ученичке потребе. 

 

д) ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ 

 

1)  Праћење остваривања програма ће се остваривати кроз: 

   Перманентним праћењем остваривања остварености циљева (ученички радови, 

активности...), 

   Састанке (планиране на почетку године) стручног актива, 

   Консултацијама са саветницима за осигурање квалитета наставе. 

 

2)  Подаци о напредовању ученика ће се добити на основу: 

 Сталног праћења ученичких продуката, 
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 Испитивањем, тестирањем, посматрањем ученика и њихових активности (усмено-разговор, 

усмено излагање ученика, презентовањем групног или индивидуалног рада, писмено-

диктати, писмени радови, тестови, контролни задаци,  ученички радови и продукти 

ученичких активности-домаћи задаци, разговори са ученицима и њихово задовољство). 

 

У процес праћења и оцењивања укључени су: наставници, ученици, родитељи, стручни 

сарадници, стручне институције, директор, просветне власти. 

 

Оцењивање ученика је сталан процес праћења и подржавања развоја и напредовања 

ученика у току школске године.  

 У другом разреду основног образовања и васпитања ученици се оцењују описно из 

обавезних предмета и изборних предмета: грађанско васпитање и верска настава, а из свих 

осталих предмета оцењивање и закључна оцена су бројчани. 

 

Критеријуми за оцењивање успеха ученика из наставног предмета су: врста, обим и ниво знања, 

умења и вештина и ангажовање ученика у наставном процесу. 

Правилником о оцењивању ученика основне школе прописано је да се ученик може оцењивати: 

- усмено без најаве и то у једном дану из највише два предмета; 

- писмено – провера знања обавља се током целе наставне  године, а након обрађених и 

увежбаних наставних целина; писмене провере знања могу се обавити  контролним и 

домаћим задацима,  тестовима знања и др. облицима провере и то у једном дану само из 

једног наставног предмета, а највише два пута у току наставне недеље. 
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                 А.   ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
                                              5. 2. 1. СРПСКИ  ЈЕЗИК 

        

  Циљ ЦИЉ наставе српског језика је да ученици овладају основним 

законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и 

писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се 

да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга 

остварења из српске и светске баштине. 

 Оперативни задаци Уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије: 

препознавање и разумевање главних реченичких делова 

Упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према 

захтевима програма 

Савладавање нових програмских захтева из правописа 

Овладавањем техником читања и писања латиницом 

Мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире 

Увежбавање читања наглас: усавршавање читања у себи у 

функцији тумачења текста 

Уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима 

програма 

Симултано усвајање књижевних и функционалних појмова 

Овладавање основним облицима језичког изражавања и даља 

усавршавања и неговање језичке културе 

Систематско и доследно реализовање програмираних и њима 

сличних вежбања у говору и писању 

  Разред други 

Годишњи фонд часова  

 
 

180 

Недељни фонд часова    5 

 

Кључни појмови: читање и писање, књижевност, језик и језичка култура. 

 

 

 

Област /тема                    Садржаји програма 

Језик 
 

а) Граматика 

 

Реченица - обавештење, питање и заповест. Уочавање потврдних и 

одричних реченица. Обележја реченице у говору (интонација и 

пауза) и у тексту (велико почетно слово и знаци интерпункције: 

тачка, упитник, узвичник). 

Препознавање главних делова реченице (предикат, субјекат). 

Именице и глаголи (уочавање и препознавање). Разликовање 

основних глаголских облика за исказивање садашњег, прошлог и 

будућег времена; разликовање потврдних и одричних глаголских 

облика. Разликовање рода и броја именица. 

Глас и слог, самогласници и сугласници; слоготворно р. Подела 

речи на слогове у изговору (једноставнији случајеви). 

а) Правопис 

 
 

Употреба великог слова у писању личних имена и презимена, 

надимака уз лично име, имена животиња, вишечланих географских 

имена и улица (једноставнија решења). 

Писање адресе. 



109 

 

Растављање речи на крају реда (основна правила). 

Писање речце ли у упитним реченицама и речце не уз глаголе у 

одричним реченицама. 

Скраћенице за мере (корелација са наставом математике). 

Тачка. Упитник. Узвичник. Две тачке и запета у набрајању. 

Усвајање латинице - читање и писање у другом полугодишту. 

Књижевност 

 

 

 

 

Вештина читања и 

разумевања прочитаног 

Лирика  

Народна песма: Мајка Јова у ружи родила  

Народна песма: Смешно чудо  

Породичне и шаљиве народне лирске песме - избор  

Јован Јовановић Змај: Патак и жабе  

Момчило Тешић: Пролећно јутро у шуми  

Мира Алечковић: Песма за мамине очи  

Бранко Ћопић: Болесник на три спрата   

Душан Радовић: Лепо је све што је мало  

Стеван Раичковић: Кад почне киша да пада  

Драган Лукић: Школа  

Мирослав Антић: Тајна  

Љубивоје Ршумовић: Једнога дана  

Владимир Андрић: Дај ми крила један круг  

Добрица Ерић: Чуо сам  

Избор из поезије Љубивоја Ршумовића и Добрице Ерића  

Избор из Антологије српске поезије за децу (приредио Душан 

Радовић)  

Епика 

Народна песма: Марко Краљевић и орао  

Народне приповетке: Старо лијино лукавство; Седам прутова  

Народна прича: Свети Сава, отац и син  

Српске народне бајке - избор  

Народне басне: Коњ и магарац; Лисица и гавран  

Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка  

Десанка Максимовић: Сликарка зима  

Гроздана Олујић: Шаренорепа  

Бранко Ћопић: Доживљаји мачка Тоше (одломци)  

Ханс Кристијан Андерсен: Бајке (избор)  

Јакоб и Вилхелм Грим: Три брата  

Александар Сергејевич Пушкин: Бајка о рибару и рибици  

Лав Н. Толстој: Врабац и ласте  

Феликс Салтен: Бамби (одломак)  

Избор из народног усменог стваралаштва (шаљиве приче, 

пословице)  

Драма  

Гвидо Тартаља: Зна он унапред  

Драган Лукић: Стара слика на зиду  

Александар Поповић: Два писма  

Популарни и информативни текстови  

Избор из енциклопедија и часописа за децу 

 

 

Језичка култура 

Препричавање садржине краћих текстова, филмова, позоришних 

представа, радијских и телевизијских емисија за децу - слободно 

детаљно препричавање; детаљно препричавање по заједничком 

плану; препричавање садржаја у целини и по деловима (слободно и 

по заједничком плану).  

Причање о догађајима и доживљајима - индивидуално и по 

заједничком плану; предметност причања: ближе и даље окружење, 
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стварност и машта, непосредно доживљавање и сећање/раније 

стечено искуство; причање према низу слика изложених у целини, 

које представљају целовит, занимљив и динамичан догађај.  

Описивање предмета са којим се ученик први пут среће; властити 

избор предмета за описивање - слободно или по раније утврђеном 

плану. Описивање биљака и животиња на основу непосредног 

посматрања - особине које се најуочљивије намећу у тренутку 

посматрања. Усвајање основних елемената приступа описивању - 

стварање заједничког и индивидуалног плана описа.  

Усмена и писмена вежбања 

Ортоепске вежбе: правилан изговор речи, исказа, краћих реченица 

и пословица.  

Ортографске вежбе: преписивање реченица и краћих одломака 

текстова ради усавршавања технике и брзине писања; увежбавање 

читког и уредног рукописа.  

Аутодиктат и контролни диктат: провера тачности запамћивања 

и усвојености правописних правила.  

Лексичке и семантичке вежбе: основно и пренесено/фигуративно 

значење речи; грађење речи - формирање породица речи; синоними 

и хомоними; некњижевне речи и њихова замена језичким 

стандардом и др.  

Синтаксичке вежбе: самостално и подстицајно састављање 

реченица, проширивање задатих реченица, прилагођавање реда 

речи комуникативним потребама у контексту.  

Загонетање и одгонетање, решавање и састављање ребуса и 

укрштених речи. 

Казивање напамет научених текстова (лирских, епских и 

драмских).  

Сценско приказивање драмског/драматизованог текста.  

Служење речником и енциклопедијом за децу и писање сопственог 

речника.  

Слушање и вредновање/критичко процењивање говора/разговора у 

емисијама за децу на радију и телевизији.  

Неговање културе слушања саговорника; писање разгледнице и 

краћег писма.  

Израда домаћих писмених задатака (до осам) и њихова анализа на 

часу. 

                 

              ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ  

                                  СРПСКИ  ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

  

 

1. ГОВОРНА КУЛТУРА 

 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује  

                 у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике   

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања    

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без  тзв.  

                „певушења“ или   „скандирања“  

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на  

                 основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или  

                 занимљивих детаља   

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи   

                 се теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део  
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                 казивања), добро распоређујућиосновну информацију и додатне информације  

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање  

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју  

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на ОСНОВНОМ НИВОУ. 

 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ   

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста  

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом,  проналазећи информације  

                 експлицитно исказане у једној реченици, пасусу,  или у једноставној табели  

                (ко, шта, где, када, колико и сл.)  

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста  

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста  

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада,  

                 да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из  

                 текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му  

                 непознате  

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице  

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише  

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим  

                  интерпункцијским знаком  

1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места  

                 (једночланих), назива школе       

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре  

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме  

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава   

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску 

                   прославу, забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије)  

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,  

                 упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и  

                 одричне)  

 

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 

1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној  

                  комуникацији (у кући, школи и сл.)  

   

5. КЊИЖЕВНОСТ 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)                       

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у  

                  књижевноуметничком тексту  

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту  

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на СРЕДЊЕМ НИВОУ 

 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ   

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди  

                 на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста  

                 прочитати брже, а који спорије   
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1СЈ.2.2.2.изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и  

                обједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у  

                 различитим реченицама, пасусима, пољима табеле)  

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном    

                 тексту (нпр.проналази  део/детаљ који је приказан на илустрацији, у табели,  

                  или на дијаграму)   

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не  

                 допада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са  

                 поступцима ликова  

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни  

1СЈ.2.2.10.вреднује примереност илустрација које прате текст;наводи разлоге за избор  

                 одређене илустрације 

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст  

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља  

                 грешке)   

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне,  

                  узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)  

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику  

  

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију  

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским  

                 текстовима (у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их  

                 употребљава 

 

5. КЊИЖЕВНОСТ   

 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице,  

                  загонетке, брзалице)       

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и  

                  односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту  

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у 

                  књижевноуметничком тексту)  

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту  

 

 

  

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ НИВОУ.  

  

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ   

 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава  

                  зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу  

                  на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима  

                  из текста)   

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

 

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста  
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4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

 

5. КЊИЖЕВНОСТ   

 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст  

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту  

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се  

                 на текст 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

       

 УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

    

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је програмом наставе  за други разред 

основне школе који је у другом разреду заступљен са 180 часова. 

Програм садржи: циљ и садржајe  у оквиру четири програмско- тематских подручја: језик, 

књижевност, вештина читања и разумевања прочитаног и језичка култура. 

Сви садржаји распоређени су по подручјима, областима и темама уз примену  начела 

поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту. 

Програм наставе српског језика се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима или 

у групама и реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних 

средстава. Делимично, настава ће се организовати и у библиотеци  приликом организације 

сусрета са писцима и песницима. Приликом обраде нових садржаја користиће се већ стечена 

знања и умења ученика и подстицати развојни потенцијали деце. Ученици ће се подстицати да 

што више читају и тако ће се  утицати на васпитне компоненте. Кроз комуникативно-

интерактивни приступ ученици се третирају као одговорни и активни учесници у друштвеном 

чину, а њихова знања и вештине се вреднују јасно одређеним критеријумима. 

 

Избор  одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, 

наставним  садржајима и циљевима  као и стандардима које треба остварити на  једном часу 

српског језика. 

У раду са ученицима су заступљене: дескриптивна, аналитичко- синтетичка метода, 

комбиновани метод рада, демонстративна метода, дијалошка, илустративна метода, метода рада 

на тексту, метода писаних радова, практичан рад, игровне активности, интерактивна метода, 

метода усменог излагања, индуктивно –дедуктивна метода, стрип метода, пројектна настава. 

  

Облици рада треба да буду флексибилни, како би ученицима, кроз индивидуални, тимски или 

рад у пару настава била занимљивија. Основни облици извођења програма су: фронтални, 

индивидуални, рад у пару и рад у групи. Технике којима се остварују васпитно-образовни 

циљеви примерене су и прилагођене наставним темама као и наставној јединици предвиђеној за 

час. У раду са ученицима ћемо примењивати следеће технике читања и памћења: брзог читања, 

асоцијативна техника, олуја идеја, конгитивно мапирање, техника грозда, квизови, укрштенице, 

скривалице. Домаћи задаци се планирају навођењем типова задатака, при чему се води рачуна о 

образовно-васпитним задацима одговарајућег градива (теме) и могућностима ученика. При 

састављању, односно, припремању задатака за домаћи рад треба имати у виду индивидуалне 

способности ученика (обавезни задаци, факултативни задаци). 

 

У настави српског језика користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке 

и технолошког развоја Републике Србије. 

 

Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се: материјал за рад у пару и у групи, 

материјал за израду пројеката и за израду паноа, тестови, наставни листићи,  апликације, 

словарица, зидне слике, цртежи, цд, помагала: рачунар, видео- бим, платно. 
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Кореалција ће се спроводити унутар самог предмета и у корелацији са другим предметима: 

српски језик: читање са разумевањем, питања и одговори, састављање реченица, правописна 

правила; 

ликовна култура: илустрација текста, рад са различитим материјалима – обликовање; свет око 

нас (жива и нежива природа); ликовна култура (илустрације);  

Музичка култура (песме о мами, годишњим добима, живој природи);  

Математика (скраћенице за мере). 

 

I ЈЕЗИК (граматика, правопис, ортоепија) 

 

Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и 

тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван 

контекста у којем се остварује њена функција. У другом разреду у оквиру вежби слушања, 

говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог именовања.  

Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а конкретизација 

нивоа обраде, као врста упутства за наставну праксу у појединим разредима, назначена је 

описно формулисаним захтевима: запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, 

разликовање, информативно, употреба, обнављање, систематизација и другима. Указивањем на 

ниво програмских захтева наставницима се помаже у њиховим настојањима да ученике не 

оптерете обимом и дубином обраде језичке грађе. 

Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и информација о 

њима. 

Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са 

комуникативним говором. Један од изразито функционалних поступака у настави граматике 

јесу вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу 

граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује као 

свестрано мотивисана људска активност. Настава на тај начин постаје практичнија и 

занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне могућности за његова стваралачка испољавања. 

У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси потврдили 

својом функционалношћу: 

- подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика; 

- сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности; 

- заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним својствима и 

стилским  функцијама језичких појава; 

- уважавање ситуационе условљености језичких појава; 

- повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста; 

- откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава; 

- коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика; 

- систематска и осмишљена вежбања у говору и писању; 

- што ефикасније превазилажење нивоа препознавање језичких појава; 

- неговање примењеног знања и умења; 

- континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом; 

- остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања; 

- побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама; 

- указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава; 

- коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава.  

 

Савремена методика наставе истиче низ саодносних методичких радњи које ваља применити у 

наставној обради програмских јединица из језика и које омогућују да сваки целовит сазнајни 

пут, почев од оног који је уоквирен школским часом, добије своју посебну структуру. 

Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих методичких 

радњи: 
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- Коришћење погодног полазног текста (језичког предлошка) на коме се увиђа и објашњава 

одговарајућа језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, научно-популарни и 

публицистички текстови, а и примери из писмених радова ученика. 

- Коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) говорних ситуација. 

- Подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и појединостима. 

- Утврђивање и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима који непосредно 

доприносе бољем и лакшем схватању новог градива. (Обично се користе примери из 

познатог текста.) 

- Упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне праксе, уочавају 

примере језичке појаве која је предмет сазнавања. 

- Најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да запажену 

језичку појаву истраживачки сагледају. 

- Сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, промене, изражајних 

могућности...). 

- Сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово упоређивање, 

описивање и класификовање. 

- Илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових односа. 

- Дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених законитости и 

правилности. 

- Препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима и у 

примерима које наводе сами ученици (непосредна дедукција и прво вежбање). 

- Утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља вежбања, у школи и код 

куће). 

Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у сукцесивној и 

синхроној поставци. Неке од њих могу бити остварене пре наставног часа на коме се разматра 

одређена језичка појава, а неке и после часа. Тако, на пример, добро је да текст на коме се 

усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да поједине језичке вежбе буду предмет 

ученичких домаћих задатака.  

 

Правопис се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених које се 

организују често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред тога, ученике 

врло рано треба упућивати на служење правописом и правописним речником (школско издање). 

 
Усавршавање читања и писања 

 

За усавршавање читања и писања користе се систематска вежбања: гласно читање 

протумаченог текста из читанке или шире лектире, уз аналитичку и критичку процену таквог 

читања: тихо читање текста и непосредно пре разговора о њему; флексибилно читање 

ванчитаначког текста; читање ради увида у постигнуту брзину читања и степен разумевања 

прочитаног; читање по улогама. 

Усавршавање писања постиже се доследним захтевима који се односе на графичку узорност 

слова и њихово ваљано повезивање у речима и речи у реченицама, а остварује се систематским 

вежбама: преписивањем, диктатом, аутодиктатом, самосталним писањем реченица и краћих 

састава. 

Неопходно је примерено и подстицајно вредновање рукописа сваког ученика понаособ, а 

нарочито приликом прегледања домаћих писмених задатака. Повремено организовати посебне 

часове за лепо писање. 

И у овом наставном периоду, према потреби, организују се активности и остварују захтеви 

најмање на три нивоа по њиховој тежини: за просечне ученике, за оне са натпросечним 

способностима, као и за оне ученике који имају потешкоћа у овладавању знањима, умењима и 

навикама у читању и писању. 
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Учење другог писма (латинице) 

 

Учење другог писма, односно латинице, треба остварити у другом полугодишту другог разреда. 

Одвојено учење читања и писања пружа могућности да се друго писмо квалитетније савлада. 

Пожељно је, дакле, да се прво усвајају штампана слова, па потом писана, јер такав методички 

приступ пружа више могућности за вежбање. 

Слова другог писма не обрађују се монографски већ по групама. 

На основу савремених психолошко-дидактичких сазнања, слова другог писма, односно 

латинице, требало би обрађивати следећим редоследом: 

- прво се обрађују слова која су потпуно или приближно иста у ћирилици и латиници (Аа, Ее, Јј, 

Оо, Кк; приближно иста Мм и Тт); 

- затим се обрађују слова која су потпуно различита у ћирилици и латиници; 

- и на крају треба обрадити слова која су истог облика, а различито се изговарају (Сс, Вв, Рр, 

Пп, Хх) у ћирилици и латиници. 

Такав редослед треба применити за обраду и штампаних и писаних слова, што је у складу са 

дидактичким принципом поступности - од лакшег ка тежем. 

Пошто су ученици овладали извесним операцијама усвајајући прво писмо, ћирилицу, лакше ће 

поимати облике слова другог писма (латинице). Због тога није потребно понављати цео 

поступак обраде слова као приликом усвајања ћирилице, већ само неке неопходне радње: 

показивање слова, коментарисање њихове графичке структуре, начин писања, сличност и 

разлике с другим словима, читање. Посебно треба посветити пажњу вежбама усвајања облика 

слова, њиховом читању и писању у речима и реченицама. 

Текстове писане ћирилицом и латиницом треба упоређивати тек кад ученици потпуно усвоје 

латиницу. Тада треба организовати вежбе преписивања текстова са ћирилице на латиницу, и са 

латинице на ћирилицу. Веома је важно да се у настави не прекида са праксом наизменичне 

употребе ћириличког и латиничког писма. 

 

II КЊИЖЕВНОСТ 

 

У области књижевности наставник изражајно чита текстове или пушта звучне записе као 

примере доброг читања или казивања, са ученицима тумачи непознате речи полазећи од 

искуства ученика или применом илустрација, поставља проблемска питања у вези текста, 

успоставља везе са искуством ученика постављајући одговарајућа питања, подстиче ученике да 

изразе своје ставове или недоумице о прочитаном. Подстиче, организује, усмерава дискусију о 

ликовима и идејама књижевног дела водећи рачуна да сви учесници у њој се с поштовањем 

опходе једни према другима. 

У учењу лирских текстова слушају се различите композиције по избору наставника или 

ученика, а затим ученици процењују која композиција најбоље дочарава осећања изражена у 

лирском делу, ученици илуструју песму или цртају стрип када је лирско-епско дело у питању. 

У учењу епских текстова примењују се стрип-метода, пројекти и групни рад. У учењу 

драмских текстова примењује се игра улога. Текстови по избору ученика се драматизују и 

изводе на бини, ученици су у улози редитеља, драматурга, сценаристе, глумца и костимографа. 

 

III ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Препричавање разноврсних садржаја представља најједноставнији начин ученичког језичког 

испољавања у наставним околностима. То значи, најпре, да се унапред зна (а то се дефинише у 

оперативним плановима рада учитеља) које ће садржаје ученик препричавати у наставним 

околностима. Њихов избор треба да обухвати не само текстове, и не само оне из читанки, већ и 

из других медијских области (штампа, позориште, филм, радио, телевизија и сл.). Потом, 

ученике ваља благовремено мотивисати, подстицати и усмеравати на овај вид језичког 

изражавања, а то значи - омогућити им да се самостално припреме за препричавање али у које 

ће истовремено бити интегрисани и одговарајући програмски захтеви. Причање, пак, колико 

год било изазовно у свим својим сегментима за језичко испољавање најмлађих ученика - 
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начелно ваља реализовати као део ширег наставног контекста у коме ће се саодносно и 

функционално наћи и други облици језичког изражавања, а нарочито описивање. 

Како се, пак, описивање врло често доводи у блиску везу са читањем и тумачењем текста 

(нарочито књижевноуметничког) то је потребно стално усмеравати ученичку пажњу на она 

места у таквим текстовима која обилују описним елементима, а посебно када се описују 

предмети, ентеријер, биљке и животиње, књижевни ликови, пејзаж и сл., јер су то и најбољи 

обрасци за спонтано усвајање описивања као трајне вештине у језичком комуницирању. Пошто 

је за описивање потребан већи мисаони напор и дуже време за остварење дуже замисли - ваља 

предност дати писменој форми описивања над усменом. Остали општи методички приступи 

овом значајном облику језичког изражавања исти су или слични као и код препричавања и 

причања (од планирања, преко реализације планираних активности, до вредновања постигнутог 

и функционалног повезивања са сродним садржајима какви су и усмена и писмена вежбања за 

стицање, усавршавање и неговање језичке културе ученика). Усмена и писмена вежбања, како 

им и сам назив каже, замишљена су као допуна основних облика језичког изражавања, почев од 

најједноставнијих (изговор гласова и преписивање речи), преко сложенијих (лексичке, 

семантичке, синтаксичке вежбе, остале вежбе за савладавање узорног говора и писања), до 

најсложенијих (домаћи писмени задаци и њихово читање и свестрано вредновање на часу). 

Свака од програмираних вежби планира се и остварује у оном наставном контексту у коме се 

јавља потреба за функционалним усвајањем дате језичке појаве или утврђивања, обнављања 

или систематизовања знања и примене тих знања у конкретној језичкој ситуацији. То значи да 

се, начелно, све те или њима сличне вежбе не реализују на посебним наставним часовима већ се 

планирају у склопу основних облика језичког изражавања (препричавање, причање, описивање) 

или одговарајућих програмских садржаја осталих предметних подручја (читање и тумачење 

текста, граматика и правопис, основе читања и писања). Управо у осмишљеним са односним 

поставкама та вежбања вишеструко утичу на подизање нивоа ученичке језичке културе. 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

 

Начин праћења постигнућа ученика 

 

  -  иницијални тест, усмена проверавања, језичке и лексичке вежбе - плакати, илустрације  

  -  свакодневно праћење ученика на часовима  

  - повремене петоминутне провере на крају часа путем усмених или кратких писмених  

    одговора,  

  - петнаестоминутне провере усвојености обрађеног градива 

  - провера знања путем контролних вежби  

  - праћење реализације домаћих  задатака, однос према раду , вођење дневника читања 

  - праћење и вредновање напредовања према ИОП-1,2,3, (по потреби). 

   

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

  Наставник  

   Организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика,  

   припрема наставни материјал, учествује у изради пројеката 

 - формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

 - обрађује садржаје нових наставних јединица  

 - наводи примере на основу којих објашњава појмове  из свих области 

 - проверава и увежбава садржаје из претходних разреда  

 - настоји да ученици стекну и задрже добре навике у изговору   

 - координира у раду целокупног одељења 
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 - континуирано вреднује и оцењује стечена знања из ове области- информише ученике о  

   резултатима контролних вежби и осталих видова писмених провера знања 

 - прилагођава задатке способностима ученика   

 - води ученике у позориште,биоскоп, библиотеку, књижевни сусрет 

 - упућује ученике на повезивање претходних знања са новим садржајима 

 - планира и води децу у природу због бољег доживљавања природе 

 - усмерава ученике како да користе речник 

 - подстиче ученике да се правилно изражавају и да помажу једни другима у раду 

 - упућује ученике како да праве плакате и презентације својих плаката 

 - организује квизове знања 

 - благовремено реагује на тешкоће у раду ученика 

 - сарађује са родитељима и информише их о активностима деце 

 - сарађује са ПП службом у циљу побољшања рада. 

 

Ученик 

 

Усваја неопходна знања, води дневник читања, упознаје се са планираним садржајима за други 

разред редовно и уредно евидентира у свесци све што се ради на часу и код куће, изражајно 

чита (тихо и гласно) и са разумевањем текстове писане ћирилицом, а касније и латиницом , чита 

у складу са врстом и природом текста (лирски, епски, драмски, научнопопуларни...) ,правилно и 

уредно пише на оба писма ,чита благовремено текстове и књиге школске лектире, редовно 

извршава обавезе, усваја нове појмове из књижевности и језика , критички процењује 

прочитана дела ,посећује библиотеку и врши избор дела за читање ,повезује претходна знања и 

искуства са новим ,усмерено чита дати текст водећи рачуна о датим задацима открива 

карактеристике ликова и догађаја у текстовима, врши садржинску, идејну и естетску анализу 

текста, казује напамет поетске и прозне целине и одломке, уочава и тумачи песничке слике, ток 

радње, ликове и поруке у тексту, уочава и тумачи непознате речи и изразе, тумачи и усваја 

појмове из позоришне, филмске и књижевне умeтности, схвата и усваја функционалне појмове 

(машта, збиља, главно, споредно, утисак, љубав...), препричава текст са различитим задацима, 

настављање приче на задати почетак, по слободном изразу, описује природу и дешавања у њој, 

ентеријер, потрете, бића, појаве, односе, вежба правилно изговарање гласова, речи, реченица, 

пословица, брзалица,пише диктат ћирилицом, а касније и латиницом, саставља и пише 

реченице према различитим захтевима, преписује текст у циљу савладавања  латиничног писма, 

преписивање текста и циљу савладавања правописних правила, ради вежбе за богаћење речника 

слуша и анализира домаће задатке својих другова, усваја и практично примењује граматичке 

садржаје, припрема се унапред за обраду одређених садржаја, учествује у сценском извођењу 

драмских текстова, илуструје различите текстове или одломке, процењује свој рад, самостално 

пише саставе и песме, ради петоминутне вежбе и провере знања, учествује на литерарним 

конкурсима, помаже друговима у раду, чита необавезну литературу и препоручује друговима. 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

 

Учење како се учи, Вештина комуникације, Решавање проблема, Вештина сарадње, Дигитална 

компетенција. 
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                                                5. 2. 2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је 

да оспособи ученика да на страном језику комуницира на 

основном нивоу у усменом и писаном (од трећег разреда) 

облику о темама из његовог непосредног окружења. 

Задаци У исто време, настава страних језика треба да: 

подстакне потребу за учењем страних језика; 

подстакне развијање свести о сопственом напредовању 

рада јачања мотивације за учење језика; 

олакша разумевање других и различитих култура и 

традиција;  

стимулише машту, креативност и радозналост; 

 подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из 

задовољства 

Разред други 

Годишњи фонд часова 72  

Недељни фонд часова   2  

 

   Општи стандарди 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о 

значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. 

Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са 

говорницима других језика.  
Посебни стандарди 

Разумевање говора  
Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама. 

Усмено изражавање  
Ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама самостално или уз помоћ 

наставника. 

Интеракција  
Ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са 

познатим темама.   

Знања о језику1  
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући 

значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

Задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора  
Ученик треба да: 

- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, 

акценат, ритам и интонацију; 

- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

- разуме говор наставника, кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује 

уживо, или са аудио-визуелних записа; 
 
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним 

искуством и са активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.). 

Усмено изражавање 

Ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, поштује ритам и интонацију; 
 
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову 

помоћ; 
 
- описује кратким и једноставном језичким структурама себе и друге у познатим 
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ситуацијама; 

- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице.  
Интеракција 

Ученик треба да: 

- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања; - 

поставља једноставна питања; 

- изражава допадање и недопадање; 

- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.); 
 
- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 

Знања о језику2 

препознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика, матерњег и страног у међуљудској комуникацији.  
Тематика  
Школа: 

- Школски простор и активности Ја и моји другови: 

- нови другови и особе 

- нове игре (у складу са годишњим добима) 

Породица и блиско окружење: 

- шира породица, суседи и пријатељи 

Празници: 

- Ускрс и други важни празници 

Мој дом: 
- просторије и делови намештаја 

Исхрана: 

- ужина 

- избор хране и пића 

- воће и поврће по годишњим добима 

- навике у исхрани у земљи/ама чији се језик учи 

Одећа: 

- одевни предмети по годишњим добима 

Окружење: место и улица где станујем, важне установе у окружењу (биоскоп, школа, 

позориште, пошта, музеј). 

Остало:- годишња доба, месеци, дани у недељи и делови дана 

Комуникативне функције  
1. Представљање себе и других 

 

Ја сам... Зовем се... Како се зовеш?... Како се он/она 
зове? Он/она је... То је... 

 2. Поздрављање 

 

Здраво.... Ћао... 

Добро јутро/Добар дан/Добро вече Довиђења/Лаку 

 3. Честитање 
 

Честитам.... Све најбоље.... 
 4. Молба за услугу 

 

Молим Вас/те.... Могу ли.... 

 5. Извињење 
 

Извини/Извините... хоћу... 
 6. Изрази захвалности 

 

Хвала (лепо) 

 7. Позивање на игру, прихватање, 

одбијање 

 

Хајде... Дођи... 

Важи. Хоћу. Нећу. Не хвала... 
 8. Изражавање допадања и 

недопадања 

 

Волим/ Не волим. 

Добро је/ лепо/ супер  
9. Исказивање просторних и величина 

 

Идем у....Долазим из.... 
Лево/ Десно/ Горе/ Доле/ Овде/ Тамо 

 10. Исказивање способности, вештина и 
неспособности 

 

Могу.... Знам.... 
Не знам/ могу... 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 

 

Ред.бр. наст. 

теме 

Назив наставне 

теме 

Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Укупно 

1. Hello again 2 4 6 

2. Shopping 3 3 6 

3. Revision I  2  

4. In my house 3 3 6 

5. My body 3 3 6 

6. Revision II  2  

7. Clothes 3 3 6 

8. One whole year 3 3 6 

9. Revision III  2  

10. Family 3 4 7 

11. On the farm 3 3 6 

12. Revision IV  2  

13. My town 3 4 7 

14. Holidays 3 3 6 

15. Revision V  2  

  29 43 72 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

Комуникативна настава сматра језик средством комуникације. Примена овог приступа у 

настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи 

ставови: 

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; 

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

- ученици у почетку већином слушају и реагују а тек потом почињу и да говоре;                                                

- језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену;                                                                        

- битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа; 

- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор 

није изворни говорник; 

- са циљем да унапреди квалитет и квантитет језичког материјала, настава се заснива и на 

социјалној интеракцији (рад у учионици спроводи се путем групног или индивидуалног 

решавања проблема, потрагом за информацијама и мање или више сложеним задацима са 

јасно одређеним контекстом, поступком и циљем). 
  
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;  
- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе 

задатака и активности; 

- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном 

naчину;уџбеници постају извори активности; 

- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у 

дан; 

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче 

ученике на студиозни и истраживачки рад. 
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Наставне методе:   

               1. Вербалне методе                                                                                                                                          

а) монолошка: - предавање,  - приповедање, - описивање, - објашњавање                                                                    

б) дијалошка: - слободан разговор, - хоризонтална комуникација н-у,  - вертикална 

комуникација у-у - дискусија 

2. Текстуалне методе а) рад на тексту, б) писмени задаци контролне вежбе 

3.  Игровне активности 

4.  Илустративно – демонстративне методе 

5.  Практични рад и радионица 

6.  Истраживачки рад ученика 

7.  Решавање проблема – хеуристички приступ 

8.  Комбиновани рад 

       

Активности ученика 

 Слушање и реаговање на команде наставника или са аудио записа (углавном физичке 

активности: устани, седи, ходај, скочи, играј, али и активности у вези са радом у 

учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.); 

 Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама итд.); 

 Мануалне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог 

теста; израда постера за учионицу или родитеље и сл.); 

 Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у 

вежбанки, додати делове слике који недостају, и сл.); 

 Игре; 

 Певање у групи; 

 Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не 

волим, компарације...); 

 Погађање предмета или лица; 

 Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти; Игра по улогама 

(симулација); 

 Цртање по диктату; 

 Превођење" исказа у гест и геста у исказ; 

 Повезивање звучног материјала са илустрацијом; 

 Заједничко прављење илустрованих материјала (албум фотографија одељења, план 

недељних активности). 

    

 Активности наставника: 

 уписује час,наставну јединицу и одсутне ученике 

 планира и организује наставу – координатор и организатор 

 формулише наставни садржај 

 реализује наставу – презентује нова граматичка правила и вокабулар, пише на табли, 

приказује на видео биму, пушта CD 

 информише, објашњава – информатор 

 поставља питања и задатке – иницијатор 

 обнавља претходно градиво неопходно за усвајање новог 

 проверава знање 

 контролише час – проверава да ли су сви ученици разумели, слуша, прати,анализира рад 

и излагања ученикани појашњава колико је потребно; прати напредовање сваког 

ученика, оцењује њихово постигнуће и тумачи грешке 

 задаје домаћи задатак 

 води активности, игре, презентације 

 стимулише, подстиче, подржава и развија интересовања ученика – саветник 
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 преноси знања, навике и развија адекватне способности код ученика 

 успоставља комуникацију 

 уводи иновације у наставу – иноватор. 

    

Упутство за оцењивање  

 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности  

на часу. Исто тако, оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и  

учења, а не као изоловану активност која подиже ниво стреса код ученика.  

Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди напредовање ученика у складу са  

оперативним задацима и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање се спроводи са  

акцентом на провери постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на  

учињеним грешкама.  

 

   Елементи за проверу и оцењивање:  

 разумевање говора  

 разумевање краћег писаног текста  

 усмено изражавање  

 писмено изражавање  

 усвојеност лексичких садржаја  

 усвојеност граматичких структура  

 правопис  

 залагање на часу  

 израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи).  

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама,типологијом 

вежби и врстама активности које се примењују на редовним часовима. 
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                                            5. 2. 3.  МАТЕМАТИКА 

 

  Циљ Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна 

математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и 

друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању 

разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког 

образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних 

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности 

ученика. 

 

 

Задаци 

наставе 

математике 

Да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних ипросторних 

односа и законитости у разним појавама у природи, друштву исвакодневном животу; 

да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге 

ипримене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко 

моделовање), за успешно настављање образовања иукључивање у рад; да развија 

ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и 

апстрактног мишљења; да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, 

као иматематичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава; да 

ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност 

изражавања у писменом и усменом облику; да ученици усвоје основне чињенице о 

скуповима, релацијама и пресликавањима; да ученици савладају основне операције с 

природним бројевима, да ученици упознају најважније равне и просторне геоме-

тријске фигуре и њихове узајамне односе; да оспособи ученике за прецизност у 

мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; да ученицима омогући разумевање 

одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком 

васпитању и образовању; да изграђује позитивне особине ученикове личности, као 

што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за 

самостални рад; 

Оперативни 

задаци 

савладају сабирање и одузимање до 100; схвате множење као сабирање једнаких 

сабирака, упознају и користе термине и знак множења; упознају операцију дељења, 

користе термине и знак дељења; упознају (на примерима) комутативност и 

асоцијативност рачунских операција (без употребе ових назива); уочавају својства 

нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и делиоца; савладају 

таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до ауто-

матизма); савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и 

редослед извођења рачунских операција; умеју да прочитају и запишу помоћу слова 

збир, разлику, производ и количник, као и да знају да одреде вредност израза са две 

операције; упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену 

за неки број) у најједноставнијим примерима сабирања и одузимања; умеју да 

решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с 

једном операцијом (на основу веза између компонената операције); схвате појам 

половине; уочавају и стичу одређену спретиост у цртању праве и дужи као и разних 

кривих и изломљених линија; уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној 

мрежи; упознају и примењују мере за дужину (m, dm, cm) и време (час, минут, дан, 

седмица, месец). 

Разред други 

Годишњи 

фонд часова 

180 часова (недељни фонд 5) 
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Област /тема 

 

         Садржаји програма                 Стандарди 

Природни 

бројеви до 

100     
 

 

Сабирање и одузимање природних 

бројева до 100 (с прелазом преко 

десетице). Комутативност и 

асоцијативност сабирања.  

Множење и дељење природних бројева; 

знаци за множење и дељење (. , :); речи: 

чиниоци, производ, дељеник, делилац, 

количник. Нула и јединица као 

чиниоци; нула као дељеник. 

Комутативност и асоцијативност 

множења.  

Изрази (две операције); заграде, 

редослед рачунских операција.  

Слово као замена за неки број.  

Одређивање непознатог броја у 

једнакостима типа: x + 5 = 9;     7 .  x = 

35; x : 5 = 3; 12 : x = 4.  

Појам половине.  

Решавање једноставнијих задатака 

(највише две операције).  

Основни ниво 

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати 

број до сто, уме да упореди бројеве по 

величини и да прикаже број на датој 

бројевној полуправoj  

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза 

са највише две операције сабирања и 

одузимања у оквиру прве стотине 

1МА.1.1.3.  множи и дели без остатка у 

уквиру прве стотоине 

1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно 

постави израз са једном рачунском 

операцијом  

1МА.1.1.5. уме да решава једноставне 

једначине у оквиру прве стотине 

Средњи ниво  

1МА.2.1.1. уме да примени својства 

природних бројева (паран, непаран, највећи, 

најмањи, претходни, следећи број) и разуме 

декадни бројни систем  

 1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину  

најближу датом броју  

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна 

вредност израза  

1МА.2.1.4.  рачуна вредност израза са 

највише две операције 

1МА.2.1.5.  уме да решава једначине 

Напредни ниво 

1МА.3.1.1. уме да примени својства 

природних бројева у решавању проблемских 

задатака  

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања 

и одузимања и уме да их примени.  

1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну 

вредност израза са више операција, 

поштујући приоритет  

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније 

проблемске задатке дате у текстуалној 

форми  

1МА.3.1.5. уме да одреди решења 

неједначине са једном операцијом  
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Геометријска 

тела и 

фигуре   
 

 

Предмети облика лопте, ваљка, квадра 

и коцке. Упоређивање предмета по 

облику, ширини, висини и дебљини.  

Дуж, полуправа и права. Цртање 

разних кривих и изломљених линија. 

Отворена и затворена изломљена 

линија. Уочавање и цртање 

правоугаоника и квадрата на 

квадратној мрежи.  

Основни ниво 

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске 

фигуре и тела (квадрат,правоугаоник, круг  

троугао,коцку,квадар,лопту,ваљак) 

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и 

њихове односе  1МА.1.2.3. користи поступак 

мерења дужине објекта,приказаног на слици, 

при чему је дата мерна јединица  

Средњи ниво 

 1МА.2.2.1. црта разне криве и изломљене 

линије 

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење 

дужине  

Напредни ниво 

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење 

дужине из већих у мање  

1МА.3.2.2. мери дужину дужи помоћу 

m,dm,cm 

Мерење и 

мере   
 

Мерење дужи помоћу метра, дециметра 

и центиметра. Мере за време: час, 

минут, дан, седмица - недеља, месец.  

Однос између јединица упознатих 

мера.  

 

 

Основни ниво 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму 

новца преко различитих апоена и рачуна са 

новцем у једноставним ситуацијама 

1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да 

употреби за мерење задате дужине(m,dm, cm 

) 

1МА.1.4.4. уме да чита једноставније 

графиконе, табеле и дијаграме  

Средњи ниво 

 1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму 

новца преко различитих апоена и рачуна са 

новцем у сложенијим ситуацијама  

1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, 

минут, сат, дан, месец, година) и уме да 

претвара веће у мање и пореди временске 

интервале у једноставним ситуацијама 

Напредни ниво 

1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, 

минут, сат, дан, месец, година, век) и уме  да 

претвара веће у мање и пореди временске 

интервале у сложенијим ситуацијама 

Кључни појмови: бројеви, сабирање, одузимање, множење, дељење, разломак, мерење,   

геометријска тела и фигуре. 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 

      УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

У другом разреду се наставља са остваривањем наставних садржаја из математике који су 

јединствена целина са програмом оствареним у првом разреду и његов су продужетак. Из тих 

разлога приступ, реализација и методологија биће захтевнији. С обзиром да је врло битно 

понављање таблице сабирања и одузимања таблице природних бројева до 100, иницијалним 

тестовима ћемо проверити  степен овладаности овом темом. 
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 Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је програмом наставе и учења за други 

разред основне школе који је заступљен са 180 часова. 

Програм садржи: циљ и садржајe у оквиру три програмско-тематска подручја:  природни 

бројеви до 100 (145 часова),  геометријска тела и фигуре ( 25 часова) и мерење и мере (10 

часова).  

Сви садржаји распоређени су по областима и темама уз примену  начела поступности, 

корелације, интеграције и примерености узрасту. Садржаји програма математике представљају 

основу за остваривање стандарда, јер је њима обухваћено све оно што ученик треба да изгради 

на нивоу знања. 

Програм наставе матеамтике се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима или у 

групама и реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 

Делимично, настава ће се организовати и у школском дворишту приликом обраде теме која се 

односи на мерење и мере.  

Избор  одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, 

наставним  садржајима и циљевима  као и стандардима које треба остварити на  једном часу 

математике. 

Врло је важно да се у настави математике примењује више, међусобно комбинованих метода 

рада. Избор метода зависи од: садржаја градива, типа часа, степена развоја ученика, предзнања 

ученика, састава одељења, броја ученика у одељењу и наставне технологије. У вези с тим у 

настави математике ће се користити следеће наставне методе: методе усменог излагања 

(објашњавање,описивање, образлагање, доказивање), методе разговора (разговор, расправа, 

дијалог),метода демонстрирања, метода експеримента и посматрања, метода рада на тексту, 

индуктивно – дедуктивна метода, илустративна метода, хеуристички приступ, метода писаних 

радова,  практичан рад, игровне активности, интерактивна метода, метода графичких радова, 

учење кроз игру. 

Основни облици извођења програма су: фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи.  

Подстицаћемо ученике да примењују и повезују знања тако што ће: у области ликовне културе 

од глине вајати и цртати различите геометријске облике, повезивати вајане и цртане облике у 

креативне целине и композиције, низати елеменате различитих облика и боја на канап... 

- у области физичког васпитања вежбати примену просторних релација: десно-лево, испред- 

иза, напред- назад – укомпоновати поменуте релације у елементарне игре у простору, у области 

света око нас (мерење и мере, временске одреднице), у области српски језик : читање са 

разумевањем, питања и одговори, састављање реченица, правописна правила; 

  

У настави математике користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 

Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се:  материјал за рад у пару и у 

групи,наставни листићи,  наставни листови, апликације,илустрације, прибор за цртање, жетони, 

штапићи, модели геометријскох фигура, модели предмета у непосредној околини, играчке, 

рачунар, табла, платно, пројектор. 

За реализацију циља наставе математике на овом нивоу садржаји програма у основи су довољно 

приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно деловати на ученике, јер ови 

имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и 

генерализације, синтезе и примене, стваралачко решавање проблема). 

 

  

I Природни бројеви до 100 

 

Програм математике предвиђа да ученици поступно упознају бројеве природног низа и број  

нула; Издвајањем различитих колекција објеката врши се  пребројавање и записивање бројева  

цифрама чиме се учи "аритметичка азбука" и истиче независност броја; Узастопно бројање 

наводи их на откривање законитости формирања низа бројева; После обраде операција 

сабирања  и одузимања  уводе се операције множења и дељења. Методама поступности и 

очигледности и са доста дидактичког материјала ће се подстицати ученици на логичко и 
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експериментално размишљање јер се први пут сусрећу са веома битним садржајима – 

множењем и дељењем, на шта треба посебно обратити пажњу. 

Ученици прво упознају својства операције, а затим објашњавање начина рачунања; операције се 

врше усмено. Дељењем очигледних средстава (јабука, чоколада) и издвајање делова према 

датим разломцима (1/2, 1/4), кретање, трчање у одређеном ритму, свирање, тактирање и певање 

бројалица и песама у различитим тактовима (2/4). Бројевне изразе треба обрађивати упоредо са 

увежбавањем рачунских операција. Треба инсистирати на томе да ученици текстуално записане 

задатке приказују бројевним изразима и да речима исказују бројевне изразе, односно да их 

читају. Оваквим начином обрађивања бројевних израза ученици се сигурно сналазе у редоследу 

рачунских операција и лако схватају значај заграда у задацима. Програм предвиђа да се 

једначине, као специјалне формуле, решавају паралелно са вршењем одговарајућих рачунских 

операција. Решавање једначина у другом разреду заснива се на познавању рачунских операција 

и њихове међусобне повезаности. При решавању једначина с непознатим елементом множења и 

дељења треба узимати само примере с целобројним решењима. 

 

 

II Геометријска тела и фигуре  

 

Ученици најпре упознају облике геометријских тела. Затим упознају различите најпростије 

геометријске фигуре: линије, тачку и дуж, а тек онда добијају прве представе о правоугаонику и 

квадрату, углу, троуглу, кругу, правој и равни, квадру, коцки и неким њиховим својствима. 

Приказивањем модела, уочавањем, цртањем (на квадратној мрежи, лењиром, шестаром), 

бојењем, спајањем делова, прављењем модела, упоређивањем, процењивањем ученици се 

упознају са геометријским фигурама и телима као и кроз презентације и ИКТ, вршњачко учење. 

Ученици ће се подстицати на извођење закључака и примену знања на решавање практичних 

задатака. Уочавање различитих геометријских тела у непосредном окружењу, моделирање и 

прављење различитих геометријских тела од теста, глинамола, сламчица, пластелина (прављење 

паноа-скулптура). Цртање и препознавање различитих геометријских фигура и тела на 

рачунару, цртање и бојење предмета од различитих геометријских фигура (робот, брод, камин) 

описивање геометријских тела. Почетна настава геометрије мора бити експериментална, тј. 

најпростије геометријске фигуре и нека њихова својства упознају се практичним радом, преко 

разноврсних модела фигура у току посматрања, цртања, резања, пресавијања, мерења, 

процењивања, упоређивања, поклапања итд. При томе ученици уочавају најбитнија и 

најопштија својства одређених фигура која не зависе од времена, материјала, боје, тежине и др. 

Тако ученици стичу елементарне геометријске представе, апстрахујући небитна конкретна 

својства материјалних ствари. 

 

III Мерење и мере   

 

За упознавање метарског система мера треба користити очигледна средства и давати ученицима 

да мере предмете из околине (у учионици, школском дворишту, код куће итд.). Исто тако, 

неопходно је и да се ученици вежбају да процењују одока (нпр. раздаљину између два предмета, 

масу и сл.), па да по завршеном таквом мерењу утврђују израчунавањем колику су грешку 

учинили. 

Претварање јединица у мање и веће јединице треба показивати и увежбавати на примерима, али 

у задацима не треба претеривати с великим бројем разних јединица. Благовременим увођењем 

метарског система мера отпада потреба да се вишеимени бројеви издвајају у посебан одељак, 

односно рачунске операције са вишеименим бројевима треба изводити упоредо с рачунањем с 

природним бројевима на тај начин што ће се вишеимени бројеви претварати у једноимене 

бројеве најнижих јединица. Мерење дужине, ширине, висине учионице, ормара, клупе. 

Прављење модела метра, решавање проблемских задатака, прављење сата и календара, ленте 

времена и сналажење на њима, цртањем помоћу шестара, лењира. 
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ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ МАТЕМАТИЧКИХ ЗНАЊА И УМЕЊА УЧЕНИКА 

 

Знати: 

 

- таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења; 

- јединице: дециметар, центиметар, час, минут, дан, седмица, месец; 

- основна својства рачунских операција. 

 

Умети: 

 

- користити таблицу множења једноцифрених бројева (до аутоматизма); 

- вршити четири основне рачунске операције у оквиру прве стотине; 

- вршити проверу обављене рачунске операције; 

- израчунати вредност бројевног израза са две операције; 

-решавати једначине (наведене у програму) на основу зависности између резултата и  

  компонената операције; 

- решавати једноставније задатке са 1-2 операције; 

- мерити дуж у центиметрима, дециметрима и метрима; 

- цртати изломљену линију, правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 

- одредити половину датог броја; 

- користити уџбеник 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

 

Начин праћења 

усмена проверавања, плакати, свакодневно праћење ученика на часовима , повремене 

петоминутне провере на крају часа путем усмених или кратких писмених  одговора, 

петнаестоминутне провере усвојености обрађеног градива, провера знања путем контролних 

вежби , праћење реализације домаћих  задатака, игровне практичне активности, ангажовање 

ученика на часу, сарадња са вршњацима, степен усвојености знања, умења, навика 

 

 
АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 
 
саопштава наставне садржаје, организује и усмерава процес учења, процењује и оцењује ниво и 
квалитет усвојености знања, преноси теоријска и практична знања, упознаје ученике са 
методама и техникама учења, подстиче, похваљује, помаже, представља цртежом дате садржаје, 
демонстрира, објашњава правило или поступак израде задатка, изводи ученике ван учионице 
ради лакшег схватања и вежбања одређених садржаја,објашњава поступке одређивања 
непознатог броја, усмерава ученике на правилно математичко изражавање,подстиче ученике да 
узајамно помажу једни другима у раду, упућује ученике на повезивање претходних знања са 
новим садржајима, благовремено реагује на тешкоће у раду ученика,сарађује са родитељима и 
информише их о активностима деце. 
 
 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 
усвајање знања, понављање, опажање, откривање и увиђање законитости и процеса, вежбање, 
израда и презентовање самосталних радова, стварање, учешће у дискусији, анализирање 
података,чињеница и информација, чита и пише природне бројеве до 100, упознаје појам скуп 
природних бројева, чита и саставља изразе са две операције и израчунава их, одређује 
непознати број у скупу бројева до 100, врши четири рачунске операције у скупу бројева до 100, 



130 

 

примењује и проширује своје знање о својствима рачунских операција, решава текстуалне 
задатке, уочава разлике и сличности између тела, проналази предмете облика квадра, коцке, 
лопте, ваљка, усваја појам производ и писање производа два броја, усваја таблицу множења и 
дељења, упоређује предмете користећи релације шире - уже, више - ниже, дебље – тање, црта 
дужи, упоређује их и графички представља, користи јединице мере за дужину, црта 
правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи, црта отворене и затворене изломљене линије, 
упознаје појам разломка, формира и активно користи јединице за време: година, месец, 
седмица, дан, час и минут, ради у пару као помоћ другу у схватању датог садржаја. 

 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

  

учење како се учи, вештина комуникације, решавање проблема, вештина сарадње, дигитална 

компетенција, рад са подацима и информацијама. 
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                                                        5. 2. 4. СВЕТ  ОКО  НАС 

 

Циљ: Општи циљ интегрисаног наставног предмета Свет око нас јесте да деца 

упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему. 

Циљеви и 

задаци 

формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 

овладавање почетним техникама сазнајног процеса: посматрање, уочавање, 

упоређивање, класификовање, именовање; 

подстицање дечијих 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 једноставних узрочно-последичних веза, појава и процеса, 

слободног исказивања својих запажања и предвићања; 

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 исказивање 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 као и интересовања и спремности 

за његово очување;                                                                                                           

развијање основних појмова о непосредном приридном и друштвеном окружењу 

и повезивање тих појмова; 

развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихиве повезаности; 

развијање основних елемената логичког мишљења; 

развијање радозналости, интересивања и способности за активно упознавање 

окружења; 

оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 

интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из 
области природе и друштва; 

стицање елементарне научне писменисти и стварање основа за даље учење; 

усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог 

рационалног коришћења и дограђивања; развијање еколошке свести. 

Разред други 

 

Годишњи 

фонд часова 

72 

Недељни 

фонд часова 

  2 

Кључни појмови: оријентација, где човек живи, рециклажа, веза живе и неживе природе, 

људска делатност, комуникација, понашање. 
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Област 

/тема 

Садржаји програма Стандарди 

 

 

Жива и 

нежива 

природа  

 

  

 

а) Жива природа – биљке, животиње, човек, 

(заједничке особине живих бића, разноврсност 

биљака и животиња у мојој околини, разлика 

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. 

 

 

б) Нежива природа – вода (где је има, облици 

појављивања, својства воде) земљиште  (услов 

за  раст и развој биљака, ваздух (свуда око 

нас, услов за живот, како га препознати), 

сунце (извор светлости и топлоте, услов за 

живот), промене које настају при загревању и 

хлађењу воде и ваздуха, слободна површина 

воде и слободна промењљивост. 

 

 

в) Веза живе и неживе природе – без чега не 

могу жива бића, промене у природи и 

активности људи у зависности од годишљих 

доба, загађеност воде, ваздуха, земљишта и 

могућност заштите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1СОН.1.1.1. прави разлику између 

природе и производа људског рада 

1СОН 1.1.2. зна ко и шта чини живу и 

неживу природу  

1СОН.1.1.3. зна заједничке 

карактеристике живих бића  

1СОН.1.1.4. уме да класификује жива 

бића према једном од следећих 

критеријума: изгледу, начину исхране, 

кретања  

1СОН.1.1.5. препознаје и именује 

делове тела живих бића 

1СОН.1.1.6. разликује станишта према 

условима живота и живим бићима у 

њима  

1СОН.1.2.3. разликује повољно и 

неповољно деловање човека по 

очување природе 

1СОН.2.1.1. разуме повезаност живе и 

неживе природе на очигледним 

примерима  

1СОН.2.1.2. зна основне разлике 

између биљака, животиња и људи  

1СОН.2.1.3. зна улогу основних 

делова живих бића  

1СОН.2.1.4. разуме међусобну 

зависност живих бића у животној 

заједници  

1СОН.3.1.1. разуме повезаност живе и 

неживе природе на мање очигледним 

примерима  

1СОН.3.1.2. разуме функционалну 

повезаност различитих делова тела 

живих бића   

1СОН.3.3.1. разуме како загревање и 

хлађење воде и ваздуха утичу на 

појаве  у природи 
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Где човек 

живи  

 

 

 рељеф, површинске воде у месту и околини, 

насеља (појам иврсте насеља, некад и сад) 

живимо у насељу (групе људи, улога 

појединаца и група), правила понашања у 

групи,сналажеље у насељу, саобраћај као вид 

комуникације (врсте саобраћаја и саобраћајна 

средства, основна правила безбедног 

понашања и култура понашања у саобраћају) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1СОН.1.5.1. зна које друштвене групе 

постоје и ко су њихови чланови  

1СОН.1.5.2. зна основна правила 

понашања у породици, школи и 

насељу  

1СОН.1.5.3. зна које људске 

делатности постоје и њихову улогу  

1СОН.1.5.4. зна који су главни извори 

опасности по здравље и живот људи и 

основне  мере заштите  

1СОН.1.5.5. зна поступке за очување и 

унапређивање људског здравља 

1СОН.1.6.1.зна основне облике 

рељефа и површинске воде 

1СОН.1.6.2. зна основне типове 

насеља и њихове карактеристике 

1СОН.1.6.4. зна основне информације 

о начину живота људи у прошлости 

1СОН.1.6.5.зна основне информације 

о начину живота људи из прошлости 

1СОН.2.5.1. зна које су улоге 

различитих друштвених група и 

њихових чланова  

1СОН.2.5.2. зна која су права и 

обавезе чланова у различитим 

друштвеним групама  

1СОН.2.5.3. разуме повезаност и 

међузависност различитих људских 

делатности  

1СОН.2.6.1  препознаје и именује 

облике рељефа и површинских вода у 

свом месту и  околини 

1СОН.2.6.5. уочава сличности и 

разлике између начина живота некад и 

сад  

1СОН.3.5.1. разуме заједничке 

карактеристике друштвених група и 

разлике међу њима 

1СОН.3.5.2. разуме да се права и 

обавезе чланова друштвених група 

међусобно допуњују 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Људска 

делатност  

 

 

човек ствара, материјали-исти материјали- 

различити производи, различити материјали за 

исти производ, разноврсност материјала, 

основна  

1СОН.1.3.1. зна основна својства воде, 

ваздуха и земљишта  

1СОН.1.3.4. зна основна својства 

материјала: 

тврдоћа,еластичност,провидност,нама
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својства материјала, топлотна и електрична 

проводљивост материјала, могућност 

наелектрисања тела и особине које тада 

испољавају, утицај топлоте на тела, понашање 

материјала под механичким утицајима, 

комбиновање материјала и прављење нових 

целина, рециклажа. 

гнетисаност 

1СОН.1.3.5. зна да својства материјала 

одређују њихову употребу и 

препознајре примере у свом окружењу  

1СОН.1.3.6. зна промене материјала 

које настају због промене температуре 

1СОН.2.3.1. зна сложенија својства 

воде и ваздуха:агрегатно стање и 

кретање различитог састава 

1СОН.2.3.2. зна да су различита 

својства воде, ваздуха и земљишта 

последица њиховог 

различитог састава 

1СОН.2.3.3. разликује материјале који 

су добри проводници топлоте и 

електрицит од оних који то нису  

1СОН.2.3.4. зна да топлотна и 

електрична проводљивост материјала 

одређује њихову    употребу и 

препознаје примере у свом окружењу 

1СОН.2.3.5. разликује повратне и 

неповратне промене материјала 

1СОН.3.3.1. разуме како загревање и 

хлађење воде утичу на појаве у 

природи                                                                                                                 

 

Кретање у  

простору и 

времену 

дан , одређивање дана према положају Сунца,  

трајање  дана, шта све утиче на брзину 

кретања тела, брзина кретања организма 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 

временској ленти 

1СОН.1.4.1. уме да препозна кретање 

тела у различитим појавама  

1СОН.1.4.2. зна помоћу чега се људи 

оријентишу у простору: лева и десна 

страна стране света, адреса, 

карактеристични објекти  

1СОН.1.4.3. уме да одреди стране 

света помоћу Сунца  

1СОН.1.4.4. зна јединице за мерење 

времена: дан, недеља, месец, година, 

деценија и век  

1СОН.1.4.5. уме да прочита тражене 

информације са часовника и 

календара 

1СОН.2.4.1. зна да кретање тела 

зависи од силе која на њега делује, 

врсте подлоге и облика тела 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је програмом наставе и учења за други 

разред основне школе који је у другом разреду заступљен са 72 часа. 

Програм садржи: циљ и садржајe у оквиру четири програмско-тематска подручја: Жива и 

нежива природа, Где човек живи, Људска делатност, Оријентација у простору и времену.  

Сви садржаји распоређени су по темама уз примену  начела поступности, корелације, 

интеграције и примерености узрасту. Садржаји програма Света око нас представљају основу за 

остваривање стандарда, јер је њима обухваћено све оно што ученик треба да изгради на нивоу 

знања.  Садржаји програма ће се реализовати кроз задате теме, које се надовезују и проширују 

на већ обрађене у првом разреду. У стицању нових знања полази се од постојећих искустава 

деце, тако да се активности деце базирају на истраживачким и експерименталним методама. 
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Програм наставе и учења се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима или у 

групама и реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 

Делимично, настава ће се организовати и у школском дворишту приликом обраде тема које се 

односе на оријентацију у простору и времену, одређивање дана према положају сунца, изгледа 

земљишта у непосредном окружењу, саобраћај у околини школе. Поједине садржаје предмета 

трудићемо се да остваримо одласком на излете и наставу у природи чиме уводимо амбијенталну 

наставу. 

Избор  одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, 

наставним  садржајима и циљевима  као и стандардима које треба остварити на  једном часу 

света око нас. 

Врло је важно да се у настави Света око нас примењује више, међусобно комбинованих метода 

рада. Избор метода зависи од: садржаја градива, типа часа, степена развоја ученика, предзнања 

ученика, састава одељења, броја ученика у одељењу и наставне технологије. У вези с тим у 

настави овог предмета ће се користити следеће наставне методе: методе усменог излагања 

(објашњавање,описивање, образлагање, доказивање), методе разговора (разговор, расправа, 

дијалог),метода демонстрирања, метода експеримента и посматрања, метода рада на тексту, 

индуктивно – дедуктивна метода, илустративна метода, хеуристички приступ, метода писаних 

радова,  практичан рад, игровне активности, интерактивна метода, метода графичких радова, 

кооперативне методе, учење кроз игру. 

Основни облици извођења програма су: фронтални рад, индивидуални рад, рад у пару,  рад у 

групи, индивидуализовани рад ( по потреби).  

Користиће се садржаји унутар предмета, као и оне на нивоу разреда уз примену 

мултидисциплинарног приступа  при изградњи појмова; активности ученика (посматрање, 

описивање, експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање, играње, илустровање, 

драматизација, квизови, активности у оквиру мини пројекта- осмишљавање и реализација,) су 

пут за трансформацију представа и опажајно – практичног мишљења у појмовно. 

Од самог почетка подстицаћемо децу на активно учешће у настави да знања стичу већим делом 

сасмостално и уз помоћ учитеља када је то потребно.  

У стицању нових знања полази се од постојећих искустава деце, тако да се 

активности деце базирају на истраживачким и експерименталним методама. 

 Наводићемо децу на посматрање, описивање, праћење, бележење, истраживање, сакупљање, 

стварање,   и на тај начин остварићемо корелацију са српским језиком, математиком, физичком 

културом,  народном традицијом и осталим предметима. Ученике ћемо што више стављати у 

активну позицију у процесу стицања знања коришћењем различитих облика рада на часу.  

Користићемо и ширу литературу, различите изворе знања како би се ученици мотивисали за 

нова сазнања. Као иновацију у раду задаћемо ученицима да прате одређену научно-популарну 

емисију о живој и неживој природи и на часовима ћемо размењивати искуства о томе. 

Стављаћемо ученике  у позицију малих истраживача, и навикавати их на активно учешће у 

очувању животне средине. У раду ћемо користити комуникативно – интерактивни приступ, 

индуктивни, дедуктивни, аналитички, стваралачки,проблемско-стваралачки, корелацијско-

интеграцијски. 

Кореалицију ћемо спровести кроз српски језик (читање и писање, народне песме, приче, 

обичаји), физичко и здравствено васпитање (природни облици кретања, игре оријентације), 

ликовну културу (цртање и сликање, колажирање, вајање), математика (мерење), грађанско 

васпитање (права и обавезе, дечја права, сарадња, ненасилна комуникација). 

У настави света око нас користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке 

и технолошког развоја Републике Србије. 

Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се:  материјал за рад у пару и у групи, 

наставни листови, апликације, илустрације, прибор за цртање, фотографије, слике, видео 

записи, презентације. модели предмета у непосредној околини, играчке, рачунар, табла, платно, 

пројектор. 
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I  Жива и нежива природа  

 

Путем истраживачких задатака (ученик планира и организује начин на који ће доћи до 

решавања постављених задатака), посматрања (школско довориште, станиште, биљке, 

животиње, ботаничка башта, парк, шума, Авала, Кошутњак), сакупљања (прављење албума у 

тимовима, модела, хербаријума...), праћења и бележења (графички прикази – цртежи, 

електронски прикази, записивање, прављење симбола) долазе до сазнања и уочавања 

повезаности живе и неживе природе. 

 

II Где човек живи  

 

 

- сналажење у насељу 

- орјентација у простору 

- правилно понашање у групи 

- познавати и придржавати се основних правила у саобраћају 

 

 

Људска делатност  

 

Посматрањем и сакупљањем (разни материјали) уочавају особине и промене материјала, 

експериментима (проучавање растворљивости, хлађења, загревања, електрицитета ), бележењем 

и записивањем (вођење дневника) и представљањем практичног рада кроз Power Point 

презентацију, којим објашљавају промене материјала у свом окружењу. 

Описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом окружењу 

Подстицање и развијање истраживачких активности код деце 

 

IV Кретање у  простору и времену 

 

Праћење и бележење (како организовати време), експерименти (рад по групама – групе добијају 

различите задатке – облик и величина тела, материјали, подлога, средина, јачина деловања и 

ученици праве различите облике, облажу их различитим материјалима, потом сами организују 

експерименте којима доказују шта све утиче на кретање тела; практиковање и стварање (израда 

часовника, календара, израда и попуњавање немих карти); играње (пронађи благо уз помоћ 

компаса, читање мапа); 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације 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.  

 

Начин праћења /оцењивања ученика 

 

- иницијални тест 

- свакодневно праћење ученика на часовима 

- повремене петоминутне провере на крају часа путем усмених или кратких писмених одговора 

- провера знања путем контролних вежби 
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- праћење реализације домаћих  задатака                                                                                                                           

- игровне практичне активности 

- усмено одговарање 

- извођење огледа 

- дискусуја 

- расправа 

- ангажовање ученика  

- презентовање рада 

- учествовање у пројекту 

 

 

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

 

  НАСТАВНИК 

  Прати остигнућа ученика, припрема наставни материјал, учествује у изради пројеката,   

  образлаже и објашњава, дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 

- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве могућностима ученика 

- прилагођава темпо рада различитим потребама ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика 

- посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама 

- примењује специфичне задатке /активности/ материјале на основу ИОП-а за ученике 

  којима је потребна додатна подршка у образовању 

- функционално користи наставна средства 

- усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 

- проверава да ли су постигнути циљеви часа 

- похваљује напредак ученика 

- даје могућност ученицима да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са   

  предметом учења на часу 

- испољава емпатију према ученицима 

- показује поштовање према ученицима 

- учи ученике како да процењују свој напредак 

- обрађује садржаје нових наставних јединица  

- наводи примере на основу којих објашњава појмове  из свих области 

- проверава и увежбава садржаје из претходних разреда  

- настоји да ученици стекну и задрже добре навике у изговору   

- координира у раду целокупног одељења 

- континуирано вреднује и оцењује стечена знања из ове области- информише ученике о   

  резултатима контролних вежби и осталих видова писмених провера знања 

- прилагођава задатке способностима ученика 

- сарађује са ПП службом у циљу побољшања рада 

- благовремено реагује на тешкоће у раду ученика 

- упућује ученике у правила и значај тимског рада и рада у пару 

- прати и усклађује рад појединих ученика ради побољшања успеха 

- сарађује са родитељима и информише их о активностима деце. 
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 УЧЕНИК 

 

- 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 

 

 

Остале активности ученика: 

 

 Стиче и усваја знања, записује, чита, пише, одговара на постављена питања, примењује,  

уочава,  именује, црта, разликује, препознаје, опажа, обликује, користи прибор за цртање, 

издваја, закључује, поставља питања, дискутује, експериментише, исправља грешке у свом 

раду, самостално ради, анализира, посматра, помаже друговима у раду, проналази и користи 

друге изворе сазнања ван школе. 

 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

  

 учење како се учи,  решавање проблема, вештина сарадње, дигитална компетенција, еколошка 

компетенција,  рад са подацима и информацијама 
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5. 2. 5.  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

                                                            

Циљ Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче 

и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

Задаци: 
Настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за 

опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи; 

да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за 

увоћење у визуелно мишљење; 

стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја 

користе технике и средства ликовно-визуелног изражавања; 

развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене 

уметности; развијати ученикове потенцијале у области ликовности и 

визуелности, те му помагати у самосталном изражавању коришћењем 

примерених техника и средстава; 

развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика 

уметности;да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, 

галерија, музеја и чување културних добара; 

да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, 

примењују у раду и животу;развијати сензибилитет за лепо писање; 

развијати моторичке способности ученика. 

ученици треба да схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осе-

ћања, доживљаја и стваралачке имагинације; 

да опажају, ceћajy се, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације; 

да стекну искуства о: оплемењивању животног и радног простора, контрасту 

облика, карактеру облика, коришћењу материјала за рад, визуелним 

знаковима, опажањима облика у кретању, компоновању, рекомпоновању, 

дејству светлости на карактер облика 

Оперативни 

задаци 

 

 

Ученици треба да: 

схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и 

стваралачке имагинације; опажају, сећају се, објашњавају и реконструишу 

појаве или ситуације; стекну искуства о: оплемењивању животног и радног 

простора, контрасту облика, карактеру облика, коришћењу материјала за рад, 

визуелним знаковима, опажањима облика у кретању, компоновању, 

рекомпоновању, дејству светлости на карактер облика; развију навику лепог 

писања; развију осетљивост за лепо писање (ћириличка и латиничка 

палеографија). 

Разред други 

Годишњи 

фонд часова 
72 

Недељни 

фонд 
 2 

Кључни појмови: кретање, облик, маска, костим, сцена, ћирилица, латиница, контраст, 

паковање 

 

Област/тема                    Садржаји програма   Циљ и задаци  

 

 

I Кретање облика у 

простору 

Кретање више облика у простору, 

кретање једног облика у простору.  
-ученици уочавају и 

ликовно представљају 
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 кретање облика у 

простору, ученици 

правилно користе прибор 

за рад 

 

 

II Дејство светлости 

на карактер облика 

(светлост)  

Природна и вештачка светлост, силуета, 

сенка (сопствена и бачена), фигура и 

позадина, светло и сенка у фигури.  

 

ученик уочава угао 

осветљења; покретом 

ствара сенку; 

разликује светло и сенку на 

различитим предметима 

III Амбијент- сценски 

простор 

Израда маски, костима и сцене.  

 

 

-ученик експериментише 

бојама и материјалима; уме 

да 

преобликује предмете у 

смислу промене значења 

 

  

IV Лепо писање са 

калиграфијом  

Писање латиничких слова упоредо са 

ћириличким словима.  

 

ученик повлачи и црта 

линије, шаре и облике; 

схвата односе 

цело – део, велико – мало, 

високо – ниско, уско – 

широко, лево- десно, 

правилно пише ћирилична  

и латинична слова 

 

 

 

V Контраст као 

мотивација за 

опажање облика  

Природни и вештачки облици, слагање - 

разлагање, разлагање - слагање, 

 једнобојан - вишебојан, обрађен - 

необрађен, прав - крив, једноставан - 

сложен, испупчен - удубљен.  

ученик уме да ликовно 

представи предмете 

упознате тактилним чулом 

 

 

 

 

 

 

VI Индивидуално 

коришћење 

материјала за рад 

(паковање)  

 Обликовање необичних објеката. 

Појмови: паковање 

ученик самостално бира и 

експериментише бојама и 

материјалима; преобликује 

материјале истог порекла 

спајајући делове у нову 

целину 

 

 

 

 

 

 

 VII Разне врсте 

знакова и симбола  

Печат, грб, симболи, словни и нотни 

знаци.  

Појмови: хералдика.  

 

ученик користи различите 

материјале да би се 

изразио; уме да 

преобликује предмете у 

смислу промене значења 

VIII Једнобојна 

композиција 

употребних предмета 

(клуаж 

Једнобојна композиција употребних 

предмета.  

 

ученик самостално гради 

композицију и ствара 

целину од 

делова; самостално 

експериментише 

материјалима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX Замишљања 

 

Вербални опис, текст, фотографија...  

 

 

-ученик самостално спаја 

истородне материјале и 

прави 

декоративну композицију; 

експериментише бојама и 

материјалима 
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X Преобликовање 

материјала или 

предмета њиховим 

спајањем (везивање)  

Преобликовање материјала или 

предмета њиховим спајањем.  

Појмови: везивање.  

 

 

 

-ученик користи различите 

алатке и материјал за 

ликовно 

изражавање; уме да 

преобликује, лепи и спаја 

различите 

материјале и добије нови 

облик 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен наставним планом и програмом у 

другом разреду је 72 часа. 

Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на 

часу, а час ликовне културе треба да буде доживљај за ученике. 

Програм наставе се изводи у учионици и реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и 

визуелних наставних средстава. Избор  одређених наставних облика, метода, поступака и 

средстава условљен је, пре свега, наставним  садржајима и циљевима  као и исходима које треба 

остварити на  једном часу ликовне културе.. 

Избор метода зависи од: садржаја градива, типа часа, степена развоја ученика, предзнања 

ученика, састава одељења, броја ученика у одељењу и наставне технологије. У вези с тим у 

настави овог предмета ће се користити следеће наставне методе: методе усменог излагања 

(објашњавање,описивање, образлагање, доказивање), методе разговора (разговор, расправа, 

дијалог), метода демонстрирања, експериментална метода, метода рада на тексту, илустративна 

метода, метода рада по слуху,  практичан рад, игровне активности, интерактивна метода, 

кооперативне методе, учење кроз игру.  

Основни облици извођења програма су: фронтални рад, индивидуални рад, рад у пару и рад у 

групи, индивидуализовани.  

Кореалицију ћемо спровести кроз: српски језик (основе читања и писања, књижевност, 

ћирилица и латиница), свет око нас   (материјали, кретање у простору), математика (прав – 

крив, линије), музичка култура (композиција, ноте, линијски систем). 

У настави ликовне културе користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете 

науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 

Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се: разне слике и фотографије, рачунар, 

ИКТ средства, репродукције уметничких дела, ученички радови, фотографије, предмети, 

прибор за цртање, 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

 

 

Начин праћења /оцењивања ученика 

 

-  кроз радове ученика 
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- свакодневно праћење ученика на часовима 

-  игровне практичне активности 

- ангажовање ученика на часу 

 

Током реализације програма развијаћемо креативност ученика. Кроз причу, игру,импровизацију 

доводити ученика у позицију да употребе свој стваралачки потенцијал. Захтеве ћемо 

прилагодити узрасту ученика (могућностима) чиме ће бити задовољен елементаран захтев за 

предвиђено време, до два часа, да ученик заврши свој рад.  Водићемо  разговор са ученицима 

како би сваки ученик, пре почетка рада, дошао до своје идеје, а на основу садржаја које се нуди.   

Експерименталним и демонстративним методама развијаћемо код ученика вештине, навике, 

перцепцију и што већу могућност слободног, креативног мишљења и изражавања. Приликом 

планирања треба водити рачуна да се предвиди око 60% обраде новог градива према 40% 

вежбања. Под појмом обраде новог градива подразумева се први рад предвиђеног садржаја у 

некој од предвиђених техника и коришћења материјала. Вежбањем су предвиђени исти 

садржаји (али реализовани у другим техникама и другим материјалима у односу на први рад). 

Сваки наставник би требало да сачини по тим принципима годишњи план рада из кога ће 

касније сачинити оперативне планове рада за сваки месец посебно.У процесу мотивисања 

ученика за рад, наставник ће водити разговор о предвиђеним садржајима (ликовни садржаји), 

чиме ће створити услове, а ослањајући се на знања ученика стечена у другим областима, да 

сваки ученик пронађе своју тему за рад. Наставник никад не треба да каже коју ће тему ученици 

цртати, сликати или вајати! Ученик сам треба да дође до своје теме, то наглашавамо према 

планираном садржају, како се не би десило да на сваком часу наставник каже "данас ћете 

цртати или сликати слободну тему". Ученик треба да изврши избор теме на основу добро 

вођеног разговора о опажању природе и човекових творевина које чине његово окружење. 

 

 

I КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У ПРОСТОРУ  

 

Како су деца по својој природи све време у покрету, уверени смо да им је могуће објашњавати 

не само њихово кретање, већ и кретање облика у природи. 

За реализацију овог ликовног подручја показиваћемо деци репродукције/фотографије са 

приказима покрета једног и више облика: плесач/плесачи, спортиста – тркач/групни спортови, 

трка коња или приказ покрета других животиња у покрету и сл. Приказиваћемо видео записе 

који представљају покрет: балет, фолклор, трке... Мотивисаћемо децу да и сами покажу и 

изведу неки покрет и ликовно га представе. Подстицаћемо ученике да опажају облике у 

кретању у природи (нпр. лист брезе, тополе, шљиве, храста и све што чини њихово окружење у 

природи) и кретање облика у простору. Скренућемо пажњу на равнотежу више различитих 

предмета које се крећу у простору. Ученици представљају кретање на часу ликовног тако што 

цртају геометријске моделе, затим их секу, нижу на канап, па кад све то окаче на положени 

штап у простору десиће се неко кретање. Могући мотиви за рад: у фискултурној сали; необична 

гусеница (исецање кругова и низање на канап, како би направили гусеницу); лишће (цртање 

јесењих листова, исецање и низање на канап или грану); брод на таласима (исећи траке од белог 

папира) увијати их и лепити на плаву подлогу стварајући слику таласа. Међу таласе треба 

ставити брод (исечен и обојен); правити алке од папира;  лептир; буба; диносаурус. 

У раду ће се користити комбинована техника, цртачке и сликарске технике.  

Ликовни материјали: папир, маказе, дрвени штапићи, лепак, канап, конац, конструкција старих 

кишобрана и сл. 

 

 

II ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ  НА КАРАКТЕР ОБЛИКА  (СВЕТЛОСТ) 

 

У циљу континуитета сазнање о појму светлости треба наставити са играма светла и сенке 

ослањајући се на садржаје које су ученици учили у првом разреду. 
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Показати ученицима различитост дејства природне и вештачке светлости уз помоћ предмета и 

помоћних средстава (свећа, батерија, лампа...) у односу на подлогу, позадину и предмете 

међусобно. Показати им игру сенки рукама на зиду, или приказати неки филм са играма сенки.  

Показати различите изворе свјетлости. Показати дејство светлости на облике; Однос предмета и 

природних и вештачких извора светлости. Могући мотиви: силуета мога друга, облаци, 

месечина, постављени сто, бродови на узбурканом мору. 

Организовати позориште сенки.  

У раду ће се користити комбинована техника, цртачке технике, сликарске и вајарске технике. 

 

 

 

III АМБИЈЕНТ - СЦЕНСКИ ПРОСТОР  

 

За реализацију овог ликовног подручја приказаћемо деци снимак позоришне представе, балета, 

опере и сл. Затим, примере маски и костима прављених од стране професионалаца као и дечје 

радове њихових вршњака. Одиграти неку представу (бајку, басну) прилагођену њиховом 

узрасту са маскама и костимима који су сами направили. Разговарати о некој позоришној или 

школској представи коју су ученици гледали. Показати и објаснити појам маске, костима и 

сцене. У учионици може да се начини сцена неког амбијента, и то оног амбијента за који се 

ученици определе у разговору са наставником. Користећи цртачке, сликарске, вајарске, 

комбиноване технике, ученици израђују маске, костиме и организују сцену. Томе претходи 

посета позоришту и упознавање са елементима који су потребни за извођење једне представе. 

Меке оловке, темпера боје, глина, пластелин, папир, картон, разни други материјали. 

 

 

IV ЛЕПО ПИСАЊЕ СА КАЛИГРАФИЈОМ 

 

Писање ћириличких и латиничких слова. Повезивање слова у речи. Повлачење уских, косих, 

правих и положених линија. Повлачење отворених и затворених линија. Писање слова упоредо 

са учењем абецеде. Посета Народној библиотеци и упознавање са старим рукописима. 

 

 

V КОНТРАСТ (КАО МОТИВАЦИЈА ЗА ОПАЖАЊЕ ОБЛИКА) 

 

Користити демонстративну методу како би, показујући конкретне примере облика из 

непосредне околине, деца лакше уочила и усвојила појам контраста. Објаснити различите врсте 

контраста и на репродукцијама уметничких дјела. Објаcнити важност контраста у раду, 

истицање предмета (елемената) у раду путем контраста како бојом тако обликом, величином, 

светлином. Подстицати ученике да опажају, уочавају и разликују природне и вештачке облике, 

њихове карактеристике и јединство у коме се налазе. Мотивисати ученике да уклапају-

компонују природне облике у целину са облицима које ученици сами граде. Показати контрасте 

у окружењу и мотивисати ученике да они именују контрасте. Важно је да деца уоче да свугде у 

нашој околини можемо уочити контраст. На пример, природни и вештачки облици. Ноћ, дан, 

једнобојан, вишебојан, обрађен, необрађен, прав, крив, светло, сенка и сл.  

За реализацију овог ликовног подручја користиће се: цртачке, сликарске, вајарске, комбиноване 

технике. 

 

 

VI ИНДИВИДУАЛНО КОРИШЋЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД  (паковање) 

 

Обична празна кутија, која је запакована на устаљен, конвенционалан начин, изазива 

радозналост и потребу за распакивањем. Можда не треба ни помињати колико лоше скупоцене 

играчке поклоњене детету, убрзо буду уништене. Због чега? 

2. Цртачке, сликарске, вајарске и комбиноване технике. 
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3. Потрошни материјал 

 

 

VII РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И СИМБОЛА 

 

Један од начина за учениково креативно стварање је да на свом папиру наслика неколико мрља, 

па тек онда, у некој од наредних фаза, да тражимо повезивање тих мрља у неки његов знак, када 

он може имати своје тумачење нечега, само њему својственог. Не морају то само да буду мрље, 

то могу бити тачке, линије и неки други облици, од било ког материјала, од којих се може поћи 

у свет промишљања са ознаком самосвојне ученикове креативности. Упознати ученике са 

појмом и изгледом печата, грба или симбола. Упознати ученике са начином израде и 

стилизације. Показати примере. Мотивисати ученике да ураде лични (групни) знак, печат, 

симбол, грб... Могући мотиви: лични знак, разредни знак, нацрт за салвету, календар, плакат (за 

омиљени цртани филм, школску представу, позивница за изложбу...). 

Медији у раду: цртање, сликање, вајање, комбиноване технике 

 

VIII ЈЕДНОБОЈНА КОМПОЗИЦИЈА УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА (КЛУАЖ) 

 

У овом задатку ученици треба да прикупе отпадну амбалажу, да по својој вољи начине 

композицију лепљењем на неку картонску подлогу и када све то заврше, да бисмо се 

ослободили сугерирања досадашње функције тих предмета, таква композиција треба да буде 

премазана белом бојом. Још један од начина јесте да се преко тако организоване композиције 

постави газа, преко које се такође, пређе белим акриликом. После сушења, добијају се нови 

облици, нове светлинске вредности, које дају нове шансе за даља дограђивања цртања или 

сликања према учениковој жељи. Облику смо променили значење. Комбиноване технике, 

сликарске, цртачке и вајарске технике 

 

IX ЗАМИШЉАЊА 

 

У овом задатку треба трагати за асоцијацијама ученика. Једна реч може да буде повод. Учитељ 

може питати ученика о чему размишља када кажемо дрво. Сваки ученик ће имати своју причу о 

том појму. Или, на пример, ако нађемо неку стару фотографију, можемо питати о чему 

размишљају док гледају у фотографију. Ако прочитамо неки текст, примерен узрасним 

могућностима ученика, који такође, може да буде повод за разговор, и појединачна тумачења и 

решења ученика у ликовном раду, већ смо нешто успели. Шта је то што смо успели? Успели 

смо, прво у различитостима тема, а задржаћемо и даље наш захтев, да поред трагања за добрим 

процесима рада, имамо и примерене резултате у свим ликовним техникама.  

У раду ће се користити: цртачке, сликарске, вајарске, комбиноване технике. 

 

 

X ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА  ЊИХОВИМ СПАЈАЊЕМ 

(ВЕЗИВАЊЕ) 

 

Појам спајање или везивање је врло садржајан из аспекта трагања за свим облицима везивања 

које човек користи у непосредној околини. Закопчавање као везивање, што је симбол 

мануфактуре, рајфершлус, као везивање што је симбол индустрије, зидање као везивање, 

лепљење као везивање, закивање као везивање, варење као везивање, ткање као везивање, 

шивење као везивање... Све шта човек чини, има карактер везивања. У природи је то рашћење, 

на пример лист на грани није везан, он је израстао итд. Битно је наводити ученике да опажају 

такве појаве у непосредној околини, а оно што треба да учине, нпр. прошнирати два облика 

свеже глине, везивати глину саргијом, канапом и томе слично. Вајарске и комбиноване технике. 

Глина, канап, тканина, мека жица, штапићи обрађени и необрађени и сл. 

Показаћемо деци разноврсне могућности спајања и преобликовања различитих материјала, 

природних и вештачких облика и добијање потпуно новог и изгледа и функције. Мотивисаћемо 
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ученике да самостално дизајнирају жeљени предмет тиме што ће променити изглед и намену 

предмета . За реализацију ове теме показаћемо неколико слика, предмета и видео-записа за 

разне могућности преобликовања употребних предмета. Обликовање лутака са одређеним 

карактеристикама од плодова и разних предмета, (нпр. медицинска сестра, кувар, принцеза, 

кловн, робот, војник и сл.), као и животиње, разне грађевине, намештај и друго. 

 
 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

 

Наставник 

-организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика, 

припрема наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава, дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 

- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве  и темпо могућностима ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

- развија моторичке способности ученика 

- подстиче ученике да лепо пишу ,подстиче ученике на рад 

- ослобаћа ученике страха од неуспеха подстицајима и похвалама 

- обучава ученике како да врше анализу радова и да праве изложбе 

- подстиче сарадњу и помоћ у току рада између ученика 

- подстиче ученике да бирају медије и организује час или део часа по својој жељи 

- упућује ученике на различите изворе знања 

- прати рад сваког ученика и евидентира сва промене                

- на време реагује на тешкоће у раду ученика 

- сарађује са родитељима и информише их о активностима деце 

Ученик 

-упознаје се са планираним садржајима за други разред 

-повезује претходна знања и искустава са новим 

-опажа боје, светлост, облике, величине у природи 

-развија памћење и повезује опажене информације као основа за увођење у визуелно мишљење 

-разликује и повезује дводимензионалне и тродимензионалне облике 

-усваја знања о боји и ликовним техникама 

-комбинује ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, сценским покретом, 

литералним 

 изразом), препознаје ликовне технике, црта, слика и ваја према датим захтевима 

-редовно доноси прибор и извршава своје обавезе 

-прави идејна решења за сценски простор, прави сцену , маске, костиме 

-ствара нове предмете преобликовањем ,материјала или предмета њиховим спајањем 

-развија навику за коришћење знакова и симбола, развија навику и осећај за лепо писање 

-самостално користи различите материјале за рад, помаже другу у раду, 

-врши анализу  успешности свог и других радова, прави изложбе радова ,комбинује више 

  ликовних техника 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

 учење како се учи, вештина комуникације, вештина сарадње. 
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                                               5. 2. 6.   МУЗИЧКА КУЛТУРА 

                                                    

Циљ 
Развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности 

Оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања 

Развијања осетљивости за музике вредности упознавањем уметничке 

традиције и културе свога и других народа 

Задаци: 

 

Неговање способности извођења музике (певање и свирање) 

Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и 

оспособљавање за разумевање музичких порука 

Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима 

(извођење, слушање, истраживање и стварање звука) 

Упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа 

Развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се 

изводи и слуша) Упознавање основа музичке писмености и изражајних 

средстава музичке уметности 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

Певају по слуху 

Слушају вредна дела уметничке и народне музике 

Свирају на дечијим музичким инструментима 

Изводе дечје, народне и уметничке музичке игре. 

Разред други 

Годишњи фонд часова 36 

Недељни фонд   1  

Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам, извођење 

             

    Настава музичке културе остварује се међусобним прожимањем следећих музичких 

активности: 

- певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичких структура,  

                  музичког  писма и интонације; 

- слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе; 

-                 активности у музичком стваралаштву. 
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Област/тема                         Садржаји програма 

 

Извођење музике 

(певање и свирање) 

а) Певање: 

- Певање песама (учење по слуху) различитог садржаја и расположења, 

традиционалне и уметничке музике које су примерене гласовним 

могућностима и узрасту ученика. Пожељно је повезивање садржаја 

песама са садржајима осталих наставних предмета уколико је могуће 

(ученици и школа, годишња доба, празници и обичаји, завичај и 

домовина, природа и околина, животиње...); 

- Певање и извођење музичких игара (игре уз покрет, дидактичке игре). 

- Певање једноставних модела и наменских песама као звучне припреме 

за поставку музичке писмености. 

б) Свирање: 

- Свирање пратње за бројалице, песме, игре на различитим изворима 

звука (тело, предмети, ритмички дечји инструменти). 

На основу искуства у извођењу музике, препознати: темпо (брзо - споро), 

динамичке разлике (гласно - тихо, постепено појачавање и утишавање), 

различита расположења (весело, шаљиво, тужно, нежно, одлучно...) на 

основу изражајних елемената (динамика, темпо, ритам, мелодија), 

познату песму на основу карактеристичног одломка мелодије. 

 

Слушање музике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Слушање вокално-инструменталних композиција за децу и кратких 

инструменталних композиција различитог садржаја и расположења, као и 

музичких прича. 

- Слушање народних песама и игара. 

У слушаним примерима препознати: различите тонске боје (гласове и 

инструменте), различита темпа, динамичке разлике, различита 

расположења на основу изражајних елемената, као и композицију коју су 

слушали, а на основу карактеристичног одломка. Оспособљавати ученике 

да наведу примере присуства музике у свакодневном животу. 

Музичко 

стваралаштво 

 

Опонашање звукова из непосредне околине, спонтаном или договореном 

импровизацијом (звуци у кући, звуци града, звуци у природи...). 

Ритмичким и звучним ефектима креирати једноставне пратње за 

бројалице, песме, приче, стихове, музичке игре, користећи при том 

различите изворе звука (глас, тело, дечји ритмички инструменти). 

Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици. 

Смишљање малих ритмичких целина помоћу различитих извора звука 

(говор, изговарање групе гласова, различитим предметима, дечји 

инструменти). 

Импровизовање ритмичког дијалога на различитим изворима звука 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен наставним планом и програмом у 

другом разреду је 36 часова. 

Сазнајни процес у настави музичке културе заснива се на доживљају музике кроз песму и 

слушање музике. Ученицима се преносе неопходни елементи, који чине основу музичке 

писмености и знања, а у функцији су бољег разумевања музике. Основни принцип у 
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остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на часу, а час музичке 

културе треба да буде доживљај за ученике. 

Програм се остварује међусобним прожимањем следећих музичких активности: певање и 

свирање (бројалице, дечје  песме, игре са певањем) слушање музике и активности у музичком 

стваралаштву (смишљање малих ритмичких целина остварених говором, импровизација 

остварена рукама или ногама  

Програм наставе се изводи у учионици и реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и 

визуелних наставних средстава. Избор  одређених наставних облика, метода, поступака и 

средстава условљен је, пре свега, наставним  садржајима и циљевима  као и исходима које треба 

остварити на  једном часу музичке културе.. 

Избор метода зависи од: садржаја градива, типа часа, степена развоја ученика, предзнања 

ученика, састава одељења, броја ученика у одељењу и наставне технологије. У вези с тим у 

настави овог предмета ће се користити следеће наставне методе: методе усменог излагања 

(објашњавање,описивање, образлагање, доказивање), методе разговора (разговор, расправа, 

дијалог), метода демонстрирања, метода рада на тексту, илустративна метода, метода рада по 

слуху,  практичан рад, игровне активности, интерактивна метода, кооперативне методе, учење 

кроз игру.  

Основни облици извођења програма су: фронтални рад, индивидуални рад, рад у пару и рад у 

групи, индивидуализовани.  

Кореалицију ћемо спровести кроз српски језик: основе читања и писања,  књижевност, 

изговарање брзалица и бројалица; физичко васпитање: ритмика и плес, правилно држање тела, 

дисање; енглески језик: слушање песама; свет око нас: непосредно окружење: породица, школа, 

саобраћај, празници, човек ствара; ликовна култура: илустровање песама. 

 

У настави музичке културе користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете 

науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 

Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се: разне слике и 

фотографије,инструменти, цд,  рачунар, ИКТ средства, касетофон. 

  

 Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

 

Начин праћења/оцењивања постигнућа ученика 

 

Посматрање, праћење ангажовања  ученика, игровне практичне активности, певање, свирање, 

играње, израда инструмената, задовољство ученика на часу, допринос ученика за време групног 

рада, израда креативних задатака на одређену тему, рад на пројекту, начин размишљања и 

ставови, специфичне вештине. 
 

 

Слушање музике 

 

Организација часа слушања музике треба да буде сасвим јасна, са припремљеним очигледним 

средствима. Од првог дана дете треба да буде у контакту са добром музиком која одговара 

његовом узрасту.  

Будући да је слушање музике активност усмерена на естетско васпитање ученика, потребна је 

одговарајућа музичка интерпретација; ако музика није жива, потребна је квалитетна 

репродукција. 
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Димензије, структура и садржај композиција треба да буду такви да их деца могу прихватити 

као свој музички доживљај. 

 

Ученике инспирисати да опажају и уочавају све важније елементе слушане композиције. 

Пожељно је да ученици сами објашњавају своја осећања и запажања после одслушане 

композиције, а да наставник усмерава и сређује њихове утиске. Кроз различит однос према 

уметничком делу, ученици ће развијати своју критичност, индивидуални однос према 

уметности, што је од посебног значаја за њихова даља искуства. Слушање музичке приче и 

даље је врло омиљен облик слушања музике код ученика млађих разреда. Због дужине трајања 

овог књижевно-музичког облика, слушање треба рашчланити на две или три мање целине. 

Добро је после сваке такве целине прекинути слушање и проверити да ли су ученици схватили 

садржај приче до тог тренутка. Слушање самосталних музичких целина из приче може се 

поновити и другом приликом, као подсећање на причу. Свако ново слушање ће довести до 

нових сазнања. Композиције које се слушају треба да одговарају могућностима перцепције 

ученика. Методички приступ у процесу слушања музике ће бити усмерен на ученичко 

откривање, тј. препознавање изражајних елемената. Приликом пуштања композиције наставник 

ће ученицима испричати шта је инспирисало композитора да напише музичко дело и поведе о 

томе разговор. Демонстрационо и аналитичко слушање музике.  

 

Усвајање музичког речника у вези са слушањем: 

- оркестар, дувачки оркестар; 

- флаута - флаутист; 

- гитара - гитарист; 

- дечји, женски и мушки глас. 

Сви изрази се упознају на линији разумевања значења речи и препознавања звука. 

 

Извођење музике 

( певање и свирање) 

 

Певање 

 

Изводити кратке вежбе за распевавање при чему посебно треба обратити пажњу на правилно 

држање тела, правилно дисање и дикцију. Песма се учи по деловима, а затим спаја у целину. 

Свирање се реализује на дечјим ритмичким и алтернативним  инструментима (тело, предмети 

из окружења, Орфов инструментаријум). Ученицима указати на повезаност тонске боје 

инструмента са музичким садржајем. Извођење ритмичке пратње остварити извођењем пулса, 

ритма и груписањем удара. 

Усвајање музичког речника у вези са певањем: тонови узлазе - тонови силазе; гласно - средње; 

гласно - тихо; брзо - умерено; брзо - споро; нежно - тужно; нежно - радосно. (Наведени изрази 

се упознају путем искуства, без постављања дефиниције). 

Певање у разредној настави је певање по слуху. Ученици треба изражајно да певају одређен 

број часова и то у другом разреду 25 часова. 

У другом разреду постављају се звучни слојеви тако што се певањем одговарајућих песама по 

слуху стиче представа о тоновима. Звук који ученици памте у разним песмама и играма (игре 

опажања, препознавање тонова и ритмичких кретања) касније повезују са нотним писмом. Тако 

се поступно уводе у тајне певања из нотног текста. 

Потребно је такође да води рачуна и исправља неправилно дисање ученика при певању или 

лоше држање тела приликом седења. За правилан избор песама неопходно је применити и 
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дидактичке принципе. То се посебно односи на принцип поступности и доступности. У оквиру 

принципа поступности треба имати у виду три правила: 

- од познатог ка непознатом; 

- од лакшег ка тежем; 

- од ближег ка даљем. 

 

У музичкој настави за трајно усвајање знања веома је значајан принцип доживљаја. Када је 

песма усвојена и, уколико то задовољава текст научену песму треба: 

- драматизовати; 

- слободно импровизовати покретима; 

- ликовно изразити;  

- пратити ритмичким инструментима. 

 

На почетку године требало би давати лакше примере за обраду, а на крају теже, како би 

ученици лакше схватили и усвојили нове композиције, а самим тим постали сигурни у своје 

могућности. С принципом поступности уско је повезан принцип доступности, јер само 

доступан програм омогућава постепено и успешно развијање музичких способности ученика. 

Свирање 

- Певање допунити обележавањем сваког тактовног дела ударцем о инструмент у складу 

са темпом извођења; 

- помоћу удараљки извести неки ритам научене мелодије уз истовремено ритмичко 

рецитовање или певање; 

- извођење ритма познате мелодије пљескањем или ритмичким инструментом уз 

истовремено замишљање мелодије у себи; 

- понављање краћег задатог ритмичког мотива (вежба памћења и брзог сналажења); 

- свирање ритма појединих говорних речи с различитим бројем слогова или краћих 

реченица 

 

У другом разреду ученици свирају на дечјим ритмичким инструментима (бубањ, звечке, 

штапићи, триангл, чинели). Њих могу направити и сами од најразличитијих материјала 

(празних картонских, дрвених или пластичних кутија, канапа, жице, дрвета, цеви, кукуруза, 

шишарке, кестена и др. као нпр. свирале од зове или врбе, бубњићи од дрвета и коже, тикве, 

итд.). У другом разреду постепено уводити мелодијске инструменте (металофон) и упућивати 

ученике да свирају по слуху једноставне мелодије. 

 

Основни облици свирања на дечјим ритмичким инструментима: 

- свирање такта, 

- свирање ритма, 

- свирање мелодије, 

- свирање пауза. 

 

Свирање у другом разреду, где започиње остваривање ове области рада, вокално-

инструментални аранжман је једноставан и састоји се од две до три групе инструмената. Прва 

група инструманата доноси основни ритам, друга група свира наглашен део такта, а трећа 

ненаглашени део такта. 

 

Музичке игре 

Музичке игре могу да буду: дидактичке, игре са певањем, игре уз инструменталну пратњу, мале 

музичке драматизације. Оне омогућују ученицима да несвесно савладају разне ритмичко-

мелодијске појаве које ће касније свесно обрадити у моменту описмењавања. Основни задатак 
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бројалица је развијање ритмичког осећања и помоћ онима са лабилнијим ритмом. За развијање 

слуха могу се изводити бројалице на задатом тону. При извођењу бројалица треба да се створи 

атмосфера игре, јер поред тога што у игри најбоље уче, ученици доживљавају наставу као 

нешто што релаксира и забавља. У почетном раду на обради бројалица пажњу треба посветити 

равномерном и разговетном ритмичком изговарању слогова и речи бројалица у темпу. Треба их 

такође изговарати умереном јачином и слободном интонацијом. Касније се може тражити да их 

изговарају на одређеној тонској висини. Почети са радом бројалица које су у 2/4 или 4/4 такту 

(јер је лакше за почетак), а касније учити и бројалице у 3/4 такту. Заинтересовати ученике да 

сами састављају нове бројалице, разбрајалице и сл.  

 Музичко стваралаштво 

- Стално подстицање ученика на што изражајније певање научених песмица; 

- опонашање звукова из околине, спонтаном или договореном импровизацијом (звуци у 

кући, граду, природи - разговор животиња, разговор стабала шуштањем лишћа); 

- измишљање малих ритмичких целина остварених спонтано изговореним или отпеваним 

групама гласова (измишљање групе састављене само од самогласника или само од 

сугласника), ко ће дуже, ко ће занимљивије, разигране групе гласова; 

- импровизација остварена рукама или ногама, односно дечјим инструментима (уз стајање 

на једном месту или кретањем кроз простор); 

- слободно импровизовани дијалози помоћу дечјих инструмената (деца бирају исте или 

различите инструменте); 

- импровизација дечје мелодије на властит или од учитеља предложен стих; 

- слободно измишљање покрета уз музику (нпр. за неко коло уз научену нову мелодију). 

Најједноставнији облици стваралаштва који се могу остваривати у другом разреду јесу: 

- импровизација покрета (ученици покретима изражавају текст научене песме или 

слушане композиције); 

- илустрација научене песме (корелација са ликовном културом где ученици 

"пресликавају" текст или садржај неке композиције); 

- илустрација непознате композиције (ученици индивидуално доживљавају слушано 

дело, па ће приказ одслушаног бити врло различит); 

- препознавање композиција преко понуђених илустрација (ученици се опредељују за 

једну од слика за коју сматрају да је инспирисала композитора); 

- одређивање ритма за задати текст; 

- импровизација мелодије на дати текст (овај начин стваралаштва примењивати од 

другог разреда). 

    ВРСТЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 
 

    Наставник 

-организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика,  

 -припрема  наставни материјал, учествује у изради пројеката,образлаже и објашњава,  

   дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове из музике које ученици треба да науче 
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- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве  и темпо могућностима ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

- упознаје ученике са планираним садржајем 

- развија интересовање и креативност ученика 

- подстиче ученике на што изражајније певање научених песама 

- свира на дечјим мелодијским и ритмичким инструментима 

- благовремено и адекватно се припрема за сваки час 

- припрема и прави материјале, слике, записе које користи при обради садржаја. 

  Ученик 

- описује речима слушану музику 

- доживљава музику 

- прати и активно слуша музику 

- ствара и креира једноставне пратње за певање 

- смишља музичка питања и одговоре 

- пева по слуху  

- свира на дечјим музичким инструментима  

- презентује свој глас другима 

- препознаје и разликује различите тонске боје, темпа, расположења, композицију 

 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

  

учење како се учи, вештина комуникације, решавање проблема, вештина сарадње, дигитална 

компетенција, естетска компетенција. 
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                                              5. 2. 7.  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

                                             

Циљ 
Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким 

активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, 

моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и 

примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и  

специфичним условима живота и рада. 

Задаци: 

 

Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела 

Развој и усавршавање моторичких способности 

Стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом 

физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово 

усвајање 

Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања  

дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја 

Формирање морално-вољних квалитета личности 

Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у 

свакодневним условима живота и рада 

Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити 

природе и човекове средине 

Оперативни 

задаци 

 

Задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром 

Развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге 

Стицање моторичких  умења у свим природним облицима кретања у 

различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и 

вежбама на тлу: упознавање са кретним могућностима и ограничењима 

сопственог тела; 

Стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање 

хигијенских навика 

Формирање и овладавање елементарним облицима кретања “ моторичко 

описмењавање” 

Стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот 

Разред други 

Годишњи 

фонд часова 
108  

Недељни 

фонд часова 
    3 

Кључни појмови: физичко вежбање, игра, кретање, здравље, хигијена, култура, ритмика. 
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Област 

/тема 

Садржаји програма Циљ и задаци теме 

Ходање и 

трчање 

 

Поновити вежбе из првог разреда 

Ходање, и на знак, промена правца. 

Поређати палице на уздужну линију спортских 

терена. 

Трчање преко препрека 

Брзо трчање до 10 метара. 

Трчање са променом правца, брзо-спорије. 

Брзо трчање до 30 метара 

развијање и унапређивање 

брзине, издржљивости, снаге 

мишића и зглобова ногу, 

побољшљње функционалне 

способности дисајних и 

циркуларних органа, али и 

побољшање опште 

спретности. 

 

Скакање и 

прескакање  

 

- Поновити вежбе из првог разреда. 

Прескакање вијача и палица поређаних на тлу 

Једноножни скокови наизменичном ногом 

преко поређаних вијача или палица 

по две вијаче или палице сукцесивно поређане 

као "канали" 

Једноножним одразом испред вијаче 

прескочити "канал" доскочити суножно и на 

исти начин следећи   

Суножним одскоком прескочити сукцесивно 

поређана три до четири ,,канала". 

развој ножних мишића и 

зглобова, развој снаге, 

повећавање издржљивости, 

стимулисање рада 

унутрашњих органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе  

(скакања  

и 

прескакања) 

упором 

рукама 

 

Поновити вежбу из првог разреда, са мало 

израженијим ослонцем на руке. 

Боком поред шведске клупе упор и одскоком 

једне ноге прескочити клупу доскочити на 

другу ногу 

Скок удаљ и увис 

Прескакање кратке вијаче  

Припремна вежба за прескок 

проширити кретно искуство 

скакањем и прескакањем, 

развијати снагу мишића ногу 

 

Бацања  

и хватања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поновити бацање лоптице из места у 

одговарајући циљ 

Вежбе руковања лоптом поновити и 

комбиновати. 

Вођење лопте у ходању и трчању. 

Додавање са две руке у пару у ходању. 

Гађати лоптом у импровизовани кош или гол. 

 

развија се снага мишића 

руку, покретљивост зглобова 

прстију шаке, лакта и рамена 

и брзина кретног реаговања, 

способност сарађивања у 

игри. 
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Вишења  

и пењања 

 

 

 

 

 

Дохватно вратило 

Пењање 

 

 

 

 

истезање кичменог стуба, 

јачање мишића руку и 

раменог појаса, оријентација 

у  простору. 

Вежбе  

на тлу 

 

Упор чучећи 

Упор лежећи за рукама 

Упор лежећи пред рукама 

померањем руку напред 

померањем руку назад 

Два повезана колута напред; 

Колут напред и спојено скок пруженим телом 

Колут напред из упора стојећег опружених 

ногу 

 

јачање свих телесних 

мишића, истезање кичменог 

стуба, побољшање 

координације, савладавање 

моторичких умења. 

 

 

Вежбе 

равнотеже 

 

На тлу и греди 

упор клечећи на једној нози, заножити другом 

"мала вага" 

Ниска греда, клупа 

 

побољшање координације и 

кретне окретности 

Ритмичке 

вежбе  

и народни 

плесови 

 

Поновити елементе ходања  

и трчања из првог разреда. 

Дечји поскок са докораком. 

Вијача 

Плесови 

 

побољшање естетског и 

ритмичког кретног 

изражавања, побољшање 

снаге мишића ногу и опште 

издржљивости, побољшање 

координације. 

 

 

Минимални образовни захтеви: Трчање на 30 метара, са поласком из усправног става: првих 

20 метара трчи се по линијама и преко препрека, а иза циља лагано зауставља, без топота 

стопалима. Залетом и са једноножним одскоком наскок на повишену површину, одскок, хитрим 

савијањем ногу, обухватањем колена и хитрим опружањем (згрчени положај), меко доскочити 

на струњачу или песак. 

Скокови у дубину са сандука, козлића и греде: из усправног става, става спетног и узручења  

спуштањем у мали почучањ, заручење, замахом руку напред и горе, скок у дубину пруженим 

телом, меки доскок, предручење или узручење. Бацање лоптице у циљ после неколико корака. 

Обавезна  вежба на греди и вежба на тлу. Обавезни састав са вијачом. Вођење лопте левом и 

десном руком у  ходању. 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству  

наставних, ванчасовних и ваншколских организованих облика рада, као основне предпоставке 

за остваривање циља физичког васпитања. Програм физичког васпитања претпоставља да се 

кроз  развијање физичких способности и дтицање мноштва разноврсних знања и умења, 

ученици оспособљавају за задовољење индивидуалних потреба и склоности, у крајњем за 

коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. 

Кроз наставу физичког васпитања подстицаћемо ученике да вежбе загревања и разгибавања 

схвате као лепоту и потребу за њихов раст и развој. Путем трчања, справа и реквизита ученици 

ће на лакши начин спознати појам гимнастике (ритмичке гимнастике). При том ћемо код 
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ученика активирати жељу за колективним радом и такмичењем. Овладавањем различитим 

техникама ученици развијају љубав према овом предмету, а ми на тај начин испуњавамо задате 

нам циљеве и задатке. За реализацију садржаја користићемо фискултурну салу, школске терене, 

одлазак на излете, наставу у природи. Ученике ћемо током телесног вежбања охрабривати, 

подстицати и подржавати. Деца са хроничним болестима, реконвалесценти ће учествовати само 

у телесном вежвању које је прилагођено њиховом стању- после консултација са родитељима и 

мишљења лекара. Теоријска знања о телесном вежбању и здравственом васпитању ученици ће 

стицати непосредно током самог вежбања. Кроз разговор, уз настојање да сами дођу до 

сазнања, активним методама. И даље ће у првим месецима бити заступљен фронтални облик 

рада. Порастом кретне умешности и способности да сарађују, ученици ће почети да вежбају у 

паровима и групама. Телесним вежбама равномерно ћемо обухватити леву и десну страну тела. 

Усмераваћемо их да свако јутро раде вежбе обликовања, а да слободно време што више проводе 

у игри и дружењу. У току године организоваћемо разна одељенска и међуодељенска 

такмичења. Садржаје физичког васпитања искористићемо и на излетима и настави у природи. 

 

У другом разреду часови се морају добро организовати, како у погледу јасних и прецизних 

облика и метода рада, тако и у погледу стварања радне и ведре атмосфере. У дидактичкој 

четвороделној подели треба да преовладају игре, али и садржаји који захтевају прецизност 

извођења, а којима претходе тачна упутства учитеља. Затим, учитељ треба да прати ток рада и 

указује на грешке, како би садржаји, претежно природног карактера, дали добру основу за 

усвајање садржаја са конвенционално сложенијом биомеханичком структуром, који се 

планирају за наредне разреде. Од метода преовладава метод живе речи, практични прикази 

задатка од стране учитеља или ученика старијих разреда, као и прикази пригодних садржаја 

путем слика, скица и видео-технике. На крају часа, учитељ пригодним речима треба да да оцену 

рада током протеклог часа и ученике упозна са наредним садржајем. Никако не треба да се 

догоди ситуација да деци није јасно које садржаје су увежбавали и у којој мери су из савладали. 

У том циљу ће и педагошке мере, као што су похвале и истицање добрих примера извођења, 

утицати на ефикаснију сазнајну функцију и мотивисаност за усвајање одређених знања и 

стицање навика, пошто деца у овом узрасту имају велике потребе за такмичењем, што само 

треба позитивно усмерити. 

 

 

Праћење и вредновање рада ученика 

 

Праћење напретка ученика обавља се сукцесивно у току целе школске године, на основу 

јединствене методологије која предвиђа следеће тематске целине: 

1. Стање моторичких способности; 

2. Стање здравља и хигијенских навика; 

3. Достигнути ниво савладаности моторних знања, умења и навика; 

4. Однос према раду. 

1. Праћење и вредновање моторичких способности у прва два разреда врши се на основу 

савладаности програмског садржаја којим се подстиче развој оних физичких 

способности за које је овај узраст критичан период због њихове трансформације под 

утицајем физичких активности - координација, гипкост, равнотежа и експлозивна снага. 

2. Стање здравља и хигијенских навика, прати се на основу утврђивања нивоа правилног 

држања тела и одржавања личне и колективне хигијене. 

3. Степен савладаности моторних знања и умења спроводи се на основу минималних 

програмских захтева, који је утврђен на крају навођења програмских садржаја. 

     4. Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у  

           наставном процесу, такмичењима и ваншколским активностима. 

 

Вредновање и оцењивање постигнутих резултата и достигнућа ученика врши се током целе 

године, у току и након савладавања планираног програмског садржаја.  Наставник пажљиво 

прати ученика и оцењује тако да се добија потпуна слика о психофизичком статусу сваког 
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ученика. Наставник може да унесе и још нека своја запажања која нису предвиђена овим 

тематским целинама, ако је то у интересу ученика. У целини, потребан је и педагошки приступ 

вредновању достигнућа ученика, како би оцена, било да је описна или бројчана, деловала 

стимулативно и указивала на напредак ученика, поготову што је за овај узраст карактеристична 

велика заинтересованост за покрет и игру. 

 

У току праћења и оцењивања, треба ученике упознавати са циљем постигнућа, путем слика, 

постера и других очигледних материјала и средстава, како би они постали активни учесници у 

процесу наставе и оспособљавали се за самостално вежбање у слободно време. 

 

На крају сваке оцене, учитељ треба да наведе које су могуће препоруке за даљи напредак и 

укључи родитеље, поготову ако је психофизичко стање ученика незадовољавајуће. 

 

ОБЛИЦИ, МЕТОДЕ, СРЕДСТВА 

 

Фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи 

Метода показивања – демонстрације и посматрања 

Вербалне методе -  излагање, описивање, објашнњавање 

Амбијентално учење, Активне методе: откривање, логичко закључивање, анализа и 

интерактивно.    

Метода практичног вежбања -  аналитичка метода, синтетичка метода 

Наставна средства: разне слике и фотографије, вијаче, лопте,струњаче, разбој, медицинке, 

клупа, ниска греда, рибстол, ластиш, конопац, чуњеви. 

Техничка помагала: рачунар, ИКТ средства. 

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

Наставник  

 

Организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика, 

припрема реквизите за рад, брине се о безбедности ученика, похваљује ученика, помаже 

ученицима са слабијим моторичким способностима, усмерава их да у слободно време и 

ваннаставним активностима време проводе у природи и баве се спортом, процењује 

психофизичку развијеност ученика, пружа помоћ у раду, правилно усмерава  за рад, прати 

индивидуалност у раду, едукује ученике о здравој и правилној исхрани, упућује ученике на 

редовно одржавање хигијене тела и опреме  

 

Ученик 

 

ходају и трче на различите начине, раде вежбе обликовања,играју се дечјих игара, ходају и трче 

користећи препреке брзо трче из различитих положаја 

 

скаче у месту на различите начине и у различитим положајима, скаче у кретању на различите 

начине, скаче удаљ, скаче увис, прескаче дугу вијачу на различите начине, одскачу, наскачу и 

прескачу шведску клупу, скакање и прескакање увежбава кроз игру „ластишаˮ 

 

баца лопту на различите начине, баца лопту у различите циљеве, води лопту у месту и ходању, 

додаје и хвата лопту на различите начине, примењује бацања и хватања у различитим играма 

 

пењу се на различите начине и уз различите предмете и справe, пењу се у комбинацији са 

другим кретањима клечи, чучи,четвороножно се креће, изводи „свећуˮ, изводи колут напред, 

ради вежбе обликовања, изводи колут назад, игра се кроз мале полигоне 

 

ходају по линији на различите начине и различитим темпом, ходају по шведској клупи, напред, 

назад и у страну, лагано трче по шведској клупи или ниској греди, учествују у такмичењима 
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раде вежбе обликовања користећи палице,обруче и вијаче, трче и скачу заобилазећи реквизите, 

дижу и носе коцке на различите начине, играју се коришћењем реквизита, посматра свој рад и 

рад својих вршњака, хода, трчи, скаче,баца лопту, учествује у игри, прескаче, игра, пева, 

такмичи се. 

 

ритмички ходају и трче са променом ритма, темпа и динамике уз пљесак и одговарајућу 

музику,прескачу вијачу, увежбавају плес и коло 

 

 

 

Корелација са другим предметима: 

 

Свет око нас : Култура живљења (правила игре, извођење игре уз поштовање правила и улога); 

                           Кретање у простору (природни облици кретања, шта утиче на брзину кретања  

                           тела) 

 

Математика: Дуж (изломљене линије, трчање праволинијски, цик-цак и у круг); Множење и  

                         дељење (две, четири екипе); Правоугаоник и квадрат (терен); Мере за време  

                        (брзо трчање из различитих стартних позиција); 

 

Музичка култура: Музичке игре, Плесни кораци и једноставне кореографије; Законитости  

                                   ритма  и темпа; Народно и уметничко музичко стваралаштво  

                                       

Српски језик  (језичка култура- усмено изражавање) 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

  

 учење како се учи, вештина комуникације, решавање проблема, вештина сарадње. 
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                                              5. 2.7. 1.  ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ 
Општи циљ здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, 

вештинама, ставовима и вредностима из области здравственог васпитања, кроз 

учење засновано на искуству. Учење садржаја здравственог васпитања 

подразумева превођење онога што знамо о здрављу у жељени начин понашања, уз 

препознавање правих животних вредности и подстицање оптималног развоја 

личности. 

Задаци: 

 

развијање логичког мишљења и оспособљавање за самостално учење и активно 

проналажење информација; развијање радозналости и еколошке свести; 

стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и 

здравим начином живота и развојем хуманизације међу људима; 

унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који 

штетно делују на здравље; остваривање активног односа и узајамне сарадње 

школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређивању здравља; 

подстицање родитеља на активности за унапређивање здравља деце; развијање 

мотивације ученика у односу на здравље и здрав стил живота; подстицање 

ваннаставних активности осмишљеним акцијама за унапређивање здравља на 

нивоу локалне заједнице; мотивисање ученика за понашање које чува здравње и 

подизање нивоа свести о ризичном понашању као узрочнику низа здравствених 

проблема. 

Оперативни 

задаци 

 

усвајање информација и формирање представе о здрављу инајважнијим факторима 

који доприносе очувању и унапређивањуздравља; формирање културе обедовања и 

упознавање са последицама неправилне исхране; усвојена знања одржавања личне 

хигијене преточити упрактична умења, стално применљива;формирање ставова о 

значају физичке активности и боравка у природи; развијање свести о потреби да 

има усклађен дневни ритам:одмора, спавања, учења и игре примерен узрасту уз 

асистенцију одраслих;уочавање ситуације у којима може да се повреди и 

избегавање истих;развијање самопоштовања и самопоуздања у циљу 

лакшегприлагођавања и сналажења у непознатим ситуацијама; формирање жеље и 

спремности да помогну вршњацима усвакој ситуацији; препознавање знакова 

умора и замора и потреба за њиховим отклањањем; превенција употребе 

психоактивних супстанци: дувана и алкохола. 

Разред други 

 

Приликом доношења школског програма школа  на нивоу актива и наставничког већа, у складу са 

потребама локалне заједнице, усаглашава, планира и реализује тематска подручја из области  

здравственог васпитања. На часу одељенског старешине неопходно је обрадити наставне садржаје који 

нису нашли своје место у програмским садржајима. Рад на реализацији програма одвија се у оквиру: - 

редовне наставе -  тј. интеграције здравствено-васпитних садржаја у програме других предмета; -

ваннаставних активности – спортских секција, клубова здравља, акција посвећених здравој  исхрани  -

ваншколских активности – на уређивању зелених површина, сарадње са заједницом, на  организовању 

културних активности.  

За одређене теме неопходно је ангажовати здравствене раднике који се баве том проблематиком  

(болести зависности, злостављање и занемаривање деце, исхрана, орална хигијена), родитеље, 

друштвено-хуманитарне, спортске и друге организације. 
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Тема 

 

Садржај програма Начин остваривања програма 

I Тема - Шта се 

догађа у мом телу  

 

Растем и то се види 

 

 

 

 

Подстаћи мисаону активност ученика и 

направити поређење претходног и садашњег 

стања (могао сам да обучем, а сада не могу, 

мале ципеле, мала мајица, порастао сам, тежи 

сам). 

Развијам се 

 

 

На примерима шта су све научили, шта све 

знају и умеју ученици ће схватити како се 

заједно са растом и развијају, постају старији - 

зрелији. 

Пут хране 

 

 

 

Кроз размену мисли, искуства и знања схватиће 

основне појмове о кретању хране у организму 

(уносимо, жваћемо, вари се у желуцу, 

избацујемо) 

Пут воде 

 

 

 

 

 

Веома је битно да ученици схвате значај 

уношења воде. Објаснити улогу воде у 

организму и развијати навику редовног 

уношења воде. Адекватном организацијом рада 

у школи омогућити ученицима обављање 

физиолошких потреба - хоћу у тоалет, без 

осећаја стида. 

И зуби се мењају Сазнања о зубима допунити новим 

информацијама о ницању зуба, хигијени и 

болестима зуба.  

II Тема - Ја и моје 

здравље  

 

Како сачувати здравље 

 

 

 

Интегрисањем наученог градива у првом 

разреду личног искуства ученика, подстаћи их 

да дођу до основних фактора неопходних за 

очување здравља (исхрана, лична хигијена, 

хигијена средине, наслеђе, физичка активност 

Шта може да наруши 

моје здравље 

- Кроз причу и одређене активности упознати 

ученике са факторима који могу да наруше 

здравље.  

- У кући, на улици, у природи (упознавање са 

ознакама и симболима опасних материја, 

струја, вода, сунчаница, животиње - крпељ, 

пчела, комарац, мува, опасне животиње, 

температура, саобраћај, храна...).  

- Ситуације у којима се могу повредити 

(употреба кућних апарата, купање, 

непримерене физичке активности...).  

- Предмети који ме могу повредити (оштри 

предмети, оруђа, оружја...).  

Чувам се Примерима и причом из живота и искуства 

ученика, доћи до закључка шта све они могу 

чинити да би сачували своје здравље.  

III Тема - Дневни 

ритам  

 

 

 

 

 

Лети и зими 

 

 

 

Како препознати умор 

 

Направити поређење дневних активности у 

односу на годишња доба. Уочити разлике 

дневног ритма у зависности од годишњих доба. 

Направити поређење са домаћим животињама у 

циљу бољег разумевања.  Упознати ученике са 

основним симптомима умора и значајем 

смењивања динамичких и мирних активности у 

дану.  
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Школа и здравље Зашто је потребан распуст (због одмора, временских прилика - зима, 

лето). 

Лична хигијена 

тела и опреме за 

физичко 

васпитање 

Ученицима је потребно поставити као императив свакодневно обраћање 

пажње на елементе личне хигијене кроз повезивање са садржајима 

других предмета. Садржаје личне хигијене обрадити кроз игру, колаже, 

постере, позориштанце и разговор.  

Мој кувар 

 

 

 

 

Кроз заједничку практичну активност израде јеловника проверити 

усвојеност знања и умења из области здраве исхране. Проширити и 

систематизовати знања и искуства ученика стечена у првом разреду. 

 

Неправилна 

исхрана 

Поремећаји који настају услед не правилне исхране: заостајање у расту и 

развоју, поремећај телесне тежине, болести зуба, кичменог стуба и 

грудног коша.  

Ја и моје одељење 

у борби против 

пушења и 

конзумирања 

алкохола 

Увод у активност су основне информације о алкохолу и дувану и игра - 

"корисно/штетно". Ангажовати све ученике да кроз прављење изложбе, 

плаката, постера и ликовних радова дају свој допринос борби против 

пушења и конзумирања алкохола.  

 Ову тему због њене специфичности реализовати у сарадњи са 

стручњаком-професионалцем за питања занемаривања и злостављања 

деце (разговор са ученицима, родитељима, наставницима). 
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                 Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

                                       5. 2. 8.  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

  

Циљ Циљ наставе грађанско васпитање јесте подстицање развоја личности и 

социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет 

треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у 

процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности 

и вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и 

креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе. 

Задаци подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и 

одраслима; 

подстицање самосвести, самопоштовања и уважавања других; 

оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и 

потребе и њихову међусобну повезаност, да штите и остварују своје потребе 

на начин који не угрожава друге; 

развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне 

комуникације, вештина ненасилне комуникације; 

оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у 

решавању сукоба и вршњачком посредовању; 

развијање креативног изражавања; 

оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и 

сопствено место у њему и да активно доприносе развоју школе по мери 

детета; 

оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду 

способни да активно учествују у њиховом остваривању; 

развијање и неговање основних људских вредности.  

Разред други 

Годишњи фонд 

часова 
36 

Недељни фонд 

часова 
  1 

 

Кључни појмови: договарање, сарадња, различитости, уважавање, осећања, комуникација, 

права  посредовање, друштвено окружење. 

                                      САДРЖАЈ ПРОГРАМА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА 

  

 

Ред

ни 

број 

Тема: 

Број 

часова Садржај 

1. 

Подстицање групног рада, договарања и 

сарадње са вршњацима и одраслима 
2 

- Сусрет родитеља, наставника и  

   ученика 

- Упознавање ученика са садржајем    

   предмета и начином рада 

2. 

Подстицање развоја самосвести, 

самопоштовања и увађавања других 3 

- Репортери 

- Поносим се што ... 

- Изражавање захвалности другоме 

  3. 

Оспособгљавање ученика да препознају и 

разумеју сопствена осећања и потребе, и 

њихову међусобну повезаност и да штите 

и остварују своје потребе на начин који не 

угрожава друге 

7 

- Речник осећања 

- Како се ко осећа 

- О стиду и срамоти 

- Љубомора, Кривица,  Ја и љубав 

- Моје потребе 
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4. 

Развијање комуникативне способноти, 

невербалне и вербалне комуникације, 

вештина ненасилне комуникације 

 

4 

- Како да кажем 

- Слушање и неслушање 

- Да ли се чујемо  Чујем ти срце 

5. 

Оспособљавање ученика за примену 

вештина ненасилне комуникације у 

решавању сукоба и вршњачком 

посредовању 4 

- Кад ја нећу 

- Посредовање у скукобу између дечака  

   и девојчица 

- Посредовање у сукобу између  

   ученика истог пола 

- Посредовање у скукобу између  

   родитеља и деце 

6. 

Оспособљавање ученика да упознају 

непосредно друштвено окружење и 

сопствено место у њему, и да активно 

доприносе развоју школе по мери детета 

4 

- Породично стабло 

- Жирафе у учионици 

- Шта се коме допада 

- Шта можемо да урадимо 

7. 

Оспособљавање ученика да упознају и 

уважавају дечја права и да буду способни 

да активно учествују у њиховом 

остваривању 
6 

- Дечја права , Моја одговорност 

- Када деца крше дечја права 

- Када родитељи крше дечја права 

- Када одрасли у школи крше дечја  

  права 

- Различити смо али су нам права иста 

8. 

Развијање и неговање основних људских 

вредности 

 

 

 

4 

- Ја то већ умем 

- Шта кад се то деси 

- Мој омиљени јунак из приче/филма 

- Сарадња 

9. 

 

Евалуација 2 

- Ја пре, ја после 

- Презентација резултата рада родитеља 

 

 
УКУПНО ЧАСОВА 

 

36 
 

 

 

 

 

Ред

ни 

број 

Тема: 

 

Исходи теме 

1. 

Подстицање групног рада, договарања и 

сарадње са вршњацима и одраслима 
Размењује искуства и очекивања о потребама и 

захтевима везаним за остваривање програма 

грађанског васпитања-зна да 

сарађује са вршњацима и одраслима 

2. 

Подстицање развоја самосвести, 

самопоштовања и увађавања других 
Зна да поштује себе и уважава друге- зна да 

препозна квалитете вршњака којима се одликују и 

да о њима говоре са уважавањем 

  3. 

Оспособгљавање ученика да препознају и 

разумеју сопствена осећања и потребе, и 

њихову међусобну повезаност и да штите 

и остварују своје потребе на начин који не 

угрожава друге 

Зна да штити и остварује своје потребе на начин 

који не угрожава друге. -зна да препозна и именује 

различита осећања која се јављају када су им 

потребе задовољене/незадовољене; - зна да открива 

заштитну улогу стида, и начине да превазиђу 

осећање стида; 
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4. 

Развијање комуникативне способноти, 

невербалне и вербалне комуникације, 

вештина ненасилне комуникације 

 

Зна да кроз игру и размену ученици упознају 

разлике између насилног и ненасилног изражавања; 

-зна да примени жирафине уши (саосећајно 

слушање) у ситуацијама када се саговорник 

изражава насилно. 

5. 

Оспособљавање ученика за примену 

вештина ненасилне комуникације у 

решавању сукоба и вршњачком 

посредовању 

Зна да препозна зашто говоре нећу" и да уместо 

,,нећу" говоре шта је то што желе а што их спречава 

да прихвате захтев одраслог;-ученици се уче да 

разлуче факте, осећања и потребе сукобљених 

страна и да посредују у налажењу конструктивног 

решења 

6. 

Оспособљавање ученика да упознају 

непосредно друштвено окружење и 

сопствено место у њему, и да активно 

доприносе развоју школе по мери детета 

-Кроз цртање и размену о томе деца уче о 

родбинским везама и видовима понашања који могу 

да их ојачају или ослабе; - ученици се уче да 

артикулишу јасне захтеве у вези са оним што би 

волели да промене у школи; -да разматрају 

различите акције које би могли сами да предузму да 

живот у школи учине лепшим и себи и другима. 

7. 

Оспособљавање ученика да упознају и 

уважавају дечја права и да буду способни 

да активно учествују у њиховом 

остваривању 

Да зна да изабере и рангира дечије права по 

важности за њега; 

-да зна препозна везу између права и одговорности 

и кроз размену артикулише за шта су деца 

одговорна у породици и у школи; 

8. 

Развијање и неговање основних људских 

вредности 

 

 

 

-Зна да наведе сопствени поступак у коме се види да 

је усвојио ту вредност или врлину, и подстиче да 

нађе нове поступке којим би могао да их изрази; 

-зна да открије начин на које се те потребе могу 

задовољити а да се не прекрше вредности; 

9. 
 

Евалуација 

-Зна да сам процени програм који су прошли и 

сопствено напредовање; 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програм грађанског васпитања реализоваћемо кроз интерактивне радионице са акцентом на   

симболичком изражавању и разменом у круг, јер ученицима дају могућност да постану свесни  

својих унутрашњих доживљаја. 

Методску окосницу предмета чине интерактивне радионице са фокусом на симболичком 

изражавању и размени у круг јер дају могућност ученицима да постану свесни својих 

унутрашњих доживљаја. Битне одреднице образовно-васпитног рада су: 

- Искуствено учење, тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних доживљаја ученика кроз 

размену у групи, а не преношење готових знања, туђих увида. Наставник треба да нагласи да 

нема пожељних, очекиваних или тачних одговора, да је нагласак на процесу откривања и 

сазнавања о себи и другима кроз размену. 

- Игровни контекст који помаже ученицима да се опусте и ослободе да пробају различите 

видове изражавања и симболизације унутрашњих искустава, и да кроз игру истражују 

разноврсна, дивергентна решења за проблеме са којима се суочавају. След активности је 

конципиран тако да подстиче и одржава интересовање и сазнајну мотивацију ученика. То се 

постиже динамичном сменом различитих видова експресије (игре улога, олуја идеја, цртање, 

пантомима, вербални исказ, игре покрета, итд.) и сменом игровних активности и размене. 
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КОРЕЛАЦИЈА 

свет око нас- где човек живи 

физичко васпитање- плес и ритмика 

српски језик: основи читања и писања, говорна култура 

ликовна култура: цртање, сликање, обликовање 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОМ РАДУ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Исказује јасно и разговетно личне ставове; комуницира са члановима групе; самостално доноси 

одлуке и изводи закључке о одређеним ситуацијама; користи функционалне појмове 

(идентитет, сигурност, љубав, право...); износи своја осећања, потребе, мишљење; води дијалог, 

преговара, аргументовано излаже ради заједничких циљева; укључује се у процес одлучивања 

од заједничког интереса; развија спремност да се супротстави предрасудама и неправди на свим 

нивоима; показује заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама; преузима 

јавно одговорност за своје поступке; договара се са вршњацима; прави паное од заједничких и 

појединачних радова на радионици; учествује у играма имитације и уживљавања; сарађује и 

договара се у групи и заједници; аргументује и заступа своје интересе; презентује родитељима 

свој рад; посматра и учи на примерима како чувати окружење од загађења; анализира промене 

које уочава код себе; слуша друге док износе своје мишљење, осећања и потребе, упознаје дечја 

права и обавезе; упознаје и усваја поступке ненасилне комуникације, прикупља, одабира, 

критички анализира,проверава податке из других извора за решавање проблема,прилагођава 

своје мишљење групи ради изналажења заједничког решења. 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Упознаје ученике са планираним садржајима; припрема материјал за сваку радионицу; 

комуницира са члановима групе; развија сарадничке односе у групи; прикупља, одабира, 

критички анализира проверава податке из других извора за решавање проблема;  води дијалог, 

преговара, аргументовано излаже;  учи ученике како да се супротставе предрасудама и 

неправди на свим нивоима; на примерима указује ученицима на поштовање различитости међу 

људима; износи своја осећања и потребе;  слуша друге док износе своје мишљење, осећања и 

потребе;  упознаје ученике са правима и обавезама деце;  јавно преузима одговорност за своје 

поступке;  активно учествује у групном раду и договара се са члановима групе; помаже 

ученицима да праве паное од заједничких радова;  на примерима показује како чувати чистоћу 

окружења;  учествује у свим играма имитације и уживљавања;  помаже ученицима да свој рад 

презентују родитељима, прати промене код ученика; бележи промене код ученика; информише 

родитеље о раду ученика, упућује ученике на јасно и разговетно изражавање мисли,осећања, 

потреба...,подстиче ученике на рад у пару или групи. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

 

Оцењивање је описно: истиче се, добар и задовољава. 
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                                               5. 2. 9.  ВЕРСКА НАСТАВА 

                                            ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

Циљ Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и 

васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност цркве) и 

есхатолошки (будући живот) (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и 

мисионарској демнзији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и постојања 

света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама 

о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, каои  

подвижничко искуство Православне цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без 

обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово спроводи се 

како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз 

настојање да се доктриниране поставке спроведу у свим сегментима живота (однос са 

Богом, са светом, са другим људима и са собом).   

Задаци Развије отвореност и однос према Богу као другој  и  другачијој личности у односу на 

нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божијој, личности, 

такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно 

зависна веза (свест о заједници) 

Развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања 

човека и света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са 

природом  која нас окружује и друго, као и одговарање на ова питања у светлу 

православне хришћанске вере и искуства Цркве. Изграде способност дубљег 

разумевања и вредновања дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у 

којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним 

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама). 

Помогне у одоговорном обликовању заједничког живота са другима, у изналажењу 

равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом и 

Богом Изгради уверење да свет и све што је у њему створени су за вечност, да су сви 

створени да буду причасници вечног живота, те да из те перспективе и вредновања 

сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини 

Божијој и изгради спремност на покајање. 

Оперативни 

задаци 

У другом разреду  основне школе јесу да ученик: 

уочи да Литургија није обичан догађај 

уочи да се на Литургији појављује Бог као заједница личности: Оца, Сина –Христа и 

Светог Духа 

упозна структуру Литургије 

разликује радње на Литургији 

уочи да је Исус Христос иако физички одсутан, присутан на Литургији као плод наше 

љубави према њему. 

Разред други 

Годишњи 

фонд часа 
36 

Недељни 

фонд 

часова 

  1 
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Област /тема   Садржаји програма      Циљеви и задаци 

I УВОД Ми смо Црква – уводни час 

 

упознати децу са циљевима и задацима верске 

наставе у другом разреду. 

II МОЈЕ 

МЕСТО У 

ЦРКВИ 

 

Крштењем постајемо чланови 

цркве  

Црква-заједница  

Црква-заједница  

Храм –место окупљања  

Литургија – догађај Цркве   

Заједница радости  

омогућити ученицима разумевање Крштења 

 као уласка у Божју породицу, омогућити  

 ученицимада разликују појмове: Црква, храм, 

Литургија, указати ученицима да је учешће у 

Литургији засновано на слободи. 

III 

ЛИТУРГИЈСК

Е СЛУЖБЕ И 

ЊИХОВ 

СМИСАО 

Народ Божји-различите службе           

Литургијске службе:Епископ, 

свештеник, ђакон и народ Божји  

Многе службе, једна цркв 

Епископ –слика Христова на 

Литургији Ко су монаси -  

уочити саму структуру Литургије, усвојити 

сазнање о учесницима Литургије (епископ, 

свештеници, ђакони, народ Божји) 

 

IV ЖИВОТ У 

ЦРКВИ – 

ЛЕПОТА 

ПРАЗНИКА 

 

 

Богородица-мајка Христова   

Божић - Христос се роди  

Божић - Христос се роди  

Богојављење Христос је син Божји  

Богојављење Христос је син Божји  

Свети Сава и Свети Симеон  

ученицима пружити основно знање о великим 

празницима Цркве, указати ученицима да се 

празници прослављају литургијски – на 

заједничкој молитви, ученицима пружити  

основно знање о важности личности Пресвете 

Богородице. 

V ТРПЕЗА 

ГОСПОДЊА 

 

Литургија-наш дар Богу  

Литургија-наш дар Богу  

Литургијски предмети  

Причешће-храна за живот вечни  

Слава у мојој породици  

пружити ученицима неопходно знање да у 

Литургији свет приносимо Богу, омогућити 

ученицима основ за разумевање да се кроз 

Причешће остварује наша заједница са Богом, 

ученицима пружити основно знање о  

предметима који се користе на Литургији, 

упознати ученике 

 са основним елементима славе и њеном 

 везом са Литургијом. 

VI СВЕТА 

ЛИТУРГИЈА -

ПРОСЛАВА 

ВАСКРСЕЊА 
 

Христос је са нама на Литургији   

Причешће у мом животу   

Празнујемо Васкрсење Христово  

Христово Васкрсење –наше 

васкрсење   

пружити ученицима основ за разумевање 

Литургије као догађаја остварeња наше  

заједнице са Богом  побољшати знање о 

догађајима везаним за Васкрсење Христово. 

VII ИКОНА 

ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ 

 

Православни храм  обрада 

Икона-прозор у Царство Божје  обрада 

Икона-прозор у Царство Божје утврђивање 

Буди и ти иконописац обрада 

Буди и ти иконописац утврђивање 

омогућити ученицима да упознају који су  

основни делови храма, приближити 

ученицима појам Царства Божјег, указати на 

иконе као на посебну појаву Царства 

Небеског, приближити ученицима појам 

светих. 

VIII 

ЕВАЛУАЦИJА 

 

Буди и ти иконописац утврђивање 

Царство Божје у светима                                   

систематизација 
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         Глобални  план рада за наставу верске наставе у другом разреду 

 

Р.бр. Наставни садржај 
Бр. 

часова 

За 

обраду 
За  остале 

типове часа 
Корелација 

1. УВОД   1   -   - 

Ликовна култура, 

Српски језик 

Музичка култура 

Свет око нас 

Грађанско 

васпитање 

Народна традиција 

2. МОЈЕ МЕСТО У ЦРКВИ   6   5   1 

3. ЛИТУРГИЈСКЕ СЛУЖБЕ   6   5   1 

4. 
ЖИВОТ У ЦРКВИ-ЛЕПОТА 

ПРАЗНИКА   7   4   3 

5. ТРПЕЗА ГОСПОДЊА   5   4   1 

6. 
СВЕТА ЛИТУРГИЈА-ПРОСЛАВА 

ВАСКРЕСЕЊА   5   4   1 

7. 
ИКОНА-ПРОЗОР У ВЕЧНОСТ 

   5   3   2 

8. ЕВАЛУАЦИЈА   2   -   2 

 Укупно часова 36 25 11 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ 

садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а 

мање на сазнајно и информативно. 

Дидактички материјал: текстови, фотографије, аудио и видео касете, графоскоп, темпере , 

бојице, бојанке, графофолија, постери, иконе, ЦД, пројектор, ДВД, итд. 

О Божићу и обичајима везаним за тај дан говоримо на 15-ом или 16-ом часу 

Изложба о св. Сави се може реализовати на 18. часу 

                                           
У  зависности од  датума празновања,  о Васкрсу  (и изложби поводом празника) биће говора од 

28. до 30. методске јединице 

 

Наставне методе: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту, методе активне наставе 

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

Активности наставника : организује наставни процес,реализује наставни процес,партнер 

педагошкој комуникацији, мотивише ученике, подржава и подстиче њихова интересовања, 

прати напредовање ученика, аниматор, учествује у регулисању социјалних односа у одељењу 

,пружа помоћ у раду; правилно усмерава ученике за рад , прати индивидуалност у раду, 

подстиче децу на самосталност. 

 

Активности ученика: посматрање, описивање, праћење, цртање, играње, усваја знања, израда 

честитки, шарање васкршњих јаја, израда паноа, израда иконе. Поједини часови ће се 

реализовати у цркви. Корелација: свет око нас и српски језик. Оцењивање је описно: истиче се, 

добар и задовољава. 
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                              5. 2. 10.  ИСЛАМСКА ВЕРСКА НАСТАВА 

                                                 

Циљ Циљ наставе исламске веронауке (илмудин) у основном образовању и васпитању јесте да 

пружи ученику основни вернички поглед на свет, са посебним нагласком на вернички 

практични живот, а такође и будући вечни живот. То значи да деца, на начин примерен 

њиховом узрасту, упознају властиту веру у њеној духовној, моралној, социјалној, 

мисионарској и другим димензијама. Излагање верског виђења и постојања света обавља се 

у отвореном и толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама. Начин приступа је 

исламско виђење које обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову 

националну припадност и верско образовање. Упознавање је истовремено информативно-

сазнајно и доживљајно-делатно, с настојањем да се основне поставке спроведу у свим 

сегментима живота: однос према Богу, према свету, према другим људима и однос према 

самом  себи.                                                                                                                                                        

Циљеви наставе исламског веронаука (илмудина) у овом разреду јесу да упозна ученика 

са: основним вредностима које треба ценити и којима се треба окитити у своме животу; 

основним постулатима вере ислама; начином обављања и саставним деловима намаза 

(дневне молитве); значењем поста и његовим вредностима; значењем хаџа (ходочашћа 

Кабе), то јест петог исламског шарта; најважнијим верским установама у нашој земљи и 

одабраним данима које муслимани празнично обележавају; 

Задаци Задаци наставе исламског веронаука су да се код ученика:развије свест о Богу као 

Створитељу и однос према људима као најсавршенијим божијим створењима; изграђује 

способност (на начин примерен узрасту ученика) за постављање питања о целини и 

најдубљем смислу постојања човека и света, о људској слободи, животу у заједници, смрти, 

односу са природом која нас окружује, као и са размишљањима о тим питањима у светлу 

вере ислама; развије и изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и 

цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у 

разним областима научног деловања; помогне у одговорном обликовању заједничког 

живота с другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у 

остваривању сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, 

с друштвом, с природом) и с Богом; изгради уверење да је његов живот на овом свету само 

припрема за вечност, да су сви створени да буду судионици вечног живота, да се из те 

перспективе код ученика развија способност разумевања, преиспитивања и вредновања 

властитог односа према другом човеку као Божијем створењу и изгради спремност за 

покајање. 

Оперативни 

задаци 

Оперативни задаци наставе исламског веронаука у другом разреду основне школе су да 

ученик: уочи вредност заједнице и сложног заједничког живљења;уочи вредност веровања 

у једног Бога, Створитеља људи и Његове посланике, које је слао људима да им укажу на 

прави пут; уочи важност зеката (материјалног давања којим богати муслимани требају 

помоћи сиромашне); уочи вредност поста (уздржавања од уношења хране и пића од зоре па 

до заласка сунца); схвати шта је пост и која је његова вредност; научи који су саставни 

делови поста; схвати шта је хаџ (ходочашће Кабе); схвати шта је Каба, која је њена важност 

и шта она представља; упозна начин исламског обиљежавања празника,упозна најважније 

установе и институције муслимана на овим просторима и њихов значај,упозна најзначајније 

датуме (празнике) које муслимани обележавају. 

Разред други 

Годишњи 

фонд часова 
36 

Недељни 

фонд часова 
  1 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Верска настава је заједничко дело вероучитеља и ученика. Полазиште је конкретна стварност. 

Из доживљених искустава прелази се на истине из којих се потом враћа на свакодневну њихову 

примјену. Овакав начин сазнања има свој ред: упознавање (обрада нових садржаја), понављање 

и проверавање, сређивање (систематизација) То је макроструктура оваквог начина сазнања. 

Међутим, и ови делови имају своју микроструктуру. Тако, на примјер, начин сазнања поседује 
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следеће ступњеве: постављање циља, мотивисање, обрада нових наставних садржаја, учење. 

Треба имати пред очима физиономију групе и појединца, а такође у оквиру часа на којем се 

обрађују нови садржаји, врши се примена и обнављање обрађеног градива. Имајући на уму горе 

истакнуто, час веронауке требало би да изгледа овако: кратко понављање садржаја са 

претходног часа и посебно освјетљавање онога што ће послужити као темељ за актуелни час. 

Након постављања циља, прелази се на обраду нових наставних садржаја, где се заправо 

објашњава ученику шта то значи да смо ,,Божија створења", истичући када се то и како 

догодило. Након овога се већ познати садржаји продубљују, уче, тј. разговара се о намазу - 

молитви (зашто и како). Овако усвојено градиво, у складу са васпитним циљем, мора наћи своју 

примену у животу ученика. Разговара се зашто и како треба захвалити Богу за родитеље, браћу 

и пријатеље. Оваква сазнања и дечије искуство ослањају се на слово Кур'ана и на ученички 

властити доживљај. Наставне методе: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту, 

методе активне наставе Облици рада: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару.                    

Активности наставника: организује наставни процес,реализује наставни процес,партнер  

педагошкој комуникацији, мотивише ученике, подржава и подстиче њихова интересовања,  

прати напредовање ученика, аниматор, учествује у регулисању социјалних односа у одељењу, 

пружа помоћ у раду; правилно усмерава ученике за рад , прати индивидуалност у раду, 

подстиче децу на самосталност. Активности ученика: посматрање, описивање, праћење, 

цртање, играње, усваја знања. 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
Увод: (упознавање ученика са садржајима овог разреда, са уџбеником и начином рада).  

- Јединство међу муслиманима (упознавање са вриједностима јединства и слоге међу људима који 

су неопходни за просперитет цијелог човјечанства).  

- Рад је ибадет (рад је Богу драго дјело које Он цијени и награђује онога ко искрено ради, не 

закидајући остале око себе).  

- Божији посланик А. С. узор свим муслиманима (упознавање са врлинама Божијег Посланика које 

требају бити и наше врлине).  

- Како сам дошао на овај свијет (разјашњење дилеме око човјековог доласка на свијет).  

- Како и колико вјерујем (начин преиспитивања нашег вјеровања и чврстине убјеђења Узвишеног 

Господара у којег вјерујемо).  

- Схватање предности Аллаху џ. Ш. (упознавање кроз причу са значењем и вјеровањем у преданост 

Богу).  

- Човјек Аллахово џ. Ш. најљепше створење (обрада приче која указује да је човјек најљепше 

Аллахово створење). Чување од гријеха (упознавање кроз причу "Хоџин ћулахг" са обавезношћу 

чувања од гријешења и покуђеношћу гријешења).  

- Једино Аллах зна скривено (обрада приче која указује на то да је само Аллах џ. ш. Свезнајући и да 

нико други не познаје оно што је скривено у човјеку).  

- Поносиш ли се својим именом (упознавање ученика са значењима и вриједностима њихових 

исламских имена).  

- Чистоћа у кући и ван ње (обрада приче која указује на важност чистоће код човјека као и његовом 

окружењу).  

- Исламски шарти (обрада исламских шартова - увјета да би неко могао бити муслиман).  

- Намаски шарти (шта је потребно извршити да би намаз молитва био исправан).  

- Узимање абдеста(упознавање са начином узимања абдеста - вјерског прања прије намаза).  

- Окретање према кибли (значење кибле и важност окретања према њој у намазу).  

- Саставни дијелови намаза (упознавање са саставним дијеловима намаза као и намазима које 

муслиман мора обављати).  

- Постите бићете здрави (значење и вриједности поста у мјесецу Рамазану).  

- Хаџ (упознавање са саставним дијеловима хаџа - ходочашћа Мекке - и његовом важношћу уз 

обраду куранског поглавља ЕЛ -КЕВСЕР).  

- Исламски Мубарек дани (које је то дане муслиман дужан свјечано обиљежити у току једне године, 

обрада куранског поглавља ЕЛ -КАФИРУН).  

- Ислам у нашој земљи (упознавање са исламским драгоцјеностима у нашој земљи и другим 

вјерско-просвјетним установама у њој). 
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                                            В. ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

                                                      5. 2. 11.  ЧУВАРИ  ПРИРОДЕ 

 

Циљ 
Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити 

животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права 

будућих генерација на очувану животну средину.  

Задаци: 

 

знати појам животна средина и њене елементе;  

препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној 

средини;  стицање знања о појавама које угрожавају животну средину;  

формирање навика и развијање одговорног односа према себи и животној 

средини;  развијање радозналости, креативности и истраживачких способности;  

развијање основних елемената логичног и критичног мишљења 

Разред други 

Фонд часова 36  

    

Област /тема       Циљ 

 

            Садржаји програма 

Животна средина Усвајање појма животна 

средина и именовање 

њених елемената 
 

 

- Вода, ваздух, земљиште (услови живота), биљке и 

животиње; творевине људског рада. 

Природне појаве и 

промене у 

животној средини 

 

Препознавање , описивање 

најуочљивијих појава и 

промена 

- Сезонске промене на биљкама и животињама (у 

спољашњем изгледу и понашању у зависности од 

годишњих доба, сеоба, презимљавање,...);  

- односи исхране - ланци исхране.  

Загађивање 

животне средине 

 

Стицање знања о појавама 

које угрожавају животну 

средину 

- Извори загађивања воде, ваздуха  

 и земљишта;  

- последице загађивања животне средине;  

- загађујуће материје у домаћинству (хемикалије, 

ознаке за опасне материје на амбалажи);  

- понашања која нарушавају изглед творевина 

људског рада (школа, зграда, споменика културе...).  

Заштита животне 

средине и заштита 

здравља 

 

 

Формирање навика и 

развијање одговорног 

односа према себи и 

животној средини 

 

 

 

- Брига о биљкама и животињама у непосредној 

околини (прављење хранилица, појилица и кућица 

за птице, гајење и заливање биљака...);  

- најчешће угрожене биљне и животињске врсте из 

непосредне околине и њихова заштита;  

- лековита својства неких биљака (нана, камилица, 

жалфија,...);  

- рационално коришћење природних богатстава: 

штедња воде, енергије;  

- рециклажа (папир, стакло, пластика, метал...);  - 

прављење компоста; 

- понашања која доприносе очувању здравља 

Кључни појмови: животна средина, природне појаве, загађивање, заштита 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Сврха изборног предмета Чувара природе је упознавање и разумевање појма животне средине, 

интердисциплинарног приступа у заштити са тежњом за њеним очувањем и унапређивањем за 

садашње и будуће генерације. Реализацију наставних садржаја , поред наставног процеса на 

часу  реализоваћемо и ван школског простора  у непосредном окружењу, излетима, екскурзији, 

настави у природи. Огромно школско двориште које имамо са великим бројем листопадног и 

зимзеленог дрвећа чини идеално окружење са савладавање садржаја овог предмета. 

Активности у раду са ученицима биће креативне, истраживачког типа,  чиме ћемо код деце 

развијати радозналост са елементима критичког и логичког мишљења. Уз примену различитих 

метода рада, подстицаћемо и усмеравати интересовање и креативност ученика у покушају да 

самостално објасне узрок и последице човековог дејства на природу.  

 

I  ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

 Посматрањем, препознавањем, праћењем, огледима, цртањем: промена воде, 

ваздуха,земљишта услед људског деловања, промена климе и годишњих доба, у школи, 

непосредном окружењу као и кроз истраживање, фотографисање, сакупљање доказа промена и 

организовање акција које афирмишу позитивне промене и смањују настајање негативних по 

живи свет. Истраживачким радом по групама ученици ће проверавати стање зеленила у нашој 

школи, постојање и садржај графита а потом саопштити резултате свога истраживања као и 

предлоге шта би се могло урадити да се постојеће стање побољша. 

 

II ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

 

Кроз групни рад, прављење дневника, паноа, извођењем закључака на основу посматрања, 

праћења, промена на биљном и животињском свету у току године као и природних појава у 

различита дневна и годишња доба (листање, цветање, најава лепог или лошег времена, кроз 

понашање инсеката, опадање лишћа, сеобе птица, кише у пролеће...); истраживање ланца 

исхране у непосредној околини или настави у природи. Читање текстова о ланцима исхране и 

гледање одабраних краћих видео записа. Разговор угрожености биљних и животињских врста  

(нестанак врабаца у центру Београда); Видео записи о птицама селицама и станарицама, како 

им помоћи.                                                             

Израда реферата о органским материјама које труну – природној рециклажи и животињама 

чистачима у природи. Ученици ће одабрати  дрво које ће посматрати током целе године и 

уочавати промене. Водиће белешке сваког месеца. Посматраће и бележити: окружење у коме 

расте (травњак, зграда, друго дрвеће) висину дрвета у односу на остало дрвеће у околини 

(ниско, средње, веома високо), густина крошње (разграната, неразграната), врста дрвета 

(листопадно, зимзелено), кора стабла (глатка или храпава), листови -  да ли опадају , какве су 

сада боје, које животиње посећују наше дрво и сл.    

 

 

 

III ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Кроз гледање документарних филмова о загађеним рекама у којима нестају птице са нафтом 

залепљеним крилима и отроване опасним загађивачима воде, нафтом и њеним дериватима, 

детерџентима, проценом загађености ваздуха по изгледу лишајева на излету у природи или 

настави у природи, извођење огледа са водом у коју се стави детерџент  с циљем да деца уоче 

како долази до загађења воде. Извођење огледа са упаљеном свећом, чашом и марамицом и 

држање чаше изнад пламена како би ученици после неког времена уочили да је чаша црна од 

чађи.Извођење огледа Обојени цвет како би ученици дошли до сазнања како долази до 

загађења земљишта. Штетност уноса дуванског дима у организам. Теренски рад ученика који се 

односи на буку  у саобраћају. Стварање огледа у учионици који доказује да је бука и тихо 
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листање књиге уколико велики број деце листа, или кроз игру препознавања звукова затворених 

очију (шкрипа столице, шуштање воде, дување у флашу са водом); Последице свега тога по 

људско здравље. Понашање људи који уништавају оно што је човек направио- гледање филма 

који приказује како је изгледала животна средина пре доласка људи на излетиште а како после 

њиховог одласка. Упознавањем физичких загађивача – пластике, стакла, керамике; мото 

саморегулисаног учење ученика може увек да буде питање А како би то могло да се реши? Кроз 

ширење информација о разградивости и неразградивости материјала међу вршњацима и у 

локалној заједници и рационалном коришћењу природних богатстава као и кроз раздвајање 

отпада за рециклажу формирају се навике и развија одговорност према себи и животној средини 

и самостално објашњавају људска дејства на природу, развијају се креативност и истраживачка 

способност, логичко и критичко мишљење кроз реферате, акције, посете ботаничкој башти, 

парковима, музејима, изложбама, коришћење стручне литературе, популарних часописа, 

интернета, прича старијих. 

 

IV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА 

 

Израда хранилица за птице, украшавање учионице прављењем  кућица  за птице, брига о 

биљкама у учионици кроз редовно заливање, цртање, сликање, вајање, видео записи који говоре 

о заштити животне средине и заштити здравља, видео записи и презентације о лековитим 

својствима биљака (нана, камилица...), брига о кућном љубимцу, ученици пишу своје предлоге 

за очување животне средине, како штеде у својој кући воду, струју. Ученици  замишљају и 

описују један дан без струје; Пишу поруке типа: Волим дрво, Засадићу дрво, Чуваћу га и 

заливати, Редовно обилазити, Уживати у његовом расту. 

Зашто је важно да се здраво хранимо, цртају пирамиду исхране; праве рецепт за здрав доручак; 

Цртају канте у којима се раздваја отпад за рециклажу: предмете од стакла, пластике, метала, 

хране, одеће и сл. Пројекција филма о предности бављења спорта и боравку у природи, читање 

песама које говоре о животној средини и сл. 
 

 

МЕТОДЕ РАДА:                                                                     

 

вербалне, интерактивна ,кооперативна ,ситуациона, манипулативна,  конструктивна, креативна, 

истраживачка, амбијентална,  радионичарска. 

 

ТЕХНИКЕ У РАДУ: мапе ума, олуја идеја, асоцијације, техника грозда, укрштенице, 

скривалице 

 

ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: 
 

посматрање, проналажење, препознавање, евидентирање, показивање, праћење, именовање 

појава и промена у окружењу, уочавање сличности и разлика, груписање, класификовање и 

систематизовање, описивање, цртање, сценско приказивање,  игровне активности, учешће у 

дискусији 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

-организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика,    

   припрема   

  наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава, дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науч 
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- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 
 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве  и темпо могућностима ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

Оцењивање је бројчано али не улази у просек. 

 

Вредновање остварености исхода вршиће се кроз: 

 

● праћење остварености исхода 

● праћење практичног рада ученика 

● активност на часу  

 

Корелација: свет око нас, српски језик, ликовна култура, музичка култура, час одељенског 

старешине. 

 

У настави Чувара природе користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете 

науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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                                        5. 2. 12.  НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
 

Циљ 
Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз 

непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и 

народа у ужем и ширем окружењу. 

Задаци: 

 

овладавање декоративним елементима главних (најопштијих) фолклорних празника 

(верских и  сезонских) везаних за годишњи циклус.  

стицање елементарних знања о наставним мотивима – биљке, хлеб, народна   

       веровања  

познавање разлике између отвореног и затвореног простора (ливада – кућа)  

познавање разлике између настањеног и ненастањеног простора  

познавање различитих облика становања (пећина, кућа, село, варош, град)  

елементарно познавање структуре традиционалне куће.  

Разред други 

Годишњи 

фонд 

часова 

36 часова 

  Кључни појмови: фолклорни празници, становање, биљке, кућа. 

 

 Тема                       Садржаји програма     Циљ и задаци теме 

Биљке  Упознавање са лековитим биљкама и њиховом 

значају у традиционалном лечењу, упознавање 

са биљкама које имају значајну улогу у 

народним обредима приликом прослава верских 

празника; од биљке до хлеба, значај и врсте 

хлебова (обичан свакодневни хлеб, обичајно – 

обредни : славски колач, чесница), усвајање 

знања о значају и обичајима при прослави 

традиционалних фолклорних празника (Крсна 

слава, Бадњи дан, Божић, Ускрс, Школска 

слава). 

 

Усвајање знања о фолклорним 

празницима, биљкама и хлебовима 

(што су били носећи наставни 

мотиви у првом разреду), кроз 

следеће: познавање разлике између 

отвореног и затвореног простора 

(ливада - кућа); 

Кућа Упознавање са различитим облицима становања 

кроз време и према месту становања (пећина, 

кућа, село- варош, град). Огњиште као центар 

некадашње куће и окупљања породице. 

Упознавање са главном зградом и помоћним 

објектима који су чинили традиционално 

домаћинство (вајат,амбар чардак), вода - која 

некад није била у кући већ се у њу доносила, 

прање веша на потоку/реци, осветљење, 

разликовање мушких и женских радова у животу 

на селу и граду некада и сада. Садашње сеоско 

домаћинство. Живот у граду (некада и сада).  

Познавање различитих облика 

становања (пећина, кућа, село, 

варош, град);  

Елементарно познавање структуре 

традиционалне куће. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

 

I БИЉКЕ 

 

Сакупљање биља и израда хербаријума од лековитих и осталих биљака који се налазе у њиховој 

околини, читање пригодних  прича из Речника народних веровања о биљкама, приказивање  

слика и презентација, видео записи. Уз помоћ својих бака ученици се и практично укључују у 

прављење појединих врста хлебова- материјал за хлеб – славски колач, учешће ученика на 

приредби поводом школске славе, певање песама поводом обележавања фолклорних празника, 

читање предања о белом луку (предање о семену белог лука од којег виле остају бесмртне),  о 

ружи (бајка "Трнова Ружица"), ликовно изражавање, одлазак у природу и наставу у природу. 

 

 

II  КУЋА 

 

Пригодне приче, презентације, видео записи, кућни употребни предмети из прошлости, израда 

макета сеоских кућа, израда посудица од глине, прикупљање слика старих српских кућа, посета 

Етнографском музеју, одлажење у природу- сеоска домаћинства, ликовно изражавање, изложба 

радова насталих на часовима народне традиције у току године. 

 

 

ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

 

 

МЕТОДЕ РАДА:  вербалне, интерактивна, компаративна, кооперативна, ситуациона,  

                                 манипулативна, конструктивна, креативна, истраживачка,  

                                 амбијентална, радионичарска,  

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У РАДУ 

 

Наставник 

-организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика, 

 припрема наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава, дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 

- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање  

    проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве  и темпо могућностима ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

 

 

Ученик 

посматрање, проналажење, препознавање, евидентирање, показивање, праћење, уочавање 

сличности и разлика, груписање, класификовање и систематизовање, описивање, цртање, 

сценско приказивање,  игровне активности, учешће у дискусији 
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Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

Оцењивање је бројчано али не улази у просек. Вредновање остварености исхода вршиће се 

кроз: праћење остварености исхода, праћење практичног рада ученика, активност на часу.  

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
 

- Свет око нас 

- Ликовна култура 

- Српски језик 

- Музичка култура 

- Ваннаставне активности 

- Грађанско васпитање 

 

У настави народне традиције користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете 

науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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                          5. 2. 13. ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

 

Циљ и задаци: 
Навикавање ученика на примену алгоритамског начина мишљења 

Оспособљавање за правилно коришћење дигиталног правописа, 

штампање и скенирање докумената 

Развијање креативности кроз коришћење различитих софтвера за 

цртање и израду честитке, позивнице, календара, слагалице 

Оспособљавање за коришћење едукативних материјала и софтвера 

као помоћ у учењу                                                                 

Навикавање ученика на поштовање правила безбедног понашања на 

интернету. 

Разред други 

Годишњи фонд 

часова 
36 

Недељни фонд часова   1 

         Кључни појмови: алгоритам, безбедност, ИКТ. 

Област /тема Садржаји програма Исходи 

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

МИШЉЕЊА 

 

Едукативне игре за развијање 

алгоритамског начина мишљења  

Алгоритамски начин мишљења 

кроз рад на задацима  

 Алгоритамски начин мишљења у 

ситуацијама из свакодневног 

живота 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

● решава једноставне логичке 

задатке 

● објасни редослед корака у 

решавању логичких задатака 

● анализира и процењује 

тачност постављених корака у 

једноставним логичким 

задацима 

● исправља грешке у корацима 

једноставних логичких задатака 

● препознаје и решава 

једноставне логичке задатке са 

понављањем/петљом уз 

задавање броја понављања 

● решава задатке на папиру 

помоћу псеудокода 

ИКТ 

 

Рад са тастатуром и чување 

документа (специфичности 

дигиталног правописа)  

Програми и апликације за цртање  

 Апликације и програми за 

креирање позивнице, честитке, 

календара и слагалице.                                                     

Скенирање докумената 

Штампање докумената 

Едукативни материјали на 

интернету 

Едукативни софтвери као помоћ у 

учењу 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

● правилно користи дигитални 

правопис, и тастатуру водећи 

рачунао великом и малом слову, 

размаку и 

    интерпункцијским знацима 

● уме да сачува креирани 

документ 

● уме да отвори постојећи 

документ 

● користи различите софтвере за 

цртање  и упореди предности и 
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недостатке различитих софтвера 

за  цртање 

● креира позивницу, честитку, 

календар, слагалицу користећи 

одговарајуће софтвере 

● одштампа документ (честитку, 

календар, позивницу) 

● скенира цртеж помоћу 

рачунарског софтвера или 

апликације за мобилни телефон 

или таблет 

● самостално и/или уз помоћ 

учитеља пронађе препоручене 

едукативне материјале на 

интернету 

● користи едукативне софтвере 

као помоћ у учењу 

 

БЕЗБЕДНОСТ 

 

Позитивни и негативни аспекти 

корићења технологије 

 Електронско насиље 

Информације на интернету и 

лични подаци 

Вирус и антивирус 

 

 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

● разликује позитивне и 

негативне аспекте коришћења 

технологије 

● повеже слање увредљивих 

порука (СМС, чет...) са 

електронским насиљем 

● објасни трајност карактера 

информација које се нађу на 

интернету 

● објасни шта је вирус, а шта 

антивирус 

● процени да ли сме да открива 

личне податке при игрању игара 

са непознатим особама       

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Алгоритамски начин мишљења  

Тему започети са едукативним играма за развијање алгоритамског начина мишљења. Решења 

логичких задатака анализирати, тестирати и нагласити значај исправљања грешака приликом 

израде задатка. У логичким задацима примењивати понављање корака у задатом броју 

понављања користећи петље. По потреби, a ради бољег разумевања, препоручује се да ученици 

на папиру реше задатке помоћу псеудокода. Указати на значај разлике између решења са и без 

понављања.Употребљавати задатке сличне. Логичке задатке решавати на рачунару, са тим да је 

потребно приказати и решења без рачунара, повезати их са ситуацијама из свакодневног живота 

што предстваља примену стеченог знања у реалном животу. Препоручује се коришћење сајта 

Run Marco! И code.org 1 и 2. 

Информационо комуникационе технологије 

 

Тема се може реализовати уз помоћ рачунара, таблета, мобилних телефона.Тему започети 

упознавањем ученика са тастатуром и специфичностима дигиталног правописа (велико и мало 

слово, размак, интерпункцијски знаци). Након тога одабрати одговарајући лиценцирани или 
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open source софтвер за унос текста како би ученици могли практично да вежбају примену 

дигиталног правописа. Након тога, потребно је показати ученицима како да сачувају креирани 

документ у одговарајућем фолдеру. Наредни садржаји се односе на различите софтвере за 

цртање и ту се треба надовезати на знања ученика из 1. разреда, али их и проширити кроз 

коришћење различитих софтвера од оног који су користили у 1. разреду. Осим практичног рада 

у одабраним лиценцираним или open source софтверима, ученици би требало да увиде 

различите алате које ти софтвери нуде и различите начине коришћења ових софтвера (на 

рачунару, таблету, мобилном телефону). Наредни садржаји се логички надовезују на претходне 

и представљају практичну примену стечених знања (коришћење тастатуре и слободоручно 

цртање) кроз креативно изражавање ученика (креирање позивнице, честитке, календара, 

слагалице). Следи оспособљавање ученика за штампање и скенирање докумената. Најбоље је то 

урадити на радовима које су ученици већ креирали (позивница, честитка или календар). За 

скенирање документа може се користити рачунарски софтвер или апликација за мобилни 

телефон или таблет. Препорука је да се скенира дечији цртеж од кога ће направити слагалицу 

помоћу одговарајуће онлајн апликације. Последњи садржаји у оквиру ове теме су едукативни 

материјали и софтвери за учење. Наставник треба да препоручи ученицима одговарајуће 

едукативне материјале са интернета или апликације за мобилни телефон, таблет, које им могу 

помоћи у учењу и савладавању наставних садржаја других наставних предмета. Садржаје који 

се односе на едукативне материјале и софтвере за учење наставник не мора обрађивати на крају 

теме, већ их може ускладити са осталим садржајима овог предмета (посебно са темом 

безбедност), али и са садржајима других наставних предмета. 

 

Безбедност 

Наставну тему започети подсећањем на градиво из првог разреда и проширити новим 

правилима у складу са узрастом. Приликом посете едукативних сајтова разговарати са 

ученицима о њиховим навикама на интернету и скренути им пажњу на позитивне и негативне 

аспекте коришћења технологије. Након тога, упознати ученике са игрицом Wild Web Woods 

(http://www.wildwebwoods.org/), која обрађују тему безбедности, али дотиче и људска права и 

поштовање других . Кроз игрицу је могуће упознати ученике са електронским 

насиљем,информацијама које се нађу на интернету, потребом заштите личних података, као и 

са вирусима и антивирус програмима. Игрица је онлајн и локализована је на српски језик. 

Изборни предмет Од играчке до рачунара конципиран је тако да обухвата техничко-технолошке 

елементе као и рачунарске садржаје примерене узрасту и искуству деце. Обухвата садржаје 

оријентисане ка примени у пракси. Оспособљава ученике за стицање функционалних знања, а 

битно доприноси и развојним знањима. Један од главних глобалних циљева овог предмета јесте 

припрема деце за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства како у 

свакодневном животу, тако и у даљим процесима учења.Основни циљ предмета јесте да се кроз 

игру уводе елементи техничког и технолошког образовања и васпитања. Самостално 

обликујући делове за будућу конструкцију ученик се сусреће са елементима технологије. 

Играјући се конструкторским елементима стиче се одређено техничко искуство, а слагањем 

слике и текста стиче рачунарску писменост. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе односно учења, планом 

рада и начинима оцењивања.  

Облици наставе:  Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

                              теоријска настава и практичан рад. 

Подела одељења на групе: 

 

Одељење се може поделити у групе не мање од 15 ученика. 
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Место реализације наставе: Настава се реализује у учионици и дигиталној учионици . 

 

Препоруке за реализацију наставе  

Приликом реализације часова наставе, теме се могу прожимати, комбиновати, надовезивати. 

Наставник треба да процени када ће које садржаје реализовати и тиме допринети потпунијем 

остваривању планираних исхода. 

 

МЕТОДЕ РАДА:   

 

вербална, кооперативна, ситуациона, мануелна, конструктивна, креативна, истраживачка, 

амбијентална, радионичарска 

     

 АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: 

 

посматрање, рад на рачунару, проналажење, препознавање,  евидентирање,  показивање, 

праћење, класификовање и систематизовање, описивање,  игровне активности. 

 

АКТИВНОСТИ  НАСТАВНИКА:  

-организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати постигнућа ученика,  

припрема наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава, дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 

- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве  и темпо могућно могућностима ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Српски језик 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

 

Оцењивање је бројчано али не улази у просек. 

 

Вредновање остварености исхода вршиће се кроз: 

 

● праћење остварености исхода 

● праћење практичног рада ученика 

● активност на часу 
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                          5. 2. 14. РУКА У ТЕСТУ - ОТКРИВАЊЕ СВЕТА 

 

                                          Годишњи фонд часова 36 

  Циљеви и задаци  

 

- формирање елементарних научних појмова из природних наука;  

- подстицање дечијих интересовања и интелектуалне активности;  

- подстицање дечијих питања, истраживања и дискусије;  

- препознавање неких критеријума за класификацију материјала и њихово коришћење;  

- постављање хипотеза и исказивање претпоставки за решавање проблема;  

- предлагање, самостално постављање и извођење једноставних огледа на основу упутства;  

- развијање критичког промишљања кроз посматрање и експеримент;  

- уочавање узрочно-последичних веза између појава и процеса у окружењу и изведеним  

   огледима;  

- решавање једноставних проблем-ситуација, самостално и у тиму;  

- развијање критичког односа према информацијама које се добијају чулима;  

- препознавање опасности и услова за безбедан рад. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Различити облици кретања у окружењу  

Кретање у забавном парку  

Како изазвати таласе у води  

Брзо, брже, најбрже - од чега то зависи  

Материјали и њихов а електрична проводљивост  

Када ће сијалица да светли  

Дрво или метал - где се користе и зашто  

Мерим - значи упоређујем (мерење дужине, масе, времена и температуре)  

Дневна температура ваздуха  

Како настају различити звуци  

Својства звука (јачина, боја и висина)  

Звуци у жици и свирали  

Високо C  

Биљке траже своје тло 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 

У оквиру предмета Рука у тесту - откривање света ученицима треба пружити прилику да:  

- промишљају и развијају интелектуалну активност и вештине у процесу упознавања и 

разумевања појава у природи;  

- задовоље своју радозналост на различите начине: посматрањем, истраживањем, кроз 

самосталну активност и добро осмишљен поступак, размишљањем, уношењем малих промена и 

проверавањем њихових ефеката.  

Овај приступ карактерише:  

- партнерски однос наставник - ученик, који подразумева заједничко формулисање проблема и 

питања;  

- вођење акција од стране ученика и предвиђање њиховог исхода, тј. постављање хипотеза;  

- објашњавање и континуирано бележење својих запажања у експерименталну свеску.  

Описани приступ представља карактеристичне кораке научног метода а наставник води и 

усмерава ученике у раду. Он их охрабрује да постављају питања, истражују и дискутују.  

Треба посебно имати у виду да се циљеви и задаци овог предмета постижу кроз непосредну 

истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника.  

 

ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 
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МЕТОДЕ РАДА:   вербална, интерактивна, кооперативна, ситуациона, манипулативна, 

конструктивна,  креативна, истраживачка, амбијентална, радионичарска 

     

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

За остваривање циљева и задатака овог предмета важно је да се омогуће наставне ситуације у 

којима ће активности ученика бити разноврсне: посматрање, сакупљање материјала и података, 

упоређивање, класификовање, бележење, замишљање и постављање огледа (експеримената), 

објашњавање, коришћење података, представљање оног што је виђено и урађено, постављање 

једноставних модела, дискутовање резултата и давање предлога нових експеримената, 

самостално и групно истраживање. 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Наставник води и усмерава ученике у свим етапама "истраживачког" рада: приликом 

постављања питања и хипотеза, предлагања огледа, њиховог извођења и представљања 

резултата рада.  

Припрема наставника за овакве часове обухвата разматрање важних питања о теми часа, избору 

садржаја, активности, амбијенту за реализацију, коришћењем различитих извора информација 

(уџбеници, популарна и стручна литература, Интернет...). Поред тога, на часове се могу позвати 

разни гости - стручњаци (наставници предмета природних наука, научници - истраживачи...) 

који могу пренети своја искуства деци и дати им упутства како да унапреде свој начин рада.  

Оцењивање је бројчано али не улази у просек. 

 

Вредновање остварености исхода вршиће се кроз: 

 

● праћење остварености исхода 

● праћење практичног рада ученика 

● активност на часу 

 

 

Корелација: свет око нас- кретање, жива и нежива природа, материјали 

                     музичка култура: звук – тон 

                     српски језик: говорна култура. 
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Г.    ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 5. 2. 15. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 

               Фонд часова - 36 

 

 Оперативни задаци: 

Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски 

уређеног, хуманог и толерантног друштва 

Јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају 

остваривање права на различитост 

Развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине 

Побуђивање интересовања код ученика за присуство ликовним изложбама, књижевним 

сусретима и музејима 

Мотивисање ученика за учешће на разним спортским и културним манифестацијама 

 

 

Активности: 

Друштвене активности: 

 

Циљ и задаци: развијање свести о здравом начину живота, поштовање разлика и 

уважавање својих и туђих потреба 

Садржаји: Друштвене игре, заједничке прославе рођендана у разреду, припрема 

програма за одељенске и школске приредбе, обележавање значајних датума, радионице 

 

Културне активности: 

 

Циљ и задаци: развијање опште културе, развијање и подстицање стваралачких 

активности, развијање маште, оригиналности, смисла за лепо 

Садржаји: Посета библиотеци, гледање одабраних филмова, књижевни сусрети, посете 

и разговор о позоришним представама и филмовима, посета Зоо врту, Ботаничкој 

башти, најлепше песме и приче , језичке игре, ребуси... 

 

Хуманитарне активности; 

 

Циљ и задаци: развијање хуманог односа, поштовање разлика и разумевање туђих 

потреба, брига о биљкама и животињама 

Садржаји: Помоћ друговима у одељењу, учествовање у акцијама Црвеног крста, 

прављење пригодних пакетића за децу без родитељског старања, садржаји који се 

односе на здравствено васпитање , очување природе... брига о биљкама и животињама.. 

 

Техничке активности:   
 

Циљ и задаци: развијање креативности, стваралачког рада, уредности, прецизности, 

изграђивање личних, критичких ставова према загађењу животне средине  

Садржаји: уређивање паноа, учионице поводом значајних празника, 

израда слова од украсног папира, предмета од разног материјала.,израда честитки 

поводом значајних датума 

Спортске активности: 

 

Циљ и задаци: развијање такмичарског духа, развијање моторике, спретности, 

физичких способности 

Садржаји: Игре у школском дворишту, међуодељенска такмичења  
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5. 2. 16. ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

 

    На часу одељенског старешине неопхоно је обрадити наставне садржаје који нису нашли 

своје место у програмским садржајима обавезних и изборних предмета (садржаји здравственог 

васпитања, теме које се односе на саобраћај и сл.). 

Ниво обраде наставних садржаја се обрађује по принципу поступности. Подстицањем мисаоних 

активности подстиче се логичан начин размишљања. Водити рачуна о индивидуалним 

карактеристикама ученика, као о социјалном окружењу сваког ученика. 

 Начин реализације: 
 

На часовима ЧОС-а наставник је координатор и организатор активности а тежи се ка томе да 

ученици  стално испољавају своје ставове и организују активности на часу. 

Циљеви и задаци: 

- понашање ученика и развој хуманизације међу људима  

- брига о себи и другима 

- стицање знања о неопходности  чувања природе 

- подстицање ваннаставних активности 

- подстицање социјалног сазнања 

- упознавање са дечјим правима и обавезама 

- развијање креативности 

- олакшавање адаптације у школи 

- развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима 

- реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања 

 

Ред.број Тема 
Број 

часова 

1 Подстицање договора и сарадње 3 

2 Дечја права и подстицање за активну партиципацију у животу школе 3 

3 Здравствено васпитање: Хигијена и здравље 6 

4 Сазнање о себи и другима, самопоштовање и самопоуздање  2 

5 Обележавање значајних датума 6 

6 Развијање и његовање људских вредности 9 

7 Еколошка сазнања и чување природе 1 

8 Сарадња одељењских заједница 2 

9 
Стварање и развијање радних навика 

 
4 

1-9 Свега 36 
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         Рад одељенског старешине у оквиру одељенске заједнице ученика   

Тема Ред. број Садржај 

1 

1 Срећан почетак – опет заједно 

2 Кућни ред школе-израда правила понашања у нашем одељењу 

3 

3 Бринем о свом здрављу - лична хигијена 

4 Безбедно кретање у саобраћају- 10 лекција које живот значе 

1 5 Понашање на екскурзији 

7 6 Чувамо ли на прави начин животну средину 

5 7 Oбележавање Дечје недеље 

6 8 Како се понашамо према другима (у школи и ван ње) 

2 9 Како да успешно учим и организујем свој радни дан 

6 

10 Улепшајмо живот себи и другима 

11 Како разговарамо у друштву (другарске и недругарске речи) 

3 12 Спорт и здравље-неговање спортског духа и пристојно навијање 

6 13 Шта нас радује,занима 

3 14 Чистоћа је пола здравља 

2 15 Развијање другарства и међусобне солидарности (помоћ другу) 

4 16 Моје самопоуздање,колико сам самосталан 

5 

17 Одељенска прослава Нове године 

18 Прослава Светог Саве 

9 19 
Колико смо напредовали,шта да учинимо да нам успех буде 

бољи 

2 20 
Како смо провели зимски распуст и задаци који нас очекују у 

другом полугодишту  

5 

9 

21 Сви смо исти, различити и посебни 

22 Како проводимо слободно време 

3 23 Како се хранимо 

          4 24 Колико читамо 
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          6 
25 Дан жена – поклон као знак пажње 

5 

          6 

 

 

26 У сусрет пролећу – одељенски пано 

27 Како да решимо проблем 

28 Кад порастем бићу 

        5 

        3 

        5 

29 У сусрет ускршњим празницима 

30 Значај спорта за здравље 

31 У сусрет Дану школе 

        6 32 Како се дружимо –ког друга поштујем и зашто 

        6 33 Заједно одлучујемо 

        8 34 Квиз знања (дружење са другим одељенским заједницама) 

        9 35 
Моја највећа жеља-шта желим да ми се оствари овог лета , Мој 

успех на крају године 

        3 36 Нећемо батине – хоћемо љубав 

 

5. 2. 17.  Пројекат „Покренимо нашу децу“ 

Циљ: 

Развијање моторичких способности кроз вежбе и активности примерене узрасту и стицање 

навика за бављење физичким активностима. 

Задаци: развијање моторичких способности као што су: брзина, издржљивост, агилност, снага, 

гипкост и координација покрета кроз три модела програма уз коришћење Водича за вежбање.  

Садржаји: Весела столица, Причам ти причу, Здрава стопалца, Разиграна палица, Музичка 

гимнастика, Плеши и заледи се, Јесење, Зимске и Пролећне играрије. 

 

Начин остваривања програма 
Програм „Покренимо нашу децу“, биће реализован кроз петнаестоминутна вежбања на 

часовима редовне наставе и ваннаставних активности (Час одељењског старешине и 

Друштвено-техничке, хуманитарне, спортске и културне активности), у циљу побољшања 

здравственог стања ученика и њихове физичке активности. 

Планиране активности се реализују у фискултурној сали, напољу, у учионици и у просторијама 

које  испуњавању здравствено-хигијенске услове. 

Радом програма руководиће учитељи у свом одељењу. 
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Д.    ДОПУНСКА НАСТАВА 

  

  5. 2. 18.  ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

                 Фонд часова: 18 

 

Циљеви и задаци:  

 

 уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије;  

 препознавање и разумевање главних реченичних делова;  

 савладавање нових програмских захтева из правописа;  

 овладавање техником читања и писања латиницом;  

 овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговање језичке   

 културе;  

систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличних вежбања у говору и 

писању.  

-увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у 

себи (доживљајног, усмереног, истраживачког) 

поступно и систематично оспособљавање ученика и логичко схватање и критичко процењивање 

текста 

развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служи 

 

Редни број 

теме 
НАЗИВ ТЕМЕ   САДРЖАЈИ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

1. 
Језик 

 

-савладавање просте реченице 

- стицање основних појмова о именицама,  

   глаголима 

-савладавање реченица по значењу и облику, 

главни делови реченице, употреба великог слова, 

писање речце ли и не,  

- савладавање латинице (штампана и писана  

  слова) 

2. 
Књижевност 

 

- лирика 

- епика 

- драма 

(читање и тумачење текста) 

3. 

Језичка култура (усмена и 

писмена) 

 

- препричавање 

- причање 

- извештавање 

- усмено и писмено вежбање 

 

 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Допунска настава се реализује по потреби у зависности од индивидуалних потреба ученика. На 

часовима допунске наставе биће заступљен диференциран начин рада. Допунска настава прати 

редовну наставу и акценат стављамо на садржаје које ученици нису у потпуности усвојили или 

их са тешкоћом усвајају. 
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5. 2. 19.  ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

Циљеви и задаци су да ученици:  

- савладају сабирање и одузимање до 100;  

- савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до 

аутоматизма); савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед 

извођења рачунских операција; умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, 

производ и количник, као и да знају да одреде вредност израза са две операције;  

-  упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у 

најједноставнијим примерима сабирања и одузимања;  

- уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и 

изломљених линија;  уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи;  

 - упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец).  

 

 

Редни 

број 

теме 

НАЗИВ ТЕМЕ  Садржаји из математике 

1. 
Природни бројеви до 100 

 

савладавање основних операција с природним 

бројевима као и основних знакова тих операција 

- упознају употребу слова као ознаку за непознати број 

- умеју да решавају једноставне текстуалне задатке са 

једном и две рачунске операције, као једначине са 

једном операцијом 

2. 
Геометријска тела и 

фигуре 

упознају најважније равне и просторне геометријске 

фигуре и њихове узајамне односе 

- уочавају и стичу спретност у цртању праве, дужи, 

кривих и изломљених линија 

- уочавају и цртају 

правоугаоник и квадрат на  квадратној мрежи 

3. Мерење и мере 
- упознају и примењују мере за дужину и време 

- оспособити ученике за прецизност у мерењу 

 Укупно 18 часова  

 

 

Начин реализације 

 

Допунска настава се реализује по потреби у зависности од индивидуалних потреба ученика. На 

часовима допунске наставе биће заступљен диференциран начин рада. Допунска настава прати 

редовну наставу и акценат стављамо на садржаје које ученици нису у потпуности усвојили или 

их са тешкоћом усвајају. 

 

5. 2. 20.   Индивидуализација и ИОП у другом разреду 

 

У току првог полугодишта пратиће се сви ученици другог разреда и по потреби, у другом 

класификационом периоду, уколико се код неких ученика, јави потреба, примењиваће се 

индивидуализација. Уколико она не покаже резултате прећи ће се на  прилагођени начин рада. 

На крају првог полугодишта, учитељи ће предложити Тиму за инклузивно образовање да се код 

ученика који нису напредовали изради ИОП уз сагласност родитеља и мишљење Интересорне 

комисије. 
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                            5. 2. 21.  СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ ДРУГОГ РАЗРЕДА 

 

 

 

 

  

 

 

                     

 
  

 

 

 

 

 

Предмет       Назив уџбеника          Аутори Издавачка кућа 

Српски језик „Уз речи растемо”, читанка за други 

разред основне школе 

Мр Наташа Станковић 

Шошо, Маја Костић  
 

Нови Логос  

„Латиница”, радни уџбеник за 

други разред основне школе 

Душка Милић  

Татјана Митић  
 

Нови Логос 

„Радна свеска”, српски језик за 

други разред основне школе 

Јелена Срдић,  

Мр Наташа Станковић 

Шошо, Маја Костић 

Нови Логос 

Дар речи”, граматика за други 

разред основне школе 

Јелена Срдић  

 
 

Нови Логос 

Математика „Математика 2”, уџбеник 

математике за други разред основне 

школе 

Сенка Тахировић, Ива 

Иванчевић 

Нови Логос 

„Математика 2”, радна свеска из 

математикe за други разред основне 

школе  

Сенка Тахировић, Ива 

Иванчевић 

Нови Логос 

Свет око нас 

 

„Свет око нас”, уџбеник за други 

разред основне школе 

Љиља Стокановић, 

Гордана Лукић  

 

Нови Логос 

„Свет око нас”, радна свеска за 

други разред основне школе 

 

Љиља Стокановић, 

Гордана Лукић  

 

Нови Логос 

Ликовна 

култура 

„Ликовна култура 2”, уџбеник 

ликовне културе за други разред 

основне школе 

Милутин Мићић, Гордана 

Мићић 

Нови Логос 

Музичка 

култура 

„Музичка култура 2”, уџбеник 

музичке културе за други разред 

основне школе 

Драгана Михајловић 

Бокан, Марина Ињац  

 

Нови Логос 

 

Енглески језик SmartJunior 2, уџбеник H. Q. Mitchell Дата Статус 

д.о.о. 

SmartJunior 2, радна свеска и цд H. Q. Mitchell Дата Статус 

д.о.о. 



191 

 

5. 3.  ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

a) Листа предмета у  трећем разреду и годишњи фонд часова  

б) Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у трећем разреду, начин и 

     поступци остваривања прописаних наставних планова и програма  

в) Врсте активности у  образовно – васпитном раду 

г) Програмски садржаји и активности којима се реализује ваннаставни део школског 

     програма  

д) Праћење реализације школског програма за трећи разред  

 

а)  Листа предмета у трећем разреду и годишњи фонд часова по предметима  

 

На овој листи наћи ће се предмети који су прописани на националном нивоу. На националном 

нивоу предложени су обавезни и изборни наставни предмети. 

На основу услова у којима школа  ради поред обавезних изборних предмета Верска настава 

(православна и исламска) и Грађанско васпитање, понуђени су и изборни предмети Народна 

традиција, Од играчке до рачунара и Чувари природе. 

 Анкете за изборне предмете спроведене су у априлу школске 2017/18. године. Родитељи су се 

определили да ученици поред веронауке и грађанског васпитања у школској 2018/19. години 

изучавају предмет Народна традиција; 

 

Стручни актив за трећи разред се определио да се направи програм који ће се састојати 

првенствено у приступу који у први план ставља активност детета у чијој је основи стварање 

система који за циљ има: стваралаштво, истраживање и репродукцију.  

  

Страни језик ће имати комуникативно-интерактивни приступ, а Природа и друштво (која уједно 

представља континуитет интегрисаног наставног предмета Свет око нас из прва два разреда 

основног образовања и васпитања) ће имати приступ спиралних кругова који се приликом 

планирања остварују интегрисаним тематским приступом. У глобалу овакав приступ има за 

циљ подстицање развојних потенцијала детета.  

А.     Обавезни  предмети 

 

Редни 

број 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5                       180 

4. Природа и друштво 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко васпитање 3 108 

 Укупно А 20 720 
*) Здравствено васпитање, односно садржаји предмета биће реализовани интеграцијом тема и кроз 

остале наставне предмете 
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Б.  Обавезни изборни предмети 
 

Редни 

број 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. Верска настава (православна и 

исламска) 

1 36 

2. Грађанско васпитање 1 36 

3. Укупно Б 1 36 

 Укупно А + Б 21 756 

 

  В.  Изборни предмети 
 

Редни 

број 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. Народна традиција 1 36 

2. Чувари природе 1 36 

3. Од играчке до рачунара 1 36 

4. Рука у тесту – откривање света 1 36 

 Укупно В 1 36 

 Укупно А + Б + В 22 792 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети  

и  изборни предмети и активности 

 

Ред. 

број 

Облик образовно -  васпитног 

рада 

Трећи разред 

недељно годишње 

1. Редовна настава 22 792 

2. Допунска настава   1   36 

3. Настава у природи*            7 – 10 дана годишње 

4. Додатна настава  -   1 
 

*Напомена: Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању од 7 до 10 дана, уз писмену 

сагласност родитеља, за најмање 2/3 ученика одељења. 

  

 Остали облици образовно - васпитног рада 

Ред. 

број 

Остали облици образовно - 

васпитног рада 

Трећи разред 

недељно годишње 

1. Час одељенског старешине 1 36 

2. Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 

1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 

 

Облици образовно - васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни 

предмети и активности у трећем разреду су: 

1. Редовна настава –  22 часа 

2.         Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности – 1 час 

3.         Час одељенског старешине – 1 час 

4.         Допунска настава  – 1 час 

5.         Екскурзија -1 дан 

6.         Настава у природи – 7 до 10 дана годишње 
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  б) Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у трећем разреду,  

       начин и поступци остваривања прописаних наставних планова и програма  

Циљеви, задаци, наставне теме, начини реализације и активности у трећем разреду, приказани 

су у Прилозима и чине саставни део овог документа. Начин и поступци остваривања 

прописаних наставних планова и програма у трећем разреду зависе од саме природе предмета, 

актуелног садржаја и пре свега узрасних и индивидуалних карактеристика ученика. Ниво 

обраде наставних садржаја зависиће од могућности и интересовања ученика. Применом 

принципа поступности - од лакшег ка тежем, прошириваће се знања, како по обиму, тако и по 

сложености садржаја. Подстицањем мисаоне активности и применом метода анализе и синтезе 

постиже се логичан начин размишљања и виши сазнајни ниво водећи рачуна о индивидуалним 

карактеристикама сваког понаособ, као и о социјалном миљеу у ком ученик живи. Настојаће се 

на стварању динамичке и променљиве средине за учење, са осмишљено организованим 

материјалом који одговара развојном нивоу и индивидуалним интересовањима ученика, као и 

грађењу толерантне комуникације да би се сви ученици осећали пријатно, да би активно и 

отворено учествовали у заједничком раду.  

в) Врсте активности у васпитно-образовном раду у трећем разреду 

 

То сигурно не треба да буде једноставно изношење чињеница, већ разноврсне  активности које 

свестрано укључују ученике кроз  радионице, едукативне игре, имитације... Настојаће се на 

остваривању интерактивног и динамичног учења у одељењу како би ученици са лакоћом 

прихватили и усвојили знања, а да при томе немају утисак напорног рада. Наставне активности 

ће се усмерити на животну праксу и тиме знања и умења ставити у функцију применљивости. У 

раду са ученицима ће се подстицати радозналост, самосталност и стваралачке идеје, са 

уважавањем развојних и индивидуалних карактеристика. 

 

г) Програмски садржаји и активности којима се реализују ваннаставне активности 
Ваннаставне активности у трећем су разноврсне и тичу се пре свега упознавања и даљег 

прилагођавања на школски живот и разне активности у њему, као и могућности за реализацију 

свих дечијих интересовања. Ваннаставне активности као део школског програма задовољавају 

интересе ученика у складу са могућностима школе. У том циљу биће организовани : 

- Посете Дечјем филмском фестивалу  

- Посете позоришним представама  

- Посете културним манифестацијама  

- Дружење са песницима и писцима 

- Полудневни излети, једнодневне екскурзије, настава у природи 

- Спортске активности (крос, спортски дан, унутар одељенска и разредна такмичења)  

- Разне секције и радионице (Спортска секција,  Чудесно перо, Млади песници, Шаховска  

  секција) 

 

д) Праћење реализације школског програма за трећи разред  

 

1)  Праћење остваривања програма ће се остваривати кроз: 

 Перманентно праћење радова и активности ученика 

 Састанке (планиране на почетку године) стручног актива 

 Консултације са саветницима за осигурање квалитета наставе 

 

2)   Подаци о напредовању ученика ће се добити на основу: 

- континуираног праћења ученичких продуката 
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- испитивањем, тестирањем, посматрањем ученика и њихових активности  (усменразговор, 

усмено излагање ученика, презентовање групног или идивидуалног рада, писмено – диктати, 

писмени радови, тестови, контролни задаци, ученички радови и продукти ученичких 

активности-домаћи задаци,  разговори са ученицима, умесна и систематска вежбања) . Обавезни 

наставни предмети вреднују се бројчано ( 1 – 5 ). Изборни предмети верска настава и грађанско 

васпитање  се оцењују описно.  Критеријуми   су: редовност похађања,  заинтересованост и 

активно укључивање у процес наставе. 

    На полугодишту и крају школске године, уз закључну бројчану оцену. 

У процес праћења и оцењивања укључени су: наставници, ученици, родитељи, стручни 

сарадници, стручне институције, директор, просветне власти... 

 

    Оцењивање ученика је сталан процес праћења и подржавања развоја и напредовања 

ученика у току школске године.  

 У трећем разреду основног образовања и васпитања ученици се оцењују описно из 

изборних програма: грађанско васпитање и верска настава, а из свих осталих предмета 

оцењивање и закључна оцена су бројчани. 

Критеријуми за оцењивање успеха ученика из наставног предмета су: врста, обим и ниво знања, 

умења и вештина и ангажовање ученика у наставном процесу.  

 

Правилником о оцењивању ученика основне школе прописано је да се ученик може оцењивати: 

 

- усмено без најаве и то у једном дану из највише два предмета; 

- писмено – провера знања обавља се током целе наставне  године, а након обрађених и 

увежбаних наставних целина; писмене провере знања могу се обавити  контролним и 

домаћим задацима,  тестовима знања и др. облицима провере и то у једном дану само из 

једног наставног предмета, а највише два пута у току наставне недеље. 
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                        А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
  

5. 3. 1.  СРПСКИ  ЈЕЗИК 

 Кључни појмови: читање и писање, књижевност, језик и језичка култура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Циљ 

 

 

 

 

 

 

ЦИЉ наставе српског језика је да ученици овладају основним законитостима 

српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно 

изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна 

дела, позоришна, филмска и друга остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе 

српског  језика 

 

 

 

развијање љубави према матерњем језику и потребе да се негује и унапређује, 

основно описмењавање 

поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика, 

оспособљавање за служење књижевним језиком 

развијање смисла  и способности за правилно, течно, економично и уверљиво 

писмено и усмено изражавање, богаћење речника 

увежбавање и усавршавање гласног читања  и читања у себи 

оспособљавање за разумевање, доживљавање и вредновање књижевних и 

уметничких дела 

упознавање са енциклопедијама, часописима и другим популарним изворима 

сазнања 

развијање потребе за књигом, навикавање на библиотеку  и самостално вођење 

дневника о прочитаним књигама  

поступно оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 

остварења 

подстицање ученика за вредновање српске културне баштине и традиције 

  Оперативни   

   задаци 

Овладавање техником читања и писања на оба писма; 

Савладавање просте реченице ( појам, главни делови); 

Стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима; 

Постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела 

(осећања, догађаји, радње, ликови, поруке, језичко- стилске карактеристике); 

Овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма     

( препричавање, причање, описивање, извештавање); 

постепено упознавање методологије израде писменог састава. 

  Разред трећи 

 Годишњи фонд 

 часова 
180 

Недељни фонд 

часова  

 
 

    5 
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Област /тема                                  Садржаји програма 

ЈЕЗИК 

граматика, 

правопис 

ортоепија 

 

 

ГРАМАТИКА 

Именице: заједничке и властите; род и број именица 

Глаголи: радња, стање, збивање, разликовање облика којима се означава 

садашњост, прошлост и   будућност. Разликовање  лица и броја 

глагола.Потврдни и одрични облик глагола. 

Придеви: род и број придева; описни и присвојни придеви. 

Реченица: појам реченице; врсте реченица по значењу:  обавештајне, упитне, 

узвичне и заповедне; главни делови реченице-предикат и субјекат; речи које 

означавају место и време и начин вршења радње; потврдни и одрични облик  

реченице.  Уочавање управног говора у тексту. Речи које значе нешто умањено 

и увећано.  Речи истог облика, а различитог значења. Речи различитог облика, а 

истог или сличног значења 

ПРАВОПИС 
Обнављање и вежбе у примени правописних правила. 

Употреба великог слова у писању имена народа, вишечланих географских 

имена, празника, наслова књига, часописа и новина. Писање датума. Писање 

назива улица.Писање бројева словима. 

Писање речце НЕ уз глаголе, придеве, именице.  Писање речце ЛИ. 

Азбука и абецеда – изговор напамет и уочавање примене у списковима ученика 

и сл.  

Интерпункцијски знак на крају обавештајних, упитних, узвичних и заповедних 

реченица. 

Писање сугласника ј у речима ( отклањање грешака ако их ученици чине) – 

између самогласника и- о и-о  

Писање скраћеница типа: бр.; уч.; стр.; год.; и скраћенице за мере. 

ОРТОЕПИЈА 

Правилно изговарање гласова Ч, Ћ, Ђ , Џ и Х. Интонација реченице: тон и 

јачина гласа у изговарању реченице; истицање речи у реченици ( реченични 

акценат); интонационо подешавање гласа у изговарању обавештајне, упитне, 

узвичне и заповедне реченице; изговарање потврдног и одричног облика 

реченице; значај брзине и паузе у говору 

 

 

 

 

      

КЊИЖЕВНОСТ 

Лирика  

Народна песма: Женидба врапца Подунавца  

Народна песма: Двије сеје брата не имале 

Бранко Радичевић: Циц  

Јован Јовановић Змај: Пролећница  

Војислав Илић: Први снег  

Григор Витез: Какве је боје поток  

Десанка Максимовић: Вожња  

Драган Лукић: Шта је отац  

Душан Васиљев: Зима  

Душан Радовић: Замислите  

Душан Костић: Септембар  

Бранислав Црнчевић: Љутито мече  

Љубивоје Ршумовић: Домовина се брани лепотом  

Добрица Ерић: Славуј и сунце  

Милован Данојлић: Љубавна песма  

Бранко Миљковић: Песма о цвету  

Мирослав Антић: Шта је највеће  

Обичајне народне лирске песме (избор)  

Избор из поезије Душана Радовића  

Епика  
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Народна песма: Марко Краљевић и бег Костадин                                          

Народна басна: Вук и јагње  

Езоп: Корњача и зец  

Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће  

Народне приповетке: Ветар и сунце; Свијету се не може угодити  

Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи  

Десанка Максимовић: Прича о раку кројачу  

Бранко Ћопић: Мачак отишао у хајдуке  

Стеван Раичковић: Бајка о белом коњу  

Бранко В. Радичевић: Самоћа  

Гроздана Олујић: Стакларева љубав  

Стојанка Грозданов - Давидовић: Прича о доброј роди  

Арапска народна приповетка: Лав и човек  

Браћа Грим: Бајке (избор)  

Максим Горки: Врапчић  

Оскар Вајлд: Себични џин  

Сун Ју Ђин: Свитац тражи пријатеља  

Пјер Грипари: Заљубљене ципеле 

 

Драма  

Душан Радовић: А зашто он вежба  

Александар Поповић: Лед се топи  

Јованка Јоргачевић: Никад два добра  

Допунски избор  

Поред наведених дела, наставник и ученици слободно бирају најмање два, а 

највише још четири дела за обраду.  

Научно - популарни и информативни текстови  

Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу 

Читање(поступно и систематично, усмерено- истраживачко, изражајно, читање 

по улогама) и тумачење текста (слободно и спонтано саопштавање личног 

доживљаја и утисака о прочитаном тексту, тумачење књижевних ликова, 

поруке, осећања, фабула, радња). 

 

Књижевни појмови  
Лирика  

Ритам; наглашени и ненаглашени слогови; рима. Песничка слика као саставни 

чинилац композиције лирске песме.  

Поређење - препознавање стилског средства.  

Породичне народне лирске песме, шаљива песма, родољубива песма - основна 

обележја.  

Епика  

Фабула: повезаност догађаја с местом, временом и ликовима.  

Књижевни лик: изглед; говорна карактеризација књижевног лика; односи меёу 

ликовима.  

Пишчев говор и говор ликова.  

Разговор, опис - на нивоу препознавања и именовања.  

Народна и ауторска бајка - препознавање.  

Драма  

Радња у драми. Развој драмског сукоба. Драмски лик и глумац. Сценски 

простор - на нивоу препознавања  и спонтаног увођења у свет драмске/сценске 

уметности. 

Функционални појмови  

 

Подстицање ученика да схватају и усвајају следеће појмове: слично, различито, 

супротно, изражајно;запажање, понашање, поступак, убедљиво, неочекивано; 
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сналажљивост, радозналост. 

Основни облици усменог и писменог изражавања  

Препричавање садржине текстова, играних и анимираних филмова, 

позоришних представа, радијских и телевизијских емисија за децу - детаљно 

(опширно), по заједничком и индивидуалном плану; сажето препричавање по 

заједничком и самостално сачињеном плану за препричавање.  

Причање о доживљајима и догађајима, стварним и измишљеним (нарочито у 

функцији стварања погодне атмосфере за читање и тумачење текста). Причање 

према слици са целовитим догађајем по заједничком и самостално сачињеном 

плану. Причање по задатим речима. Настављање приче подстакнуто датим 

почетком.  

Описивање људи и природе: спољашња обележја особе која се описује 

(физички портрет), њене основне карактерне црте (духовни профил) и 

понашање у конкретним животним околностима (поступци, реакције, говор). 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Колективна и самостална посматрања природе (шетња, излети, посете, 

документарни филмови) на основу којих се увежбава описивање уочљивих и 

занимљивих појединости које су меёусобно повезане. Самостално бирање 

мотива и издвајање детаља који ученика посебно заокупљају и подстичу на 

описивање - најчешће у писменом облику. Увежбавање планског приступа у 

описивању (заједнички и индивидуални планови/подсетници за описивање).  

Извештавање - сажето информисање о себи (кратка аутобиографија). 

Усмена и писмена вежбања: 

Ортоепске вежбе (увежбавање правилног изговора речи,  исказа, реченица, 

пословица, краћих текстова; слушање звучних записа, снимање читања, анализа 

снимка и одговарајуће вредновање); 

Ортографске вежбе ( преписивање текста са ћирилице на латиницу. 

Увежбавање читког и уредног рукописа, уз примену правописних правила. 

Преписивање текста са датим задатком); 

Диктати (са допуњавањем, аутодиктат, изборни диктат, контролни диктат). 

Лексичке и семантичке вежбе (основно и пренесено/ фигуративно значење 

речи, грађење речи - формирање породица речи; изналажење синонима и 

антонима, уочавање семантичке функције акцента, некњижевне речи и њихова 

замена језичким стандардом); 

Синтаксичке и стилске вежбе (допуњавање исказа различитим могућностима у 

складу са понуђеном говорном ситуацијом, проширивање реченице уношењем 

личног тона, сажимање реченице ради појачања њене информативне моћи и и 

др); 

Интонационо подешавање гласа у изговору појединих реченица (обавештајне, 

упитне, узвичне и заповедне) или неких њихових делова (реченични акценат); 

Увежбавање подешавања реда речи према комуникативним потребама у 

контексту. 

 Казивање напамет научених текстова (лирских, епских и драмских); 

Сценско приказивање драмског и драматизованог текста; 

Загонетање и одгонетање, састављање и решавање ребуса и укрштених речи; 

Служење речником и енциклопедијом за децу и писање сопственог речник;. 

Неговање културе слушања саговорника; писање писма, честитке и 

разгледнице; 

Слушање и вредновање говора и разговора у емисијама за децу на радију и 

телевизији; 

Систематско увођење у начин планирања (израда подсетника) и писање тзв. 

слободних писмених састава. 

Два писмена задатка - један у првом један у другом полугодишту. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

          

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је програмом наставе  за трећи разред основне 

школе који је у трећем разреду заступљен са 180 часова. 

Програм садржи: циљ и садржајe  у оквиру четири програмско- тематских подручја: језик, књижевност, 

вештина читања и разумевања прочитаног и језичка култура. 

Сви садржаји распоређени су по подручјима, областима и темама уз примену  начела поступности, 

корелације, интеграције и примерености узрасту. 

Програм наставе српског језика се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима или у 

групама и реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 

Делимично, настава ће се организовати и у библиотеци  приликом организације сусрета са писцима и 

песницима. Приликом обраде нових садржаја користиће се већ стечена знања и умења ученика и 

подстицати развојни потенцијали деце. Ученици ће се подстицати да што више читају и тако ће се  

утицати на васпитне компоненте. Кроз комуникативно-интерактивни приступ ученици се третирају као 

одговорни и активни учесници у друштвеном чину, а њихова знања и вештине се вреднују јасно 

одређеним критеријумима. Методички приступ: интерпретацијско-аналитички, проблемско-

стваралачки,  корелацијско-  интеграцијски, стваралачки. 

Избор  одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним  

садржајима и циљевима  као и стандардима које треба остварити на  једном часу српског језика. 

У раду са ученицима су заступљене следеће методе: дескриптивна, аналитичко- синтетичка метода, 

комбиновани метод рада, демонстративна метода, дијалошка, илустративна метода, метода рада на 

тексту, метода писаних радова,  практичан рад, игровне активности, интерактивна метода, метода 

усменог излагања, индуктивно – дедуктивна метода 

 Облици рада треба да буду флексибилни, како би ученицима, кроз индивидуални, тимски или рад у 

пару настава била занимљивија. Основни облици извођења програма су: фронтални, индивидуални, рад 

у пару и рад у групи. Технике којима се остварују васпитно-образовни циљеви примерене су и 

прилагођене наставним темама као и наставној јединици предвиђеној за час. У раду са ученицима ћемо 

примењивати следеће технике читања и памћења: брзог читања, асоцијативна техника, олуја идеја, 

конгитивно мапирање, техника грозда, квизови, укрштенице, скривалице. Домаћи задаци се планирају 

навођењем типова задатака, при чему се води рачуна о образовно-васпитним задацима одговарајућег 

градива (теме) и могућностима ученика. При састављању, односно, припремању задатака за домаћи рад 

треба имати у виду индивидуалне способности ученика (обавезни задаци, факултативни задаци). 

 

У настави српског језика користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 

 

Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се: материјал за рад у пару и у групи, материјал 

за израду пројеката и за израду паноа, тестови, наставни листићи,  апликације, словарица, зидне слике, 

цртежи, цд, помагала: рачунар, видео- бим, платно. 

 

Кореалција ће се спроводити унутар самог предмета и у корелацији са другим предметима:  

 

Природа и друштво 

 

Жива природа (текстови школске и домаће лектире: Врапчић, Вук и јагње, Песма о цвету,Љутито мече, 

Корњача и зец...). 

 

Нежива природа  (текстови школске и домаће лектире : Какве је боје поток, Ветар и сунце, Лед се топи, 

Први снег, ...). 

 

Материјали и њихова употреба (текст:  Стакларева љубав ) 
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Временске одреднице (текст : Септембар, говорна и писмена вежба: Октобарске боје ) 

 

Насеља : велико слово у писању географских имена ( села, градова, река, планина ) 

 

Некад и сад : ликови из народних песама и знамените личности ( Марко Краљевић и бег Костадин, Вук 

Караџић ), Свети Сава и сељак без среће и сл. 

 

Саобраћај : Вожња- Десанка Максимовић 

 

Животне заједнице ( бара )- Прича о доброј роди 

 

Ликовна култура: цртање- илустрација текстова , израда честитки за Нову годину и сл. 

 

Музичка култура: слушање и певање песама које се односе на годишња доба , празнике у породици, 

природи и саобраћају. 

 

Физичко васпитање: пешачење у природи  (слушање, посматрање и уочавање боја, звука и промена у 

природи као припрема за усмено и писмено изражавање 

 

 

I  ЈЕЗИК (граматика, правопис, ортоепија) 

 

Граматички садржаји се изучавају поступно и селективно у складу са узрастом ученика.од трећег 

разреда у концентричним круговима и континуираним низовима. . Кроз учење граматичких садржаја 

истовремено се уче и увежбавају правописна правила. Кроз језичке игре и изговором брзалица ученици 

вежбају изговор свих сугласника и гласовних група у складу са језичком нормом (ортоепија). 

 

 

II КЊИЖЕВНОСТ 

 

За усавршавање читања и писања користе се систематика вежбања: гласно читање протумаченог текста 

из читанке или шире лектире, уз аналитичку и критичку процену таквог читања: тихо читање текста и 

непосредно пре разговора о њему; читање по улогама. Усавршавање писања постиже се доследним 

захтевима који се односе на графичку узорност слова и њихово ваљано повезивање у речима и речи у 

реченицама, а остварује се систематским вежбама: преписивањем, диктатом, аутодиктатом, 

самосталним писањем реченица и краћих састава. Неопходно је примерено и подстицајно вредновање 

рукописа сваког ученика понаособ, а нарочито приликом прегледања домаћих писмених задатака Са 

обрадом текста почиње се после успешног интерпретативног читања наглас и читања у себи. 

Књижевноуметничко дело се чита, према потреби и више пута, све док не изазове одговарајуће 

доживљаје и утиске који су неопходни за даље упознавање и проучавање текста. Разни облици 

поновљеног и усмереног читања дела у целини, или његових одломака, обавезно ће се примењивати у 

обради лирске песме и краће прозе. Ученике треба ревносно навикавати на то да своје утиске, ставове и 

судове о књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати 

за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова према произвољним 

оценама и закључцима. Књижевне појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и 

помоћу осврта на претходно читалачко искуство. Тако ће се, на пример, током обраде неке родољубиве 

песме, а уз поредбени осврт на две-три раније прочитане песме исте врсте, развијати појам родољубиве 

песме и стицати сазнање о тој лирској врсти. Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у 

току наставе указује на њихова примењена значења. Током обраде књижевних дела, као и у оквиру 

говорних и писмених вежби, настојаће се да ученици откривају што више особина, осећања и душевних 

стања појединих ликова, при чему се те речи бележе и тако спонтано богати речник функционалним 

појмовима.  

 

Правопис се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених које се организују често, 

разноврсно и различитим облицима писмених вежби. 
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У области књижевности наставник изражајно чита текстове или пушта звучне записе као примере 

доброг читања или казивања, са ученицима тумачи непознате речи полазећи од искуства ученика или 

применом илустрација, поставља проблемска питања у вези текста, успоставља везе са искуством 

ученика постављајући одговарајућа питања, подстиче ученике да изразе своје ставове или недоумице о 

прочитаном. Подстиче, организује, усмерава дискусију о ликовима и идејама књижевног дела водећи 

рачуна да сви учесници у њој се с поштовањем опходе једни према другима.У учењу лирских текстова 

слушају се различите композиције по избору наставника или ученика, а затим ученици процењују која 

композиција најбоље дочарава осећања изражена у лирском делу, ученици илуструју песму или цртају 

стрип када је лирско-епско дело у питању. У учењу епских текстова примењују се стрип-метода, 

пројекти и групни рад. У учењу драмских текстова примењује се игра улога.  

Текстови по избору ученика се драматизују и изводе на бини, ученици су у улози редитеља, драматурга, 

сценаристе, глумца и костимографа. Кроз језичке игре и изговором брзалица ученици вежбају изговор 

свих сугласника и гласовних група у складу са језичком нормом. 

 

III ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Препричавање разноврсних садржаја представља најједноставнији начин ученичког језичког 

испољавања у наставним околностима. То значи, најпре, да се унапред зна (а то се дефинише у 

оперативним плановима рада учитеља) које ће садржаје ученик препричавати у наставним околностима. 

Њихов избор треба да обухвати не само текстове, и не само оне из читанки, већ и из других медијских 

области (штампа, позориште, филм, радио, телевизија и сл.). Потом, ученике ваља благовремено 

мотивисати, подстицати и усмеравати на овај вид језичког изражавања, а то значи - омогућити им да се 

самостално припреме за препричавање али у које ће истовремено бити интегрисани и одговарајући 

програмски захтеви. Причање, пак, колико год било изазовно у свим својим сегментима за језичко 

испољавање најмлађих ученика - начелно ваља реализовати као део ширег наставног контекста у коме 

ће се саодносно и функционално наћи и други облици језичког изражавања, а нарочито описивање. 

Како се, пак, описивање врло често доводи у блиску везу са читањем и тумачењем текста (нарочито 

књижевноуметничког) то је потребно стално усмеравати ученичку пажњу на она места у таквим 

текстовима која обилују описним елементима, а посебно када се описују предмети, ентеријер, биљке и 

животиње, књижевни ликови, пејзаж и сл., јер су то и најбољи обрасци за спонтано усвајање описивања 

као трајне вештине у језичком комуницирању. Пошто је за описивање потребан већи мисаони напор и 

дуже време за остварење дуже замисли - ваља предност дати писменој форми описивања над усменом. 

Остали општи методички приступи овом значајном облику језичког изражавања исти су или слични као 

и код препричавања и причања (од планирања, преко реализације планираних активности, до 

вредновања постигнутог и функционалног повезивања са сродним садржајима какви су и усмена и 

писмена вежбања за стицање, усавршавање и неговање језичке културе ученика). Усмена и писмена 

вежбања, како им и сам назив каже, замишљена су као допуна основних облика језичког изражавања, 

почев од најједноставнијих (изговор гласова и преписивање речи), преко сложенијих (лексичке, 

семантичке, синтаксичке вежбе, остале вежбе за савладавање узорног говора и писања), до 

најсложенијих (домаћи писмени задаци и њихово читање и свестрано вредновање на часу). Свака од 

програмираних вежби планира се и остварује у оном наставном контексту у коме се јавља потреба за 

функционалним усвајањем дате језичке појаве или утврђивања, обнављања или систематизовања знања 

и примене тих знања у конкретној језичкој ситуацији. То значи да се, начелно, све те или њима сличне 

вежбе не реализују на посебним наставним часовима већ се планирају у склопу основних облика 

језичког изражавања (препричавање, причање, описивање) или одговарајућих програмских садржаја 

осталих предметних подручја (читање и тумачење текста, граматика и правопис, основе читања и 

писања). Управо у осмишљеним са односним поставкама та вежбања вишеструко утичу на подизање 

нивоа ученичке језичке културе. 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да 

наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако 

што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу 

подстицајне повратне информације. 
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НАЧИН ПРАЋЕЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

- иницијални тест, усмена проверавања, језичке и лексичке вежбе 

 - плакати, илустрације и презентације сегмената програма 

- свакодневно праћење ученика на часовима  

- повремене петоминутне провере на крају часа путем усмених или кратких писмених одговора, 

- петнаестоминутне провере усвојености обрађеног градива 

- провера знања путем контролних вежби и тестова 

- праћење реализације домаћих и писмених задатака, вођење дневника читања 

- диктати, рецитовање, игровне практичне активности 

- рукопис, читање, драматизација 

- препричавање, причање, описивање 

- ангажовање ученика на часу 

 

 ВРСТЕ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

 

 

НАСТАВНИК 

- организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика, припрема 

   наставни материјал, учествује у изради пројеката 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- обрађује садржаје нових наставних јединица  

- наводи примере на основу којих објашњава појмове  из свих области 

- проверава и увежбава садржаје из претходних разреда  

- настоји да ученици стекну и задрже добре навике у изговору   

- координира у раду целокупног одељења 

-континуирано вреднује и оцењује стечена знања из ове области- информише ученике о  

  резултатима контролних вежби и осталих видова писмених провера знања 

- прилагођава задатке способностима ученика 

- води ученике у позориште,биоскоп, библиотеку, књижевни сусрет 

- упућује ученике на повезивање претходних знања са новим садржајима 

- планира и води децу у природу због бољег доживљавања природе 

- усмерава ученике како да користе речник 

- подстиче ученике да се правилно изражавају 

- подстиче ученике да помажу једни другима у раду 

- упућује ученике како да праве плакате и презентације својих плаката 

- организује квизове знања 

- благовремено реагује на тешкоће у раду ученика 

- сарађује са родитељима и информише их о активностима деце 

- сарађује са ПП службом у циљу побољшања рада 

- упућује ученике у правила и значај тимског рада и рада у пару 

- упућује ученике у начине анализе домаћих задатака 

 

УЧЕНИК 

 

Поставља питања, чита, интерпретира, развија способност разумевања и доживљавања књижевних дела, 

усваја знања из свих области предмета, изражајно чита и казује, учествује у активностима на часу, 

негује и развија вештине, стиче способности и умећа за стваралачки рад у складу са узрастом, развија 

способност вредновања позоришне представе, радио-драме и филма, учествује у изради пројеката, 

припрема паное и презентације, ради тестове, осам домаћих и  два писмена задатка, уређује портфолио, 

повезује ново са већ постојећим знањем, изводи закључке, учествује у дискусији и дебати, усваја знања, 

води дневник читања. 
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 Остале активности ученика у настави српског језика 

 

 

-упознаје се са планираним садржајима за трећи разред 

- редовно и уредно евидентира у свесци све што се ради на часу и код куће 

- изражајно чита (тихо и гласно) и са разумевањем текстове писане ћирилицом, и латиницом 

- чита у складу са врстом и природом текста (лирски, епски, драмски, научнопопуларни...) 

- правилно и уредно пише оба писма 

- чита благовремено текстове и књиге школске лектире 

- редовно извршава обавезе 

- усваја нове појмове из књижевности и језика 

- критички процењује прочитана дела 

- посећује библиотеку и врши избор дела за читање 

- повезује претходна знања и искуства са новим 

- усмерено чита дати текст водећи рачуна о датим задацима 

- открива карактеристике ликова и догађаја у текстовима 

- врши садржинску, идејну и естетску анализу текста 

- казује напамет поетски прозне целине и одломке 

- уочава и тумачи песничке слике, ток радње, ликове и поруке у тексту 

- уочава и тумачи непознате речи и изразе 

- пише по диктату са одређеним циљем 

- разликује и користи синониме, хомониме, аугментативе и деминутиве 

- саставља и пише реченице према различитим захтевима 

- преписује текст у циљу савладавања правописних правила 

- ради вежбе за богаћење речника 

- слуша и анализира домаће задатке својих другова 

- усваја и практично примењује граматичке садржаје 

- припрема се унапред за обраду одређених садржаја 

- учествује у сценском извођењу драмских текстова 

- илуструје различите текстове или одломке 

- процењује свој рад 

- самостално пише саставе и песме 

- ради петоминутне вежбе и провере знања 

- учествује на литерарним конкурсима 

- помаже друговима у раду 

- чита необавезну литературу и препоручује друговима 

- присуствује књижевним сусретима у школи и ван ње 

- прави плакате сам или са друговима 

- тумачи и усваја појмове из позоришне, филмске и књижевне умeтности 

- схвата и усваја функционалне појмове (машта, збиља, главно, споредно, утисак, љубав...) 

- препричава текст са различитим задацима 

- по слободном изразу описује природу и дешавања у њој, ентеријер, потрете, бића, појаве, односе 

 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

 

Учење како се учи, Вештина комуникације, Решавање проблема, Вештина сарадње, Дигитална 

компетенција. 
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                      Oбразовни стандарди за крај трећег разреда обавезног образовања 

                                  

 

1. ГОВОРНА КУЛТУРА  

У области ГОВОРНА КУЛТУРА ученик/ученица:  

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча 

га; пажљиво слуша своје саговорнике; 

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања; 

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења” или 

„скандирања”; 

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне 

израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља; 

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно 

структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући 

основну информацију и додатне информације; 

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање; 

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју; 

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став. 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.  

 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста; 

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно 

исказане у једној реченици, пасусу или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.); 

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите начине 

(синонимија, парафраза), садржана у тексту; 

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник); 

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста; 

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста; 

1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста; 

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је 

занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација 

које су му познате; издваја речи које су му непознате. 

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице; 
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1СЈ.1.3.2. уме да се потпише; 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком; 

1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), 

назива школе; 

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре; 

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме; 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи); 

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава; 

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни и сл.); 

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску прославу, забаву), 

разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије).  

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:  

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе); 

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и 

глаголско време (презент, перфекат и футур);  

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне).  

 

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију; 

1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији 

(у кући, школи и сл.).  

 

5. КЊИЖЕВНОСТ  

 

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме; 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну); 

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту; 

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту.  

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  

 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  
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1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у 

тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије; 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације 

исказане у различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле); 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту; 

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту (нпр. 

проналази део/детаљ који је приказан на илустрацији, у табели или на дијаграму); 

1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену; 

1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту; 

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, 

уочава међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о 

њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.); 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је 

занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова; 

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни; 

1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене 

илустрације. 

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу); 

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; 

користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин,-

ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј у интервокалској 

позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; употребљава запету при набрајању; 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове 

реченица, дужину реченице...); 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим 

детаљима; 

1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној); 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст; 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст; 

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне понављање); 

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке); 

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име 

родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа, разред, одељење); 

1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира. 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:  

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе); 



207 

 

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне 

придеве; личне заменице; основне и редне бројеве); 

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу; 

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из 

једног глаголског времена у друго; 

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат; 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне); 

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику.  

 

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију; 

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у 

уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их употребљава. 

5. КЊИЖЕВНОСТ  

 

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме; 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине – пословице, загонетке, брзалице); 

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми; 

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова и односе међу 

ликовима у књижевноуметничком тексту; 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту); 

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога; 

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту. 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 

 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих 

делова дужег текста; 

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. текст, 

табела, графички приказ); 

1СЈ.3.2.3. разликује различитa гледишта заступљена у информативном тексту (нпр. мишљење аутора 

текста, мишљења учесника у догађају); 

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују; 

резимира наративни текст; 

1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату табелу 

или дијаграм); 
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1СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену (нпр. који од два 

текста боље описује дату слику, да ли је упутство за (познату) игру потпуно и сл.); 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је лик 

поступио на одређен начин или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током 

читања текста или износи свој став о догађајима из текста).  

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке 

конструкције, укључујући и сложене; 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује 

основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса; 

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста; 

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст; 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст); 

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе.  

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:  

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне 

придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе); 

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких именица 

према броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју; 

1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и начин.  

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у 

којем су употребљени; 

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу. 

 

5. КЊИЖЕВНОСТ  

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст; 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту; 

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст. 
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                                                    5. 3. 2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном  језику 

комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног 

окружења. 

Задаци: подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 

олакша разумевање других и различитих култура и традиција; стимулише машту,  креативност и 

радозналост; подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из  

 задовољства. 

 Разред: трећи 

 Годишњи фонд часова: 72 

 Општи стандарди   

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају  

   сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија 

   радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.  

Посебни стандарди  

Разумевање говора  

Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама.  

Разумевање писаног текста  

Ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са познатим темама.  

Усмено изражавање  

Ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама самостално или уз помоћ наставника.  

Писмено изражавање  

Ученик у писаној форми изражава краће поруке према познатом узору,поштујући правила писаног кода.  

Интеракција  

Ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са познатим 

темама.  

Знања о језику3 

 Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног 

залагања у процесу учења страног језика.  

Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке 

структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.  

Задаци на нивоу језичких вештина  

Разумевање говора  

Ученик треба да:  

- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и 

интонацију  

- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних 

записа  

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.).  

 

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да:  

- препознаје слова, написане речи и реченице које је усмено већ усвојио и поштује правописне знаке 

приликом читања  

- разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама.  

Усмено изражавање  

Ученик треба да:  

- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију  

- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ  

- описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију, користећи усвојене речи и реченичне 

моделе.  
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Интеракција  

Ученик треба да:  

- са саговорницима размењује неколико основних исказа у вези са конкретном ситуацијом  

- размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену  

- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.)   

 - препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења.  

Писмено изражавање  

Ученик треба да:  

- поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим писаним 

текстом или визуелним подстицајем.  

- пише своје личне податке (име, презиме и адресу)  

- прави спискове са различитим наменама (куповина, прослава роёендана, обавезе у току дана...)  

- допуњава честитку.  

Знања о језику4 

- препознаје основне граматичке елементе  

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости)  

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима.  

Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке 

структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.  

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Теме и ситуације  

Школа:  

- школски простор, активности, излети  

Ја и моји другови:  

- дружење  

- спорт  

Породица и блиско окружење:  

- шира породица, суседи и пријатељи  

- кућни љубимци и обавезе према њима  

Празници:  

- Божић, Нова година, Ускрс и други важни празници  

Мој дом:  

- обавезе у кући  

Исхрана:  

- оброци, омиљена храна, здрава храна  

- навике у исхрани у земљи/ама чији се језик учи  

Одећа:  

- одевни предмети  

- прикладно одевање  

Окружење:  

- место и улица где станујем  

- важне установе у окружењу (биоскоп, школа, позориште, пошта, музеј, банка,  

болница)  

- посете установама  

Остало:  

- годишња доба, месеци, дани у недељи и делови дана  

- основни подаци о земљи/земљама чији се језик учи 
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КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 Говорне ситуације Примери 

Поздрављање Hello. Hello everybody. Hi.  

Good morning/afternoon/evening.  

Good morning, Ms/ Mr Smith.  

Good bye./Bye! Good night.  

Упознавање. Представљање себе и других 

(казивање имена, узраста, места становања). 

Who's this?  

It's Daisy. This is Mary. 

What's your name? Peter./ I'm Peter. 

Hi, I'm Peter. My name's Peter.  

How old are you? Nine./ I'm nine.  

I live in...  

This is Adrian. He's from England. He likes playing with 

the computer/his dog. 

Именовање и описивање лица, делова тела, других 

живих бића, предмета, просторија и сл. У односу 

на њихова физичка својства (величина, боја, 

облик). 

This is Bob's sister. She's tall.  

She's got fair hair and a small nose.  

My dog is black. I call him Blacky.  

The table is round.  

My room isn't big. 

Тражење и давање обавештења о другом лицу, 

предмету и сл. 

Who's the girl over there? What's her name?  

She's Ann. She's Adrian's sister. 

What colour is John's new T-shirt? Blue./It's blue. 

Описивање положаја и места где се лице, предмет 

и сл. налазе. 

Peter is in the kitchen. Is your bedroom upstairs?  

The picture's on the wall.  

The cat's under the bed. 

Тражење и давање обавештења. Where's the sweet shop / supermarket?  

It's on the left / right.  

Where are your roller skates?  

My roller skates are here, Mary's are behind the bookcase. 

Тражење и давање обавештења о ономе што се 

догађа у тренутку говора. 

Where's Robert?  

He's playing in the garden. 

She's wearing her new trainers now. 

Тражење и давање дозволе. Can I go out? * 

Yes./Yes, you can. No./ Not now/ No, you can't.  

Can I take the book, please?  

Can I have an apple, please?  

Yes./ Yes, of course. Here you are. 

Захваљивање. Thank you./Thank you, Mary. Thanks. 

Извињење.  

Прихватање извињења. 

Sorry. I'm sorry I'm late.  

It's all right. That's OK. 

Давање једноставних упутстава и наредби. Draw a dog. Colour the flower red. Stop talking!  

Go to the board. Turn to page 10./ Page 10.  

Исказивање молбе, учтивог захтева. Shut the door, please. Will you sit here. You sit over there. 

Will you come here, please. 

Изрицање забране. You can't play ball here. Don't do that! 

Изражавање припадања и поседовања. Whose computer is this? It's Meg's.  

I've got a big red school bag? This is my book.  

The cat's tail is long. Jill's skirt is orange.  

Have you got a pet? Yes, I have. / No, I haven't. 

Казивање бројева. Will you count from 1 to 10. 

What number is your house?  

Number 17./ It's number 17. 

Казивање броја телефона. What's your phone number?  

2434 609. / My phone number is... 

Изражавање броја. Is there a poster in your room? Yes, there is./ No there isn't.  
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How many boys are there in your class? Ten. 

Тражење и давање обавештења о времену на 

часовнику - казивање пуних сати. 

What's the time? / What time is it? 

Seven./ It's seven o' clock.  

Казивање делова дана, дана у недељи, месеци, 

годишњих доба. Описивање временских прилика 

везаних за годишња доба. 

It's eight in the morning. Today is Monday.  

It's sunny / hot in August. My birthday is in January. It's 

cold in winter. I like spring.  

Изражавање способности/неспособности. Can you sing the alphabet song?  

Yes./Yes, I can. No./ No, I can't.  

The frog can run but it can't jump.  

Изражавање допадања/недопадања. I like.../ I don't like...  

Do you like playing hide and seek?  

Yes./ Yes, I do. No./ No, I don't. 

Изражавање лепих жеља (честитање рођендана, 

празника и сл.) 

Happy New Year! Merry Christmas!  

Happy birthday. Super! 

Предлагање да се нешто заједно уради.  

Прихватање предлога. 

Let's sing! Let's play! Let's go to the Zoo.  

Yes! Super! Great! 

Нуђење. Прихватање понуђеног. Do you want an orange?  

Yes, please. / No, thank you.  

Описивање уобичајених активности. I get up at six. I go to school by bus. I have lunch at two. I 

watch cartoons in the evening. 

Постављање једноставних питања и давање 

кратких одговора. 

Is it your dog? Yes./ No. 

Who's in the picture? Mag./My friend. 

Who can ski? I can. / Sarah can.  

Where's the cat?  

Under the table./ It's under the table.  

Is this your bicycle? Are these your crayons?  

Yes./ Yes, it is. No./ No, they aren't. 

Привлачење пажње. Look! Listen! Watch out! 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 

 

 

 

 

Ред.бр. наст. 

теме 

Назив наставне 

теме 

Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Укупно 

1. Back to school 2 4 6 

2. Our pets 2 4 6 

3. Revision I  2  

4. I’m scared 3 3 6 

5. What’s the time? 3 3 6 

6. Revision II  2  

7. Birthdays 3 3 6 

8. Food and drink 3 3 6 

9. Revision III  2  

10. My body and me 3 4 7 

11. Free time 3 3 6 

12. Revision IV  2  

13. The four seasons 3 4 7 

14. At home 3 3 6 

15. Revision V  2  

  28 44 72 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Трећа година учења страног језика има задатак да утврди претходно стечена знања и 

уведе ученике у вештине разумевања писаног текста и писања већ усвојених садржаја.  

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог 

приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и 

примењују следећи ставови:  

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од  

интереса за ученике;  

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  

- ученици у почетку већином слушају и реагују а тек потом почињу и да говоре;  

- битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа;  

- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато  

узор није изворни говорник;  

- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на 

социјалној интеракцији (рад у учионици спроводи се путем групног или индивидуалног 

решавања проблема, потрагом за информацијама и мање или више сложеним задацима са 

јасно одређеним контекстом,поступком и циљем).  

      Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће:  

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном  

чину; - поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене 

листе задатака и активности; - наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових 

идеја; - ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном 

чину; - уџбеници постају извори активности; - учионица постаје простор који је могуће 

прилагођавати потребама наставе из дана у дан.  

 

Наставне методе:   

            1. Вербалне методе  

  а) монолошка: предавање, приповедање, описивање, објашњавање  

 б) дијалошка: слободан разговор, хоризонтална комуникација н-у, вертикална 

комуникација у-у, дискусијa 

2. Текстуалне методе а) рад на тексту, б) писмени задаци контролне вежбе 

3.  Игровне активности 

4.  Илустративно – демонстративне методе 

5.  Практични рад и радионица 

6.  Истраживачки рад ученика 

7.  Решавање проблема – хеуристички приступ 

8.  Комбиновани рад 

 

  Aктивности ученика 

Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (углавном физичке активности: 

устани, седи, ходај, скочи, играј, али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, 

боји, отвори/затвори свеску, итд.) 

- Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама итд.) 

- Мануалне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог теста; 

израда постера за учионицу или родитеље и сл.) 

- Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, 

додати делове слике који недостају, и сл.) 

- Игре  

- Певање у групи  
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- Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, 

компарације...) 

- Погађање предмета или лица  

- Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти 

- Игра по улогама (симулација) 

- Цртање по диктату 

- "Превођење" исказа у гест и геста у исказ 

- Повезивање звучног материјала са илустрацијом 

- Заједничко прављење илустрованих материјала (албум фотографија одељења са  

            излета или прослава, извештај/план недељних активности са излета или дружења  

           и слично) 

    

  Активности наставника: 

 уписује час,наставну јединицу и одсутне ученике 

 планира и организује наставу – координатор и организатор 

 формулише наставни садржај 

 реализује наставу – презентује нова граматичка правила и вокабулар, пише на табли, приказује 

на видео биму, пушта CD 

 информише, објашњава – информатор 

 поставља питања и задатке – иницијатор 

 обнавља претходно градиво неопходно за усвајање новог 

 проверава знање 

 контролише час – проверава да ли су сви ученици разумели, слуша, прати,анализира рад и 

излагања ученикани појашњава колико је потребно; прати напредовање сваког ученика, оцењује 

њихово постигнуће и тумачи грешке 

 задаје домаћи задатак 

 води активности, игре, презентације 

 стимулише, подстиче, подржава и развија интересовања ученика – саветник 

 преноси знања, навике и развија адекватне способности код ученика 

 успоставља комуникацију 

 уводи иновације у наставу – иноватор. 

 

Упутство за оцењивање  

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто 

тако, оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану 

активност која подиже ниво стреса код ученика.  

Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним 

задацима и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање се спроводи са акцентом на провери 

постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама.  

 

Елементи за проверу и оцењивање:  

 разумевање говора  

 разумевање краћег писаног текста  

 усмено изражавање  

 писмено изражавање  

 усвојеност лексичких садржаја  

 усвојеност граматичких структура  

 правопис  

 залагање на часу  

 израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи).  

 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, типологијом вежби 

и врстама активности које се примењују на редовним часовима. 
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5. 3. 3.  МАТЕМАТИКА 

Кључни појмови: скуп бројева, рачунске операције, једнакост и неједнакост, припадност, римске цифре 

и бројеви, година, век, километар, литар, обим,  прави, оштри и тупи углови, кружница, круг, права, 

полуправа, мерење и мере, геометријске фигуре и њихови међусобни односи, обим, цртање. 

 

  Циљ ЦИЉ јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за 

схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену 

усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање, као 

и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на 

свет и свестраном развитку личности ученика. 

 

 

Задаци 

наставе 

математике 

-да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних 

односа и законитости у разним појавама  у природи,друштву и свакодневном 

животу, да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање 

улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности 

(математичко моделовање), за успешно настављање  образовања и укључивање у 

рад,да развију  ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, 

стваралачког и апстрактног  мишљења,да развија културне,радне,етичке и естетске 

навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању 

природних појава,да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу 

разноврсних извора знања,да ученицима омогући разумевање одговарајућих 

садржаја природних наука и допринесе радом и политехничком васпитању и 

образовању.да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су 

истинољубивост, упорност,систематичност, уредност, тачност, одговорност, 

смисао за самосталан рад,да интерпретацијом математичких садржаја и 

упознавањем основних метода допринесе формирању правилног погледа на свет и 

свестраном развитку личности ученика; да ученици стичу способност изражавања 

математичким језиком, јасноћу и прецизност изражавања у писменом и усменом 

облику; да ученици усвоје основне чињенице о скуповима,релацијама и 

пресликавањима, да  ученици савладају основне операције с природним, целим, 

рационалним и реалним бројевима, као и просторне геометријске фигуре и њихове 

узајамне односе, да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и 

геометријским конструкцијама 

Оперативни 

задаци 

Ученици треба да: савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 

1000, упознају римске цифре (I,V,X,L,C,D,M) и принцип читања и писања бројева 

помоћу њих, успешно обављају све четири рачунске операције до 1000, упозната 

својства операција користе за рационалније (лакше)  рачунање, упознају зависност 

резултата од компонената операција, знају да израчунају вредност бројевног израза 

са највише три операције 

-умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција 

-знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова 

-знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000 

-упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1и именилац мањи или 

једнак 10, успешно решавају текстуалне задатке, формирају представе 

 о правој и полуправој, уочавају и умеју да цртају прав,оштар и туп угао 

-знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и 

кружницу помоћу лењира,троугаоника и стичу представе о подударности фигура 

(преко модела и цртања), знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла, 

упознају мерење масе тела  и запремине течности, као и нове јединице  за време 

(година,век) 

Разред трећи 

Годишњи 

фонд часова 

180 
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Област /тема 

 

             Садржаји програма  Стандарди 

 

  

 

Блок бројева 

до 1000 

 

 

 

 - Декадно записивање и читање бројева 

до 1000. Упоређивање бројева према 

њиховим декадним записима. Писање 

бројева римским цифрама. 

- Сабирање и одузимање у блоку бројева 

до 1000. Дељење са остатком у блоку 

бројева до 100 (укључујући и усмене 

вежбе). Множење и дељење троцифреног 

броја једноцифреним. 

- Изрази (заграде, својства рачунских 

операција) 

- Употреба знакова за скуп и припадност 

скупу   {},  € 

 -Једначине (х ± 13=25, 125-х=25, 5. 

х=225....) и неједначине (х>15, х<245), 

скуп решења неједначине 

 

-Разломци 1/a (а ≤10) 

- Текстуални задаци 

 

 

Основни ниво 

 

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише 

дати број, уме да упореди бројеве по 

величини и да прикаже број  

на датој бројевној полуправoj 

1МА.1.1.2.  рачуна  вредност  бројевног  

израза  са  највише  две  операције  

сабирања  и одузимања у 

оквиру прве хиљаде    

1МА.1.1.3. множи и дели без остатка  

(троцифрене бројеве  једноцифреним) у 

оквиру прве хиљаде  

1МА.1.1.4.  уме  да  на  основу  текста  

правилно  постави  израз  са  једном  

рачунском операцијом  

1МА.1.1.5. уме да решава једноставне 

једначине у оквиру прве хиљаде    

1МА.1.3.1. уме да прочита и формално 

запише разломак  1/n  (n ≤ 10) и 

препозна његов графички приказ  

1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, 

четвртину и десетину неке целине 

 

Средњи ниво  

1МА.2.1.1.  уме  да  примени  својства  

природних  бројева  (паран,  непаран,  

највећи, најмањи, претходни,следећи 

број) и разуме декадни бројни систем  

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, 

стотину и хиљаду најближу датом 

броју  

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна 

вредност израза  

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с 

највише две операције  

1МА.2.1.5. уме да решава једначине  

1МА.2.3.1. уме да препозна разломак 

а/b(b ≤ 10, a < b) када  је графички 

приказан на фигури  

подељеној на b делова  

1МА.2.3.2.  уме  да  израчуна  n-ти  део  

неке  целине  и  обрнуто,  упоређује  

разломке облика 1/n 

 (n ≤ 10)  

Напредни ниво 

 1МА.3.1.1.  уме  да  примени  својства  

природних  бројева  у  решавању  

проблемских задатака  

1МА.3.1.2. зна својства операција 

сабирања и одузимања и уме да их 

примени.  

1МА.3.1.3.  уме да израчуна  бројевну  
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вредност  израза  са  више  операција,  

поштујући приоритет  

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније 

проблемске задатке дате у текстуалној 

форми  

1МА.3.1.5. уме да одреди решења 

неједначине са једном операцијом  

1МА.3.3.1. уме да прочита, формално 

запише и графички прикаже разломак  

а/b(b ≤ 10, a < b)  

1МА.3.3.2. зна да израчуна део а/b(b ≤ 

10, a < b) неке целине и користи то у 

задацима 

 

Геометријске 

фигуре и 

њихови 

међусобни 

односи 

 

 

 

Кружница и круг; цртање помоћу шестара 

-Угао, врсте углова: оштар, туп, прав 

-Паралелне и нормалне праве и њихово 

цртање помоћу обичног и троугаоног 

лењира 

-Поређење и графичко надовезивање 

дужи 

-Правоугаоник, квадрат и троугао 

(цртање, обим) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни ниво 

1МА.1.2.1.  уме  да  именује  

геометријске  објекте  у  равни  

(квадрат,  круг,  троугао, правоугаоник, 

тачка, дуж,  права,  полуправа  и  угао)  

и  уочава  међусобне односе  два  

геометријска  објекта  у  равни  

(паралелност,  нормалност, 

припадност)  

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење 

дужине и њихове односе  

1МА.1.2.3. користи поступак мерења 

дужине објекта, приказаног на слици, 

при чему је дата мерна јединица  

Средњи ниво 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе 

геометријских објеката у равни  

1МА.2.2.2. претвара јединице за 

мерење дужине  

1МА.2.2.4. уме да израчуна обим  

троугла, квадрата и правоугаоника када  

су подаци дати у истим мерним 

јединицама  

Напредни ниво 
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим 

троугла, квадрата и правоугаоника  

1МА.3.2.4. уме  да  израчуна  обим  и  

површину  сложених  фигура  у  равни  

када  су подаци  дати у истим мерним 

јединицама  

 

Мерење и 

мере 

 

 

- Милиметар и километар 

- Килограм 

- Литар 

- Година и век 

- Односи између мањих и већих јединица 

који остају у оквиру блока бројева до 

1000. 

 

 

 

 

Основни ниво 

 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену 

суму новца преко различитих апоена и 

рачуна са новцем у једноставним 

ситуацијама  

1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да 

употреби за мерење задате запремине 

течности  (l, dl, ml) 

1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да 

употреби за мерење задате масе (g, kg, 

t)  
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

  

У трећем разреду се наставља са остваривањем наставних садржаја из математике који су јединствена     

целина са програмом оствареним у другом разреду и његов су продужетак. Из тих разлога приступ,  

реализација и методологија биће захтевнији. С обзиром да је врло битно понављање таблице сабирања и 

одузимања таблице природних бројева до 100, и таблица множења и дељења до 100, иницијалним 

тестовима ћемо проверити  степен овладаности овом темом. 

  

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је програмом за трећи разред основне школе  

који је заступљен са 180 часова. Програм садржи: циљ и садржајe у оквиру три програмско-тематска 

подручја: блок бројева до 1000,  геометријске фигуре и њихови међусобни односи и мерење и мере. Сви 

садржаји распоређени су по областима и темама уз примену  начела поступности, корелације, 

интеграције и примерености узрасту. Садржаји програма математике представљају основу за 

остваривање стандарда, јер је њима обухваћено све оно што ученик треба да изгради на нивоу знања. 

 

 

Програм наставе математике се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима или у групама и 

реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. Делимично, 

настава ће се организовати и у школском дворишту приликом обраде теме која се односи на мерење и 

мере.  Избор  одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, 

наставним  садржајима и циљевима  као и стандардима које треба остварити на  једном часу 

1МА.1.4.4. уме да чита једноставније 

графиконе, табеле и дијаграме  

Средњи ниво 

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену 

суму новца преко различитих апоена и 

рачуна са новцем у сложенијим 

ситуацијама  

1МА.2.4.2.  зна  јединице  за  време  

(секунда, минут,  сат, дан, месец,  

година) и  уме да претвара  веће  умање  

и  пореди  временске  интервале  у  

једноставним ситуацијама  

1МА.2.4.3. претвара јединице за 

мерење запремине течности из већих у 

мање  

1МА.2.4.4. претвара јединице за 

мерење масе из већих у мање 

1МА.2.4.5.  уме  да  користи  податке  

приказане  графички  или  табеларно  у  

решавању једноставних задатака и уме 

графички да представи дате податке 

Напредни ниво 

1МА.3.4.1. зна јединице за време 

(секунда, минут, сат, дан, месец, 

година, век) и уме да  претвара  из 

једне јединице  у  другу  и  пореди  

временске  интервале  у сложенијим 

ситуацијама  

1МА.3.4.2. претвара јединице за 

мерење запремине течности  

1МА.3.4.3. претвара јединице за 

мерење масе    
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математике. Врло је важно да се у настави математике примењује више, међусобно комбинованих 

метода рада. Избор метода зависи од: садржаја градива, типа часа, степена развоја ученика, предзнања 

ученика, састава одељења, броја ученика у одељењу и наставне технологије. У вези с тим у настави 

математике ће се користити следеће наставне методе: методе усменог излагања (објашњавање, 

описивање, образлагање, доказивање), методе разговора (разговор, расправа, дијалог), метода 

демонстрирања, метода експеримента и посматрања, метода рада на тексту, индуктивно – дедуктивна 

метода, илустративна метода, хеуристички приступ, метода писаних радова,  практичан рад, игровне 

активности, интерактивна метода, метода графичких радова, учење кроз игру. 

 

 

Основни облици извођења програма су: фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи.  У настави 

математике користиће се и интердисциплинарни приступ тако што ће се ученици подстицати да 

примењују и повезују знања тако што ће: 

- у области ликовне културе користи ликовне технике за израду орнамента, плаката, макета, 

геометријских облика,... композиција линија (стварање композиције линија цртањем правих, 

паралелних  линија троуглом и лењиром  и кружних линија шестаром); 

- у области физичког васпитања користити стечена знања за мерење физичких способности (дужина 

скока удаљ, брзина трчања, дужина пређене стазе, ...), фигурално трчање ( геометријски облици );  

вођење лопте у трчању право и вијугаво ( праве и криве линије );   

                                                                                                                                                                                                                                                        

- у области природе и друштва израчунавање на ленти времена приказивањем арапским и римским 

бројевима (дан, седмица, месец, година, деценија, век миленијум) – кретање у времену  

 

- у области српског језика вештина читања и разумевања прочитаног, питања и одговори, састављање 

реченица, правописна правила; 

 

У настави математике користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 

 

 

Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се:  материјал за рад у пару и у групи,наставни 

листићи,  наставни листови, апликације,илустрације, прибор за цртање, модели геометријскох фигура, 

модели предмета у непосредној околини, играчке, рачунар, табла, платно, пројектор. 

За реализацију циља наставе математике на овом нивоу садржаји програма у основи су довољно 

приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно деловати на ученике, јер ови имају 

могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и генерализације, синтезе и 

примене, стваралачко решавање проблема). 

 

I Блок бројева до 1000 

 

Програм математике предвиђа да ученици поступно упознају употребу речи скуп и елеменат и симболе 

за скуп и припадност. Бројеве природног низа и број нула; Издвајањем различитих колекција објеката 

врши се пребројавање и записивање бројева цифрама чиме се учи "аритметичка азбука" и истиче 

независност броја; Узастопно  бројање  наводи их на откривање законитости формирања низа бројева; 

После обраде операција сабирања и одузимања уводе се операције множења и дељења Ученици прво 

упознају својства операције, а затим објашњавање начина рачунања; Поред писменог рачунања, у III 

разреду треба и даље поклањати пажњу усменом рачунању, јер оно често брже и једноставније доводи 

до резултата и има предност у практичном животу кад се рачуна с малим бројевима.  Програм предвиђа 

да се једначине и неједначине, као специјалне формуле, решавају паралелно са вршењем одговарајућих 

рачунских операција. Решавање једначина заснива се на познавању рачунских операција и њихове 

међусобне повезаности. Дељењем очигледних средстава (јабука,чоколада) и издвајање делова према 

датим разломцима (1/2, 1/4, ), кретање, трчање у одређеном ритму, свирање, тактирање и певање 

бројалица и песама у различитим тактовима (2/4, 3/4, 4/4). 
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II Геометријске фигуре и њихови међусобни односи 

 

Основна интенција програма у области геометрије састоји се у томе што се инсистира и на геометрији 

облика, као и на геометрији мерења (мерење дужи, површи, тела). Изучавање геометријског градива 

повезује се с другим садржајима почетне наставе математике. Користе се геометријске фигуре у 

процесу формирања појма броја и операција с бројевима; и обратно, користе се бројеви за изучавање 

својства геометријских фигура. На пример: појам разломка даје се помоћу дељења дужи и круга на 

једнаке делове; дистрибутивно својство множења илуструје се израчунавањем обима правоугаоника 

комутативно својство множења приказује се на правоугаонику који је растављен на једнаке квадрате, 

задаци о кретању илуструју се на дужима итд. 

Почетна настава геометрије мора бити експериментална, тј. најпростије геометријске фигуре и нека 

њихова својства упознају се практичним радом, преко разноврсних модела фигура у току посматрања, 

цртања, резања, пресавијања, мерења, процењивања, упоређивања, поклапања итд. При томе ученици 

уочавају најбитнија и најопштија својства одређених фигура која не зависе од времена, материјала, боје, 

тежине и др. Тако ученици стичу елементарне геометријске представе, апстрахујући небитна конкретна 

својства материјалних ствари. 

 

Иако основу наставе геометрије у млађим разредима чине организовано посматрање и експеримент, 

ипак је неопходно да се ученици навикавају, у складу са узрастом, не само да посматрају и 

експериментишу већ да и све више расуђивањем откривају геометријске чињенице. 

Приказивањем модела, уочавањем, цртањем (на квадратној мрежи, лењиром, шестаром), бојењем, 

спајањем делова, прављењем модела, упоређивањем, процењивањем ученици се упознају са 

геометријским фигурама и као и кроз презентације и ИКТ, вршњачко учење. 

Ученици ће се подстицати на извођење закључака и примену знања на решавање практичних задатака. 

Уочавање различитих геометријских тела у непосредном окружењу, моделирање и прављење 

различитих геометријских тела од теста, глинамола, сламчица, пластелина (прављење паноа-скулптура).  

Цртање и препознавање различитих геометријских фигура на рачунару, цртање и бојење предмета од 

различитих геометријских фигура (робот, брод, камин) описивање геометријских тела. 

 

III Мерење и мере   

  

За упознавање метарског система мера треба користити очигледна средства и давати ученицима да мере 

предмете из околине (у учионици, школском дворишту, код куће итд.). Исто тако, неопходно је и да се 

ученици вежбају да процењују "одока" (нпр. раздаљину између два предмета и сл.), па да по завршеном 

таквом мерењу, утврђују израчунавањем колику су грешку учинили. Мерење дужине, ширине, висине 

учионице, клупе. Прављење модела метра, решавање проблемских задатака, пресипањем и одливањем 

течности у различите судове, прављење сата и календара, ленте времена и сналажење на њима, цртањем 

помоћу шестара, лењира. Претварање јединица у мање и веће јединице треба показивати и увежбавати 

на примерима, али у задацима не треба претеривати с великим бројем разних јединица. 

 

Основни захтеви у погледу математичких знања и умења ученика 

         Знати: 

- низ бројева до 1000; 

- табличне случајеве операција (напамет); таблицу сабирања једноцифрених бројева и 

одговарајуће случајеве одузимања, таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће 

случајеве дељења; својства рачунских операција. 

- јединице за дужину, масу и запремину течности; 

- својства рачунских операција. 

Умети: 

- читати, записивати и упоређивати бројеве прве хиљаде; 

- вршити четири основне рачунске операције у оквиру прве хиљаде; 
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- користити при обављању рачунских операција упозната својства операција, као и специјалне 

случајеве операција (са нулом и јединицом); 

- израчунати вредност бројевног израза са највише три операције; 

- користити знаке за скуп и припадност елемента скупу; 

- решавати једначине (наведене у програму) на основу зависности између резултата и компонената 

операција; 

- решавати неједначине (наведене у програму) методом пробања; 

- решавати једноставније задатке са највише три операције; 

- записивати разломке (наведене у програму); 

- цртати углове (прав, оштар и туп); паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат, троугао 

и круг (помоћу одговарајућег геометријског прибора); 

- израчунати обим правоугаоника, квадрата и троугла; 

- користити уџбеник. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да 

наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако 

што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу 

подстицајне повратне информације. 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

- иницијални тест, усмена проверавања 

- свакодневно праћење ученика на часовима  

- повремене петоминутне провере на крају часа путем усмених или  кратких писмених одговора, 

- петнаестоминутне провере усвојености обрађеног градива 

- провера знања путем контролних вежби и тестова 

- праћење реализације домаћих  задатака 

- игровне практичне активности 

- ангажовање ученика на часу 

 

 

  ВРСТЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

       

   НАСТАВНИК 

- организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика, припрема 

  наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава, дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која нису јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 

- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве  и темпо могућностима ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика 

- посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама 

- примењује специфичне задатке /активности/ материјале на основу ИОП-а за ученике којима је  

  потребна додатна подршка у образовању 

- функционално користи наставна средства 
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- усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 

- проверава да ли су постигнути циљеви часа, похваљује напредак ученика 

- даје могућност ученицима да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом  

  учења на часу,  испољава емпатију према ученицима, показује поштовање према ученицима 

- учи ученике како да процењују свој напредак,  наводи примере на основу којих објашњава појмове  из  

 свих области, проверава и увежбава садржаје из претходних разреда  

- настоји да ученици стекну и задрже добре навике у изговору   

- координира у раду целокупног одељења 

- информише ученике о резултатима контролних вежби 

- одабира методе, облике и средства за дату наставну јединицу 

- представља цртежом дате садржаје 

- демонстрира, објашњава правило или поступак израде задатка 

- изводи ученике ван учионице ради лакшег схватања и вежбања одређених садржаја 

- објашњава поступке одређивања непознатог броја 

- усмерава ученике на правилно математичко изражавање 

- подстиче ученике да узајамно помажу једни другима у раду 

- проверава на различите начине знање ученика (усменим и писменим путем) 

- свакодневно прати рад ученика 

- упућује ученике на повезивање претходних знања са новим садржајима 

- прати и усклађује рад појединих ученика ради побољшања сарадње 

- благовремено реагује на тешкоће у раду ученика 

 

 

УЧЕНИК 

 

записује, чита, процењује, упоређује, пише, класификује, групише, примењује, графички представља, 

рачуна, пребројава, уочава, именује, црта, разликује, препознаје, мери, опажа, обликује, користи 

прибора за цртање,бележи, издваја, закључује, поставља питања, дискутује, исправља грешке у свом 

раду, самостално ради, анализира, посматра. 

 

 

Остале активности ученика у настави математике 

 

- чита и пише природне бројеве до 1000 

- проширује знања везана за појам скупа природних бројева 

- чита и саставља изразе са више операција и израчунава их 

- одређује непознати број у скупу бројева до 1000 

- врши четири рачунске операције у скупу бројева до 1000 

- примењује и проширује своје знање о својствима рачунских операција 

- решава текстуалне задатке 

- проширује стечена знања везана за разлике и сличности између тела 

- уочава предмете различитих геометријских облика и њихове међусобне односе 

- проширује знања из множења и дељења на скуп бројева до 1000 

- проширује и обогаћује знања из геометрије 

- користи јединице мере за дужину 

- црта геометријска тела 

- упознаје појам разломка 

- усваја појам једначине и неједначине 

- ради у пару као помоћ другу у схватању датог садржаја 
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5. 3. 4.  ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 

Кључни појмови:  оријентација, завичај, станиште, животна заједница, ланац исхране, 

екологија,материјали, окружење, комуникација, понашање, одржив развој, технологија 

здравље, рециклажа 

 

 

 

Циљ: Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте 

упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање 

способности за одговоран живот уњему. 

Циљеви и задаци развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука 

развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу- 

завичају 

развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 

окружења; 

развијање способности запажања основних својстава објеката,појава и процеса 

у окружењу и уочавање њихове повезаности 

развијање основних елемената логичког мишљења 

стицање елементарне научне писмености,њена функционална применљивост и 

развој процеса учења 

оспособљавање за сналажење у простору и времену 

разумевање и уважавање сличности и разлика мећу појединцима и групама 

коришћење различитих социјалних вештина,знања и умења у непосредном 

окружењу 

развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу 

Разред трећи 

 

Годишњи фонд 

часова 
72 

Недељни фонд 

часова 
  2 

    Област /тема        Садржаји програма Стандарди 

   
 

ПРИРОДА- 

ЧОВЕК - 

ДРУШТВО 

 

 

а) Мој завичај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Облици рељефа у окружењу: низије, котлине и 

планине (подножје, стране, обронци,  врх 

планине).  

Облици појављивања воде у окружењу (река и 

њене притоке, бара, језеро...).  

Животне заједнице (састав земљишта, влажност, 

утицај светлости и топлоте, биљни и 

животињски свет, ланац исхране) и међусобни 

утицаји у животној заједници.  

Копнене животне заједнице (шуме и травнате 

области).  

Култивисане животне заједнице: обрадиво 

земљиште (воћњаци, повртњаци, њиве...) и 

паркови.  

Карактеристични биљни и животињски свет 

копнених животних заједница , ланац исхране 

Значај и заштита рељефа (земљишта и копнених 

 

1ПД.1.1.4.уме да 

класификује жива бића 

према једном од  

следећих критеријума: 

изгледу, начину исхране, 

кретања и размножавања 

1ПД.1.1.6.разликује 

станишта према условима 

живота и живим бићима у 

њима. 

1ПД.1.1.2.зна употребну 

вредност природних ресурса 

1ПД.1.2.3.разликује 

повољно и неповољно 

деловање човека по 

очување природе 
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б)Нежива 

   природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Веза живе 

    и неживе 

    природе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

животних заједница).  

Водене животне заједнице (баре, језера, реке...).  

Карактеристични биљни и животињски свет 

водених животних заједница, ланац исхране  

Значај и заштита вода и водених животних 

заједница. 

Разлике и сличности воде и других течности 

(проводност, густина, вода и друге течности као 

растварачи) 

Понашање тела (материјала) у води и 

различитим течностима (плива - тоне, раствара 

се - не раствара се; зависност брзине растварања 

од: уситњености материјала, температуре и 

мешања).  

Промене при загревању и хлађењу течности 

(промена температуре, испаравање - брже, 

спорије, замрзавање...).  

Основне карактеристике течности 

(променљивост облика, простор који заузима - 

запремина, слободна површина, услови тока...).  

Ваздух притиска и покреће. Променљивост 

облика и запремине.  

Промене које настају при загревању и хлађењу 

ваздуха (промена температуре, запремине, 

струјање ваздуха...). Чврсто, течно, гасовито - 

разлике и сличности (облик, запремина, 

понашање при механичким и топлотним 

утицајима).  

Промене материјала и објеката: повратне 

(испаравање, кондензовање, еластичност) и 

неповратне (сагоревање, рђање). 

 

 

Својства земљишта и њихов значај за живи свет.  

Својства воде и ваздуха која су значајна за живи 

свет и људску делатност (утицај воде и ваздуха 

на земљиште, биљни и животињски свет, снага 

воде и ветра...).  

Кружење воде у природи.  

Временске прилике и њихов значај за живот у 

окружењу.  

Различити звуци у природи као последица 

кретања.  

Повезаност животних заједница и улога човека 

у очувању природне равнотеже (њиховој 

одрживости) 

 

- Различити облици кретања и њихове основне 

карактеристике (кретање по правој линији, 

кружно кретање, кретање тела на опрузи, 

клатна, таласање...; уочавање узрока настанка 

неких кретања и периодичног понављања) 

-кретање производи звук (треперење затегнуте 

жице, гумице, затегнуте коже...). 

-када и како тела падају, клизају се и котрљају 

1ПД.1.5.4.зна који су главни 

извори опасности по 

здравље и  

живот 

1ПД.1.6.1. зна основне 

облике рељефа и 

површинских вода 

1ПД.2.1.1. разуме 

повезаност живе и неживе 

природе на очигледним 

примерима.  

1ПД.2.1.2. зна основне 

разлике између биљака, 

животиња и људи. 

1ПД.2.1.3. примењује 

вишеструке критеријуме 

класификације живих бића. 

1ПД.2.1.5. разуме 

повезаност услова живота и 

живих бића у станишту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ПД.2.1.6. разуме међусобну 

зависност живих бића у 

животној заједници. 

1ПД.3.1.1. разуме 

повезаност живе и неживе 

природе на мање 

очигледним примерима. 
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КРЕТАЊЕ  

У ПРОСТОРУ 

 И ВРЕМЕНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШЕ 

НАСЛЕЂЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИЈАЛИ И  

ЊИХОВА 

УПОТРЕБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

се наниже 

-оријентација према Сунцу и одређивање 

главних страна света 

-оријентација помоћу плана насеља 

-оријентација на географској карти РС 

-временске одреднице (датум, година, деценија, 

век - ближа и даља прошлост). 

 

 

 

 

 

Како откривамо прошлост (сведоци ближе  

и даље прошлости).  

Трагови прошлости: материјални, писани, 

усмени и обичајни. 

Чувамо и негујемо остатке прошлости.  

Некад и сад Одређивање ближе и даље 

прошлости (живот у породици, школи, насељу, 

завичају).  

Мој завичај и његова прошлост - културна и 

историјска (начин живота, производња и 

размена добара, занимања, одевање, исхрана, 

традиционалне светковине, игре, забаве...).  

Ликови из наших народних песама, приповедака 

и бајки - повезаност догађаја из прошлости са 

местом и временом догађања. Знаменити људи 

нашег краја (просветитељи, песници, писци, 

сликари, научници...). 

 

 

 

-специфичне промене материјала под топлотним 

и механичким утицајима 

-електрична проводљивост воде, водених 

раствора и ваздуха 

-ваздух-топлотни изолатор 

-магнетна својства материјала 

-својства материјала одређују њихову употребу 

- значаj и неопходност рециклирања материjала 

и рационалне потрошње производа од стакла, 

пластике, метала. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ПД.1.4.1.уме да препозна 

кретање тела у различитим 

појавама 

1ПД.1.4.2.зна помоћу чега се 

људи оријентишу у 

простору:лева и десна 

страна,стране света, адреса 

 карактеристични објекти 

1ПД.1.4.3.уме да одреди 

стране света помоћу Сунца 

1ПД.1.4.4.зна јединице за 

мерење 

времена:дан,недеља,месец,г

одина, деценија и век 

1ПД.1.4.5.уме да прочита 

тражене информације са 

часовника и  календара 

1ПД.2.4.1. зна да кретање 

тела зависи од силе која на 

њега делује, врсте подлоге и 

облика тела. 

1ПД.2.4.2. зна да се светлост 

креће праволинијски. 

1ПД.2.4.3. уме да пронађе 

тражене улице и објекте на 

плану насеља. 

1ПД.2.4.4. уме да пронађе 

основне информације на 

географској карти Србије: 

највећа и најважнија насеља, 

облике рељефа и 

површинских вода. 

1ПД.2.4.5. уме да пронађе и 

упише тражене информације 

на ленти времена 

1ПД.3.4.1. уме да чита 

географску карту 

примењујући знања о 

странама света и значењу 

картографских знакова. 

 

 

1ПД.1.6.1. зна основне 

облике рељефа и 

површинских вода. 

1ПД.1.6.2. зна основне 

типове насеља и њихове 

карактеристике. 

1ПД.1.6.4. зна најважније 

догађаје, појаве и личности 

из прошлости. 

1ПД.1.6.5. зна основне 

информације о начину 

живота људи у прошлости. 
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ЉУДСКА 

ДЕЛАТНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-становништво нашег краја (сличности, разлике, 

суживот) 

-дечија права, правила групе 

-производне и непроизводне делатности људи и 

њихова међузависност 

-село и град њихова повезаност 

међуусловљеност саобраћајнице у окружењу 

(понашање на саобраћајницама: прелазак преко 

улице - пута, кретање дуж пута, истрчавање на 

коловоз, коришћење јавног превоза, вожња 

бициклом, игра поред саобраћајница; 

именовање и препознавање на географској 

карти). 

-међусобни утицај човека и окружења, утицај на 

здравље и живот, кршење правила понашања 

која доприносе одрживом развоју 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ПД.1.6.6.  зна шта су 

историјски извори и именује 

их 

1ПД.2.6.1. препознаје и 

именује облике рељефа и 

површинских вода у свом 

месту и у околини. 

1ПД.2.6.2.зна основне 

облике рељефа и вода у 

држави Србији. 

1ПД.2.6.3.разуме повезаност 

природно-географских 

фактора -рељефа, вода, 

клима -и делатности људи 

1ПД.2.6.5. уочава сличности 

и разлике између начина 

живота некад и сад. 

1ПД.1.3.1. зна основна 

својства воде, ваздуха и 

земљишта. 

1ПД.1.3.2. зна да су вода у 

природи, ваздух и земљишта 

састављени од више 

материјала. 

1ПД.1.3.3. зна да различите 

животне намирнице садрже 

различите састојке. 

1ПД.1.3.4. зна основна 

својства материјала: 

тврдоћа, еластичност, 

густина, растворљивост, 

провидност, 

намагнетисаност. 

1ПД.1.3.5. зна да својства 

материјала одређује њихову 

употребу и препознаје 

примере у свом окружењу. 

1ПД.1.3.6. зна промене 

материјала које настају због 

промене температуре, услед 

механичког утицаја и 

деловања воде и ваздуха. 

1ПД.2.3.1. зна сложенија 

својства воде и ваздуха: 

агрегатно стање и кретање 

1ПД.2.3.2. зна да су 

различита својства воде, 

ваздуха и земљишта 

последица њиховог 

различитог састава. 

1ПД.2.3.3. разликује 

материјале који су добри 

проводници топлоте и 

електрицитета од оних који 

то нису. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 

Приликом планирања наставних тема, од учитеља се очекује да оствари интегрисан тематски 

приступ. Природа и друштво као наставни предмет има могућности за корелацију са знатним бројем 

изборних програма у првом, другом и трећем разреду јер су садржаји ових програма међусобно 

компатибилни. 

Наставни предмет природа и друштво представља програмски континуитет наставног предмета свет око 

нас из прва два разреда основног образовања и васпитања. Као и у претходна два разреда потребно jе 

1ПД.2.3.4. зна да топлотна и 

електрична проводљивост 

материја одређују њихову 

употребу и препознаје 

примере у свом окружењу. 

1ПД.2.3.5. разликује 

повратне и неповратне 

промене материјала 

1ПД.3.3.1. разуме како 

загревање и хлађење ваздуха 

утичу на појаве у природи. 

1ПД.1.5.1. зна које 

друштвене групе постоје и 

ко су њихови чланови. 

1ПД.1.5.2. зна основна 

правила понашања у 

породици, школи, насељу. 

1ПД.1.5.3. зна које људске 

делатности постоје и њихову 

улогу. 

1ПД.1.5.4. зна који су главни 

извори опасности по 

здравље и живот људи и 

основне мере заштите. 

1ПД.1.5.5. зна поступке за 

очување и унапређивање 

људског здравља. 

1ПД.2.5.1. зна које су улоге 

различитих друштвених 

група и њихових чланова. 

1ПД.2.5.2. зна која су права 

и обавезе чланова у 

различитим друштвеним 

групама. 

1ПД.2.5.3. разуме 

повезаност и међузависност 

различитих људских 

делатности. 

1ПД.3.5.1. разуме заједничке 

карактеристике друштвених 

група и разлике међу њима. 

1ПД.3.5.2.разуме да се права 

и обевезе чланова 

друшвених група међусобно 

допуњују. 
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обезбедити интегрисаност градива коjе се обрађуjе, како међу различитим садржаjима програма, тако и 

са другим предметима и реалним животом. Знања коjа се стичу у оквиру овог предмета треба да буду у 

функциjи одговорног односа према себи, другима и природи, односно треба да буду основ за 

формирање правилних навика, ставова и вредности. 

 

Реализацијом наставе природе и друштва настављамо развојну концепцију узлазних спиралних кругова 

у грађењу појмова, усвајању знања, умења, ставова и вредности из интегративних области природе и 

друштва. Акценат  стављамо на изучавање прошлости а полазимо  од искуствених сазнања детета и 

идемо  ка општим научно заснованим систематизованим знањима из области природе, друштва и 

културе .Упућиваћемо ученике на коришћење различитих извора знања, графичких и електронских 

медија, истраживачке задатке. На ученичким екскурзијама, ученици ће бити  у могућности  да активно 

учествују у обради  садржаја везаних за наше наслеђе  и људску делатност. 

За потребе овог предмета посебно су погодни: организоване посете, шетње, излети, настава у природи, 

осмишљене екскурзиjе, осмишљени часови у природи, зимовања и летовања ученика и сви остали 

облици амбиjенталног учења, као и учешће у одговараjућим акциjама у сарадњи са локалном средином, 

родитељима, друштвима за заштиту животне средине, за заштиту животиња.... Ученике треба 

подстицати да самостално прикупљаjу податке и да их критички разматраjу. 

 

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је програмом наставе и учења за трећи разред 

основне школе који је заступљен са 72 часа. 

Програм садржи: циљ и садржајe у оквиру пет програмско-тематска подручја: Природа - човек – 

друштво са подобластима Мој завичај, Нежива природа и Веза живе и неживе природе,Кретање у 

простору и времену, Материјали и њихова употреба, Наше наслеђе, Људска делатност. 

Сви садржаји распоређени су по темама уз примену  начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту. Садржаји програма Природа и друштво представљају основу за остваривање 

стандарда, јер је њима обухваћено све оно што ученик треба да изгради на нивоу знања.  Садржаји 

програма ће се реализовати кроз задате теме, које се надовезују и проширују на већ обрађене 

у претходним разредима. У стицању нових знања полази се од постојећих искустава деце, тако да се 

активности деце базирају на истраживачким и експерименталним методама. 

Програм наставе и учења се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима или у групама и 

реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. Делимично, 

настава ће се организовати и у школском дворишту приликом обраде тема које се односе на 

Оријентацију у простору и времену и Људска делатност.   

Избор  одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним  

садржајима и циљевима  као и стандардима које треба остварити на  једном часу света око нас. 

Врло је важно да се у настави Природа и друштво примењује више, међусобно комбинованих метода 

рада. Избор метода зависи од: садржаја градива, типа часа, степена развоја ученика, предзнања ученика, 

састава одељења, броја ученика у одељењу и наставне технологије. У вези с тим у настави овог 

предмета ће се користити следеће наставне методе: методе усменог излагања (објашњавање,описивање, 

образлагање, доказивање), методе разговора (разговор, расправа, дијалог, полемика), метода 

демонстрирања, метода експеримента и посматрања, метода рада на тексту, индуктивно – дедуктивна 

метода, илустративна метода, хеуристички приступ, метода писаних радова,  практичан рад, игровне 

активности, интерактивна метода, метода графичких радова, кооперативне методе, учење кроз игру, 

партиципативне методе, мапе ума, олуја идеја, квизови, асоцијације, укрштенице, допуњалке. 

 

Основни облици извођења програма су: фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи, 

индивидуализовани. комбиновани метод рада , демонстративна метода,  илустративна метода, 

дијалошка, рад на тексту, монолошка метода, практичан рад, игровне активности, интерактивна метода, 

метода усменог излагања, хеуристичка метода, кооперативна метода, амбијентално учење, 

партиципативне методе, мапе ума, олуја идеја, квизови, асоцијације, укрштенице, допуњалке 

 

Користиће се садржаји унутар предмета, као и оне на нивоу разреда уз примену мултидисциплинарног 

приступа  при изградњи појмова; активности ученика (посматрање, описивање, експериментисање, 

истраживање, сакупљање, стварање, играње, илустровање, драматизација, квизови, активности у оквиру 



229 

 

мини пројекта- осмишљавање и реализација) су пут за трансформацију представа и опажајно – 

практичног мишљења у појмовно. 

Од самог почетка подстицаћемо децу на активно учешће у настави да знања стичу већим делом 

сасмостално и уз помоћ учитеља када је то потребно.  

У стицању нових знања полази се од постојећих искустава деце, тако да се 

активности деце базирају на истраживачким и експерименталним методама. 

  

Наводићемо децу на посматрање, описивање, праћење, бележење, истраживање, сакупљање, стварање. 

Ученике ћемо што више стављати у активну позицију у процесу стицања знања коришћењем 

различитих облика рада на часу.  Користићемо и ширу литературу, различите изворе знања како би се 

ученици мотивисали за нова сазнања. Као иновацију у раду задаћемо ученицима да прате одређену 

научно-популарну емисију о живој и неживој природи и на часовима ћемо размењивати искуства о 

томе. Стављаћемо ученике  у позицију малих истраживача, и навикавати их на активно учешће у 

очувању животне средине. У раду ћемо користити комуникативно – интерактивни приступ, 

индуктивни,дедуктивни, аналитички, стваралачки,проблемско-стваралачки, корелацијско-

интеграцијски. 

 

Кореалицију ћемо спровести  кроз више предмета: физичко и здравствено васпитање (природни облици 

кретања, игре оријентације, кретање у саобраћају- демонстрација), ликовну културу (цртање и сликање, 

колажирање, вајање), математика (мерење), грађанско васпитање (права и обавезе, дечја права, сарадња, 

ненасилна комуникација); математика: јединице за мерење времена: година, деценија, век, месец, 

седмица..мерење времена. израда календара, мерење дужине; српски језик: богаћење речника, 

скраћенице,(читање,писање,описивање), употреба великог слова; игре речима, легенде о Светом Сави, 

народне песме о Марку Краљевићу, решавање ребуса и асоцијација,вештина читања и разумевање 

прочитаног,загонетке,решавање укрштеница,Стакларева љував- текст, народне  пословице о раду; 

ликовна култура:  ликовне поруке као могућност споразумевања, израда плаката; цртање и бојење 

линија, илустровање, слоковно представљање података, обрада различитих материјала; музичка култура 

(певање и слушање музике): Дванаест месеци, Шапутање,Ми идемо преко поља, ослушкивање звукова, 

погађање боје гласа, музички инструменти; грађанско васпитање: Сарадња у групи , комуникација 

 

У настави природе и друштва користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 

 

 

Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се:  текст и илустрације из уџбеника и радне 

свеске, материјал за рад у пару и у групи, тестови, наставни листићи, фотографије, слике, географска 

карта, видео записи, презентације. 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да 

наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако 

што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу 

подстицајне повратне информације 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.  

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА /ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА 

 

- иницијални тест 

- свакодневно праћење ученика на часовима  

- повремене петоминутне провере на крају часа путем усмених или кратких писмених одговора, 

- провера знања путем контролних вежби  
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- праћење реализације домаћих  задатака                                                                                                                           

- игровне практичне активности 

- усмено одговарање 

- извођење огледа 

- дискусуја 

- расправа 

- ангажовање ученика  

- презентовање рада 

- учествовање у пројекту 

 

 

Природа ↔ човек ↔ друштво 

 

Природа ↔ човек ↔ друштво одређује природни простор са његовим основним карактеристикама и 

узајамним везама у оквиру кога ће се разматрати наведени садржаји. Животне заједнице, доминантни 

садржаји ове теме обрађују се у основним обележјима овог појма док се карактеристичне животне 

заједнице у окружењу (завичају) изучавају темељније кроз разне форме активног и амбијенталног 

учења.  

У оквиру неживе природе наставља се са развојем појмова са којима су се ученици сусрели у прва два 

разреда. Систематизују се знања о објектима, води и ваздуху и врши се трансфер при грађењу и 

разумевању појмова чврсто, течно, гасовито. То подразумева и разматрање феномена повратних и 

неповратних процеса. Човек као живо и друштвено биће дат је као окосница од које зависе односи који 

владају у животним заједницама. Он је одлучујући фактор у одржању природне равнотеже или узрок 

поремећене еколошке равнотеже унутар животне заједнице 

 

 

Кретање у простору и времену 
 

У оквиру ове теме дати су садржаји који тумаче основне карактеристике неких реалних облика кретања 

(праволинијско, кружно..., као и кретање које настаје као последица силе Земљине теже - падање, 

клизање и котрљање наниже. Најпогодније активности за реализацију ових садржаја јесу: истраживање, 

експериментисање, огледи, праћење, процењивање, посматрање, описивање и бележење на разне 

начине. Тема обухвата и садржаје за симболичко представљање простора и времена, као и сналажење 

(оријентација) помоћу наведених симбола. Ове садржаје неопходно је обрадити ради стицања 

функционалних знања и умења потребних за процесе даљег учења и ради сналажења у свакодневном 

животу. 

 

Наше наслеђе 
 

Ова тема у свом уводном делу указује на трагове прошлости (материјалне, писане, усмене и обичајне) 

који нас воде у ближу и даљу прошлост и омогућују нам да упознамо своје културно наслеђе, односно 

материјалну и духовну традицију. Подтема Некад и сад одређује време и простор на путу који следимо, 

истражујући прошлост у њеним разним појавним формама и обележјима живота: некад и некад давно, у 

поређењу са овим, сад и овде. Настава која обрађује садржаје и теме Наше наслеђе има два вида: 

теоријски и практични, подједнако заступљен. Теоријски вид наставе даје тумачење одређених трагова 

прошлости, поставља их у јасно дефинисан контекст, и тамо где је то могуће приказује њен хронолошки 

развој од некад давно (седам, осам векова), некад (један до два века), не тако давно (неколико деценија 

или година уназад), па све до садашњег времена. Рачунање давне, далеке и ближе прошлости на 

временској ленти треба повезати са наставом математике у трећем разреду. Практични вид наставе 

подразумева активан додир са објектима који чине материјалну компоненту традицијске културе: 

обилазак етнолошких и етнографских поставки. 
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Материјали и њихова употреба 
 

Ова тема обухвата садржаје чије изучавање указује на специфична својства материјала који се прво 

морају феноменолошки обрадити, а тек потом повезати са њиховом функционалном применљивошћу у 

свакодневном животу. Једна од препоручених активности у овој тематској области, у којој ученици 

могу лично да се ангажују и дају допринос заштити животне средине и истовремено се понашају у 

складу са концептом одрживог развоја, може бити сакупљање и раздвајање отпада за рециклажу 

(папир, пластика, лименке...). 

 

Људска делатност 
 

Људска делатност је завршна тема која произилази из свих претходних. Она наглашава човека као 

интелектуално, креативно и друштвено биће које је способно да мења своје окружење, прилагођава га 

сопственим потребама и потребама група којима припада. Овде се морају нагласити правила које човек 

доноси и којих се мора придржавати да би заштитио себе, друге и своје окружење (здравствено-

хигијенска и саобраћајна правила, дечја и људска права која уважавају различитости и омогућују 

суживот, правила која обезбеђују еколошку равнотежу у окружењу и одрживи развој за будуће 

генерације). У реализацији садржаја ове теме морају се имати у виду циљ и задаци предмета који 

омогућују формирање ставова и вредности из сфере здравља, екологије, одрживог развоја, демократије 

и технологије 

 

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

 

 НАСТАВНИК 

 

- организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика, припрема 

  наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава, дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 

- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве могућностима ученика 

- прилагођава темпо рада различитим потребама ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика 

- посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама 

- примењује специфичне задатке /активности/ материјале на основу ИОП-а за ученике  

   којима је потребна додатна подршка у образовању 

- функционално користи наставна средства 

- усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 

- проверава да ли су постигнути циљеви часа 

- похваљује напредак ученика 

- даје могућност ученицима да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са 

  предметом учења на часу 

- испољава емпатију према ученицима 

- показује поштовање према ученицима 

- учи ученике како да процењују свој напредак 

- обрађује садржаје нових наставних јединица  

- наводи примере на основу којих објашњава појмове  из свих области 

- проверава и увежбава садржаје из претходних разреда  
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- настоји да ученици стекну и задрже добре навике у изговору   

- координира у раду целокупног одељења 

- континуирано вреднује и оцењује стечена знања из ове области                                                                    

- информише ученике о резултатима контролних вежби и осталих видова писмених  

  провера знања 

- прилагођава задатке способностима ученика 

- упознаје ученике са планираним садржајем 

- благовремено, пажљиво и адекватно се припрема за час 

- одабира методе, облике и средства за дату наставну јединицу 

- упућује ученике како да воде белешке у свесци и да праве паное 

- припрема и прави материјале 

- слике, записе и моделе које користи при обради садржаја 

- излаже садржаје ученицима на адекватан и прихватљив начин 

- помаже ученицима у припреми и извођењу огледа на часу 

- упућује ученике на различите изворе знања 

- подстиче ученике да помажу једни другима у раду 

 

УЧЕНИК 
 

- Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања света у 

окружењу (уочавање видних карактеристика);  

- Описивање - вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих запажања;  

- Процењивање - самостално одмеравање;  

- Груписање - уочавање сличности и различитости ради класификовања;  

- Праћење - континуирано посматрање ради запажања промена;  

- Бележење - записивање графичко, симболичко, електронско бележење опажања;  

- Практиковање - у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду;  

- Експериментисање - намерно модификоване активности, огледи које изводи сам ученик;  

- Истраживање - испитивање својстава и особина, веза и узрочно-последичних односа;  

- Сакупљање - прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног окружења;  

- Стварање - креативна продукција;  

- Активности у оквиру мини-пројекта - осмишљавање, реализација и презентација;  

- Играње - дидактичке, едукативне и спонтане игре.  

 

Остале активности ученика у настави природе и друштва 

 

- упознаје садржаје који ће се реализовати у току године 

- записује и илуструје поједине садржаје у свесци 

- повезује претходна знања и искуства са новим 

- изводи огледе сам или у групи уз помоћ учитеља 

- уочава узрочно-последичне везе између догађаја 

- усваја основне појмове из природних и друштвених наука; 

- уочава промене у ширем природном и друштвеном окружењу 

- развијају способност сналажења у различитим ситуацијама 

- усвајају нове појмове о оријентацији у простору 

- упознају различите облике рељефа свог краја 

- усвајање и проширивање знања о кретању у простору времену 

- уочава везе између природе, човека и друштва 

- стичу нова и проширују стара знања оприродним и друштвеним заједницама 

- проширују знања о човеку као делу живе природе 

- помаже друговима у раду 

- проналазе и користе друге изворе сазнања ван школе 

- истражују врсте биљног и животињског света из окружења 

- упознавање са нашим културним наслеђем, материјалном и духовном традицијом 

- припремају и организују квиз знања са друговима и учитељем из пређене области 
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- сакупљају фотографије 

- сакупљају и праве колекције,збирке и албуме из природног и друштвеног окружења 

- уз помоћ наставника изводе различите експерименте 

- самостално уочавају и бележе продукте експеримента 

- исправљају грешке у свом раду 

- дискутују, стичу и усвајају знања, примењују знања у свакодневном животу 

- користе прибор за цртање 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

   

  учење како се учи,  решавање проблема, вештина сарадње, дигитална компетенција,   

  еколошка компетенција,  рад са подацима и информацијама. 
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                                                       5. 3. 5.  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљ 
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се 

подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

 

Задаци: 

 

Настава ликовне културе има за задатак да развија способност ученика за 

опажање облика, величина, светлина боја, положаја облика у природи; да 

развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за 

визуелно мишљење; стварање услова за разумевање природних законитости и 

друштвених појава; стварати услове да ученици на сваком часу користе технике 

и средства ликовно- визуелног изражавања; развијање способности за 

препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;помагати ученику 

у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 

развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика 

уметности; да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, 

музеја и чување културних добара;   

развијати сензибилитет за лепо писање, развијати моторичке способности 

ученика. 

 

Оперативни 

задаци 

 

Ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног 

ликовног естетског сензибилитета за медијуме, уз коришћење разних материјала 

за компоновање, покрет у композицији, орнаментику, простор, одабирање 

случајно добијених ликовних односа по личном избору, плакат и ликовне 

поруке као могућност споразумевања; увођење ученика у различите могућности 

комуникација; стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове 

природне и културне околине, те активног учествовања у квалитетном 

естетском и просторном уређењу животне околине. 

Разред трећи 

Годишњи фонд 

часова 
72 часа 

Недељни фонд 

часова 
  2 

Кључни појмови: медијуми, композиција, орнамент, прострр, илузија простора, машта, визуелна 

порука, визуелно споразумевање. 
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Област/тема        Садржаји програма                    Циљ и задаци  

Коришћење 

разних 

материјала за 

компоновање 

Дорада и преобликовање 

започетих облика. 

 

Преобликовање започетих материјала 

доцртавањем, лепљењем, сликањем, 

вајањем; упознавање ученика са разним 

могућностима коришћења материјала за 

ликовно стваралаштво; упознавање са 

ликовним техникама; развој маште и 

индивидуалног ликовног израза; радост при 

откривању новог. 

Композиција и 

покрет у 

композицији 

Композиција линија, 

композиција боја, композиција 

облика, композиција светлина 

и сенки, композиција разних 

материјала у складу са 

проширеним медијумима. 

 

Да ученици схвате појам композиције као 

целине; врсте композиција: хоризонтална, 

вертикална, дијагонална; елементарне 

односе у композицији  ( симетрија- 

асиметрија ); појам кретања у композицији; 

изградити појам ритма облика и боја; 

елементарно познавање са теоријом боја : 

основне и изведене, топле и хладне боје; 

развијати смисао распоређивања појединих 

предмета, облика у заданом простору; дати 

ученицима основне појмове о покрету у 

одређеном простору;покрет у вајарској 

форми; грађење облика; развијати смисао за 

компоновање; развијати ликовно- естетски 

сензибилитет ученика; упознати их са 

ликовним техникама и медијумима 

Орнаментика  

 

Линеарна орнаментика, 

површинска орнаментика, 

тродимензионална 

орнаментика.  

 

Оспособити ученике за компоновање помоћу 

словних и цифарских мотива; распоређивање 

орнамената у простору; упознавање с 

техником отискивања; израда и украшавање 

предмета;појам орнамента и његов 

симболични значај; где се користи; 

линеарни, површински и тродимензионални 

орнамент; технике рада и медији;примена 

рачунара у настави ликовне културе; 

развијање маште и креативности ; развијати 

позитиван однос према раду, истрајност, 

интересовање. 

Простор 

(повезивање 

разних облика у 

целину) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аутоматски начин цртања, 

субјективно осећање простора, 

илузија простора, линије, 

површине, облици и боје у 

простору, шаљиви простор...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученицима дати елементарна знања о 

облицима и њиховим просторним односима; 

отворен и затворен простор; повезивање 

разних облика у простору; креативне игре 

линијама и облицима; субјективно мишљење 

и ликовни сензибилитет за простор; 

развијање маште и комбинаторике; 

компоновање у простору облицима; 

развијање способности ученика за цртањем 

лепљењем исецањем, лепљењем, вајањем; 

коришћење разних материјала за повезивање 

облика у простору;подстицати стваралачко 

мишљење, смисао за оплемењивање 

простора; смисао за експериментисање; 

развој маште и креативности; способности 

посматрања и уочавања;потицати интерес и 

вољу за рад. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

Програм ликовне културе даjе сваком наставнику слободу, могућности да испољи креативност, да 

проналази одговараjуће облике, методе и средства за реализациjу. Наjбоље jе учење од природе, 

посматрање, опажање и уочавање непоновљивости природе, из чега ће произаћи и потреба за очувањем 

природе.  Ученик треба да зна какав му jе задатак постављен, сам треба да проналази решења задатка, 

по логици непосредног естетског доживљаjа. Наставник води разговор са ученицима како би сваки 

ученик пре почетка рада дошао до своjе идеjе, а на основу понуђеног ликовног садржаjа.  

У трећем разреду треба посебан акценат ставити на развијање моторичких способности (линијом и 

обликом) и развијање перцепције код ученика, неговање индивидуалног ликовног израза, а посебно 

издвојити рад са талентованим ученицима. Ученике треба мотивисати да се слободно изражавају, 

учествују на ликовним конкурсима и изложбама, како би  развили основне принципе потребе за 

уметничким делом и садржајима у свакодневном животу и у свом непосредном окружењу, најпре кроз 

естетско уређење школског простора (учионица, ходника).  

Наставник никад не треба да каже коjу ће тему ученици цртати, сликати или ваjати! Ученик сам 

треба да дође до своjе теме. Добро би било када би ученици могли и сами да изврше избор облика и боjе 

папира или неке друге подлоге за цртање и сликање. То су наjчешће врло jефтини папири, као што jе 

натрон папир, пак папир, чак и новинска хартиjа може да послужи као подлога за сликање. Треба врло 

често мењати формат папира, или подлоге на коjоj се нешто ради, да ли jе то подлога за колаж, деколаж 

Одабирање 

случајно 

добијених 

ликовних односа 

по личном 

избору ученика 

Слика случај (извођење 

емотивно-афективних 

садржаја према узрасту 

ученика).  

 

Да ученици схвате да су многе ликовне 

вредности добијене игром случаја; да схвате 

да тако добијени односи треба да буду 

одабрани према развијеним ликовно- 

естетским критеријумима сваког појединца; 

развој маште у случајно насталим ликовним 

вредностима; мотивисање ученика да у 

својим случајно добијеним облицима траже 

неке реалне или фантастичне облике. 

Плакат, билборд, 

реклама 

 

 Визуелне информације, 

поруке, препоруке...  

 

Упознати ученике са појмовима визуелне 

информације,поруке,препоруке,визуелна 

порука;значај плаката, билборда и реклама у 

савременом животу; однос слике и текста; 

подстицање ученика на разноврсна ликовна 

решења; принцип рада на плакату;развијање 

смисла за једноставност и прегледност. 

Ликовне поруке 

као могућност 

споразумевања 

 

 

Препознавање карактеристика 

инсеката, животиња, 

професија код људи...  

 

Перцепција карактеристика облика 

појединих инсеката и животиња; уочавање и 

запажање изгледа и карактеристика људи у 

различитим или сродним професијама; 

развијање свести о животу који нас 

окружује; припремање ученика за различите 

могућности комуникације: да ученици 

схвате значај,ближе упознају и заволе нека 

занимања и професије; појам визуелно 

споразумевање. 

Ликовна дела и 

споменици 

културе; дела 

савремених 

медијума 

 

Избор дела и споменика 

културе у складу са захтевима 

целина програма и узрасним 

могућностима ученика. 

 

Уз сваку од целина програма, потребно је 

показати неко од уметничких дела или 

споменика културе.Важно је нагласити да не 

морају увек да буду уметничка дела, него и 

предмети етно- културе која се односе на 

средину у којој ученици живе. 
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или асамблаж. . Корисно jе научити децу да постоjе разни цртачки материjали и да су наjбољи оловке са 

меким графитним улошком, са ознаком Б, природни угљен, али исто тако суви и воштани пастел 

 Обjашњавање поjма орнамент може почети разговором да би га ученици препознали у непосредном 

окружењу. Уколико то не успе, може се показати нека репродукциjа везана за уметничко и етнографско 

наслеђе из непосредног социо-културног миљеа Уз сваку од целина програма потребно jе показати неко 

од уметничких дела или споменика културе. Важно jе нагласити да не мораjу увек да буду уметничка 

дела, него и предмети етно-културе коjа се односе на средину у коjоj ученици живе.  

Наставни план и програм се реализује на редовним часовима ликовне културе и ваннаставним 

активностима . Сама реализације је ограничена просторно-техничким условима које има школа, те у том 

случају реализација се највећим делом одвија у учионици. У реализацији се користе и савремена 

средства  комуникације (интернет) како би ученици проширили своја знања из области ликовне 

културе; часови мултимедијалног садржаја, уз коришћенје видео бима, и корелације са неким од 

предмета. У настави ликовне културе користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете 

науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 

 

КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА КОМПОНОВАЊЕ  

 

Упознати ученике са могућностима коришћења разних материјала, могућностима дораде и 

преобликовања предмета. Подстицати машту и креативност код компоновања различитим 

материјалима. Подстицати ученике да постављају на подлогу природне и вештачке облике. Такви 

облици треба да су у простору у три димензије и то незавршени, започети облици. На основу 

постављених облика градити нове, непредвидљиве облике као целине. Показати дечје радове и 

репродукције уметничких дјела.  Показати неколико слика, предмета и видео-записа за разне 

могућности преобликовања предмета. 

 

 

КОМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У КОМПОЗИЦИЈИ 

 

Објаснити ученицима реч композиција и објаснити им да је састављена од ликовних елемената и да 

чини једну целину. Дати основне појмове о композицији (ликовни елементи: линија, облик, боја, 

површина, светлина...), о покрету у композицији. Примери композиције и покрета у композицији. 

Aнализирати ликовне елементе и покрете са ученицима. Показати дечје радове и репродукције 

уметничких дела. 

Ликовне технике у раду: цртање, сликање, вајање. 

 

ОРНАМЕНТИКА  

 

Објаснити појам орнамента (украс, шара). Упознати ученике са врстама орнамената (линеарни, 

површински и тродимензионални).  Објаснити њихову функцију. Распоређивање орнамента у простору. 

Мотивисати ученике да ликовно сами представе орнамент. Показати дечје радове и репродукције 

уметничких дела. Могући мотиви: геометријски облици, биљни и животињски свет, нацрт за змаја, 

тапете у мојој соби, ћилим моје баке, рам за моју слику, орнаменти од папира (јелке, пахуље, Сешка 

Белића, украсе...) 

 

ПРОСТОР (ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗНИХ ОБЛИКА У ЦЕЛИНУ)  

 

Упознати ученике са основним појмовима о простору. Подстицати ученике да опазе и представе облике 

у простору. Објаснити начин представљања облика у простору /перспектива/. Скренути пажњу 

ученицима на предмете и облике које видимо (што је ближе то је веће, што је даље то је мање) и шта се 

дешава са њима у простору (перспективи). Показати дечје радове и репродукције уметничких радова. 
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ОДАБИРАЊЕ СЛУЧАЈНО ДОБИЈЕНИХ ЛИКОВНИХ ОДНОСА ПО ЛИЧНОМ ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

У овој целини се и дубље и шире могу развијати емотивно-афективни садржаји из претходне 

програмске целине. У свим ликовним техникама могу се стварати шире ликовне целине, које наизглед 

немају неког посебног значаја, поготово не миметичких садржаја, да би се сваки ученик определио за 

неки детаљ ког ће изместити из целине (сечењем, цепањем), да би се тако, у складу са његовим 

критеријума, извршио избор неког новог ликовног рада. Сам чин одабирања може да има карактер 

стварања. 

 

ПЛАКАТ, БИЛБОРД, РЕКЛАМА  

Наше шире окружење испуњено је информацијама које се упућују путем плаката, у последње време 

билбордима, а посебно рекламама које не заобилазе ни децу, иако су упућене одраслима. Такве рекламе 

су и визуелне комуникације, врло агресивне, па се поставља питање и критичког односа према њима, јер 

су засноване на профиту и маркетингу појединих фирми које су заинтересоване за комуникацију са 

потрошачима. За ученике је врло сложено такво иконичко тумачење билбордова, али исто тако је 

сложена уопштена комуникација путем плаката. Из свих тих разлога, ученици треба да дођу до једног 

нивоа информација образовног карактера, али не сме да се пропусти прилика да они и сами покушају 

комуникацију путем ликовних решења у виду плаката. Таква решења, после једне озбиљне припреме у 

дијалогу са ученицима, могу да буду остварена у свим предвиђеним ликовним техникама, а у складу са 

узрасним могућностима ученика.  

ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАО МОГУЋНОСТ СПОРАЗУМЕВАЊА  

Повезујући знања из разних области, може да се разговара са ученицима о препознавању 

карактеристика инсеката, животиња, као и професија људи у одговарајућем социо-културном миљеу. 

Ученици сами, на примеру, могу да кажу да су и, мимо школе, научили како могу препознати поштара, 

лекара, милиционера или можда неко друго лице зависно од униформе коју носи, или предмета којим се 

баве. Зато ће бити значајно да у некој од расположивих ликовних техника, симболично изразе 

професију или карактеристику неке животиње, односно инсекта, да би на основу тих карактеристика 

сви они који гледају одређени цртеж или слику, могли препознати поруку коју им шаље неки појединац.  

ЛИКОВНА ДЕЛА И СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ  КАО И ДЕЛА САВРЕМЕНИХ  МЕДИЈУМ                                                          
 

Уз сваку од целина програма, у свим разредима основне школе, потребно је показати неко од 

уметничких дела или споменика културе. Важно је нагласити да не морају увек да буду уметничка дела, 

него и предмети етно-културе која се односе на средину у којој ученици живе. Повезивањем са 

искуствима из других области, а са идејом да се гради искуство на искуство, сматра се да ће и ова 

област допринети укупном ваљаном развоју ученикове личности. 

Kорелација са другим предметима 

 

Српски језик: усмено и писмено изражавање, текстови, сцена, глума, филм, богаћење 

речника,описивање,бајке (фантастична бића у бајкама). 

 

Природа и друштво: људска делатност-пренос информација,занимања људи, својства материјала, 

насеља-где људи живе,животне заједнице- животиње, живот наших предака. 

 

Математика: линије, геометријски објекти, цифре и бројеви. 

Музичка култура: слушање музике (илустрација), ритам у песми. 
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Физичко и здравствено васпитање: правилна исхрана , школска такмичења. 

 

ОБЛИЦИ, МЕТОДЕ, СРЕДСТВА 

 

Комбиновани облик рада: фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи, индивидуализовани рад 

Дескриптивна, комбиновани метод рада ,демонстративна метода, дијалошка, илустративна метода, 

метода рада на тексту ,  практичан рад, игровне активности, интерактивна метода, истраживачка метода, 

експеримент 

Репродукције уметничких дела, ученички радови, фотографије, предмети, прибор за цртање 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да 

наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако 

што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу 

подстицајне повратне информације. Оцењивање је бројчано. 

 

ПРАЋЕЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Врсте, обима и нивоа знања, умења и вештина, контиунираног праћења ученика, посматрањем ученика 

и његових ликовних активности  (практични радови, прављење портфолија ученичких радова, естетско 

уређење учионичног и школског простора, 

разговор, усмено излагање, презентација радова, изложбе,дикусија, расправа) општим ангажовањем и 

радом ученика у наставном процесу 

 

ВРЕМЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ: на сваком часу, после сваке реализоване теме 
 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

     

  НАСТАВНИК 

-организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика, припрема 

наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава, дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 

- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве  и темпо могућностима ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

- упознаје ученике са методама и техникама у настави ликовне културе 

- развија креативност код ученика 

- похваљује ученике 

- упознаје ученике са предвиђеним садржајима за ову годину 

- редовно се припрема за наставу 

- развија љубав према свим облицима уметности 

- развија моторичке способности ученика 

- подстиче ученике на рад 

- ослобађа ученике страха од неуспеха подстицајима и похвалама 

- обучава ученике како да врше анализу радова и да праве изложбе 

- подстиче сарадњу и помоћ у току рада између ученика 

- подстиче ученике да бирају медије и организује час или део часа по својој жељи 

- упућује ученике на различите изворе знања 
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- прати рад сваког ученика и евидентира сва промене 

- награђује све активности ученика које су одраз његовог већег рада 

- сарађује са родитељима и информише их о активностима деце 

 

УЧЕНИК 

 

упознавање, посматрање,опажање, уочавање, упоређивање, цртање, сликање, вајањe, моделовање, 

дорада, преобликовање, бојење, лепљење,сецкање, украшавање, доцртавање,слушање музике и прича- 

илустровање, изражавање својих мисли и осећања, учествовање у дискусији, израда и презентовање 

самосталних практичних радова, усваја знања из ликовне културе, повезује претходна знања и 

искустава са новим, опажа боје, светлост, облике, величине у природи, развија памћење и повезује 

опажене информације као основу за увођење у визуелно мишљење ,препознаје ликовне технике, 

разликује и повезује дводимензионалне и тродимензионалне облике, проширује знања о боји и 

ликовним техникама, комбинује ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, сценским 

покретом, литерарним изразом), црта, слика и ваја према датим захтевима, редовно доноси прибор и 

извршава своје бавезе, прави идејна решења за сценски простор, прави сцену, израђује маске од 

различитих материјала, израђује костиме, ствара нове предмете преобликовањем материјала или 

предмета њиховим спајањем, самостално користи различите материјале за рад, помаже другу у раду  

врши анализу успешности свог и других радова, прави изложбе радова.  
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5. 3. 6.  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

                                               

Циљ 
Развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности 

Оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања 

Развијања осетљивости за музике вредности упознавањем уметничке традиције и 

културе свога и других народа 

Задаци: 

 

Неговање способности извођења музике (певање и свирање) 

Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за 

разумевање музичких порука 

Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање звука) 

Упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа 

Развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша) 

Упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

Оперативни 

задаци 

 

Ученици треба да: 

Певају по слуху 

Слушају вредна дела уметничке и народне музике 

Свирају на дечијим музичким инструментима 

Изводе дечје, народне и уметничке музичке игре. 

Усвајају основе музичке писмености 

Разред трећи 

Годишњи 

фонд часова 

36  

Недељни 

фонд часова 

  1 

        Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам, извођење, линијски систем, нота 

        

 

 Настава музичке културе остварује се међусобним прожимањем следећих музичких активности: 

 певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичких структура, музичког  писма и   

 интонације; 

 слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе;  

 активности у музичком стваралаштву. 

 

У трећем разреду певање и свирање остварује се по слуху и са нотног текста, опонашањем 

демонстрације учитеља, или уз помоћ различитих звучних помагала. И даље се ради на упознавању 

музичког писма, што траје до краја основног школовања. Усвајањем вештине читања нота омогућава се 

ученицима лакше и тачније певање мелодија, као и активно стицање информација о свирању на 

појединим инструментима. Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтални, групни рад, рад 

у пару, кооперативно учење,  вршњачко подучавање. Од метода биће заступљене: метода рада по слуху 

и нотама, демонстративна,  вербална, демонстартивна, илустративна. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



242 

 

Област/тема             Садржаји програма музичке културе 

  

 

 

Извођење 

музике 

(певање и 

свирање) 

 

Извођење музике 

а) Певање 

-Певање песама (учење по слуху и учење песме са нотног текста) различитог 

садржаја и расположења, традиционалне и уметничке музике које су примерене 

гласовним могућностима и узрасту ученика. Пожељно је повезивање садржаја 

песама са садржајима осталих наставних предмета уколико је могуће (ученици и 

школа, годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, 

животиње...). 

-Певање и извођење музичких игара (игре уз покрет, дидактичке игре). 

-Певање модела и наменских песама као звучна припрема за поставку музичке 

писмености. 

 

б) Свирање 

 

-Свирање пратње за бројалице, песме, игре на ритмичким дечјим инструментима. 

-Свирање једноставнијих песама на мелодијским инструментима Орфовог 

инструментарија. 

-На основу искуства у извођењу музике, препознати и свирати делове песама. 

 

Основни облици свирања на дечјим инструментима: свирање такта, свирање ритма, 

свирање мелодије, свирање пауза. 

Усваjање музичког речника у вези са певањем/свирањем: п (пиано) за тихо певање-

свирање, мф (мецофорте) средње jако, полуjако, ф (форте) за jако певање-свирање.  

- Савлађивање тонске висине и солмизациjе у обиму c1-g1   

 

Слушање 

музике 

 

-Слушање вокално-инструменталних композиција за децу и кратких 

инструменталних композиција различитог садржаја, облика и расположења, као и 

музичких прича. 

-Слушање народних песама и игара. 

У слушаним примерима препознати различите тонске боје (гласове и инструменте), 

различита темпа, динамичке разлике, различита расположења на основу изражајних 

елемената, као и композицију коју су слушали, а на основу карактеристичног 

одломка. Оспособљавати ученике да наведу примере присуства музике у 

свакодневном животу. 

 

Музичко 

стваралаштво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стварање музике 

-Ритмичким и звучним ефектима креирати једноставне пратње за бројалице, песме, 

приче, стихове, музичке игре, користећи притом различите изворе звука (глас, тело, 

Орфов инструментаријум). 

-Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици. 

-Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњаљка, мелодијска 

допуњаљка са потписаним текстом, мелодијска допуњаљка. 

-Импровизовање дијалога на мелодијским инструментима Орфовог инструментарија. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА                     

 

I  Извођење музике 

(певање и свирање) 

 

Певање у трећем разреду јесте певање по слуху и певање са нотног текста. Потребно је да ученици 

сазнају како се учи песма и помоћу нота, то јест да науче читање и писање нота и осталих музичких 

знакова помоћу којих ће сами доћи до мелодије.  

Певање дечјих песама у школи треба да буде основни садржај рада у настави музичке културе. Настава 

има задатак да код ученика развија љубав према музичкој уметности и смисао за лепо и узвишено, 

потпомаже његов свестрани развој, оплемењује га и улепшава му живот. 

Пре обраде песме, пожељно је испричати причу чији је садржај у вези са текстом како би се пробудило 

интересовање за песму, а самим тим и развила ученикова машта. 

Стварање погодне атмосфере за учење нове песме потребно је да би дете сваку песму максимално 

позитивно доживело, да у себи препозна емоције које су подстакле композитора и надахнуле га да 

створи композицију. Наставник треба да пева из срца, изражајно. Потребно је, такође, да води рачуна и 

исправља неправилно дисање ученика при певању или лоше држање тела приликом седења. 

Свирање је доградња певању и постоје оправдани разлози за постојење те активности. У сваком 

одељењу постоји један број ученика који има мање или веће потешкоће у певању. Да дете не би постало 

малодушно, избегавало учествовање у музици, пружити му и друге могућности афирмације на 

музичком подручју, а то је управо свирање. 

Свирање на инструментима Орфовог инструментарија развија код ученика свест о сопственим 

могућностима. Ученик постаје свестан потребе савлађивања музичке писмености, јер му она помаже да 

се бави музиком. 

На првим часовима, у којима је планирано свирање, могу се обновити раније обрађене бројалице и 

песме. Исто тако, за свирање на мелодијским инструментима могу се користити и нотни примери 

појединих песама које су ученици солмизационо обрадили. 

- Усваjање музичког писма: линиjски систем, виолински кључ, траjање тонова (половина ноте, 

четвртина ноте, осмина ноте и одговараjуће паузе) у такту 2/4.  

- Свирање и певање модела и наменских песама  

- Извођење jедноставниjих песама на мелодиjским инструментима Орфовог инструментариjа.  

- Понављање краћег задатог мелодиjског мотива (вежба памћења, развиjање моторичности). 

 

II СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

Организација часа слушања музике треба да буде сасвим јасна, са припремљеним очигледним 

средствима. Од првог дана дете треба да буде у контакту са добром музиком која одговара његовом 

узрасту, и треба настојати да ученици дођу до музичког доживљаја властитом репродукцијом (претежно 

певањем, мање свирањем).  

Будући да је слушање музике активност усмерена на естетско васпитање ученика, потребна је 

одговарајућа музичка интерпретација; ако музика није жива, потребна је квалитетна репродукција. 

Димензије, структура и садржај композиција треба да буду такви да их деца могу прихватити као свој 

музички доживљај. 

Ученике инспирисати да опажају и уочавају све важније елементе слушане композиције. Пожељно је да 

ученици сами објашњавају своја осећања и запажања после одслушане композиције, а да наставник 

усмерава и сређује њихове утиске. Кроз различит однос према уметничком делу, ученици ће развијати 

своју критичност, индивидуални однос према уметности, што је од посебног значаја за њихова даља 

искуства. 

Слушање музичке приче и даље је врло омиљен облик слушања музике код ученика млађих разреда. 

Због дужине трајања овог књижевно-музичког облика, слушање треба рашчланити на две или три мање 

целине. Добро је после сваке такве целине прекинути слушање и проверити да ли су ученици схватили 

садржај приче до тог тренутка. Слушање самосталних музичких целина из приче може се поновити и 

другом приликом, као подсећање на причу. Свако ново слушање ће довести до нових сазнања. 
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III МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 

Стално подстицање ученика на што изражаjниjе певање научених песмица;  

- Измишљање малих ритмичких целина,  

- Слободно импровизовани диjалози помоћу дечjих инструмената (деца бираjу исте или различите 

инструменте).  

- Импровизациjа дечjе мелодиjе на властити или од стране учитеља предложен стих.  

- Слободно измишљање покрета уз музику. 

Ученици: смишљају нови текст уз познате бројалице, смишљају уметке унутар бројалице, састављају 

бројалице где сваки учесник мора додати нову реч или стих, састављају ритмичке целине по одређеном 

моделу (понови моје, додај своје), Музичким играма дете изражава своје музичке способности. За 

развијање вештине покрета изводити игре лаганијег темпа. У ситуацијама када су правила игре 

сложенија и захтевају већи напор деце, наставник их може поделити у две групе, од којих једна пева, а 

друга изводи покрет. Игре се изводе, углавном, колективно са различитим распоредом улога. После 

створене атмосфере за нову игру, игра се учи прво са мањом групом способнијих ученика, како би 

остали од њих могли да науче. Игра се савлађује у целини, а певање мора да почне тачним интонирањем 

почетног тона. Нове покрете треба увежбати пре савлађивања читаве игре. Музичке игре могу да буду: 

дидактичке, игре са певањем, игре уз инструменталну пратњу, мале музичке драматизације. 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да 

наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако 

што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу 

подстицајне повратне информације 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у настави музичке 

културе, неопходно је да наставник претходно упозна и идентификује музичке способности сваког 

ученика. Оцењивање ученика у настави мора се спроводити организовано.Ученици се оцењују најмање 

два пута у току полугодишта усмено. То подразумева извођење музике певањем или свирањем на 

дечјим музичким инструментима, као и проверу знања познавања основа музичке писмености.. На 

критеријум оцењивања поред знања утичу: активност на часу, учешће у тимском раду, при 

кооперативном учењеу у групама. Оцењивање је бројчано. 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

описује речима слушану музику 

доживљава музику 

прати и активно слуша музику 

ствара и креира једноставне пратње за певање 

смишља музичка питања и одговоре 

пева по слуху и са нотног текста 

свира на дечјим музичким инструментима  

презентује свој глас другима 

препознаје и разликује различите тонске боје, темпа, расположења, композицију 

тактира уз музику. 
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АКТИВНОСТИ  НАСТАВНИКА 

 

организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства, методе) 

реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, води циљани разговор, омогућује 

примену стечених вештина, даје повратне информације) 

партнер у педагошкој комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља питања...) 

партнер у афективној комуникацији са децом (помаже им да упознају и прихвате своје и емоције 

других, разговара са децом када им је потребна помоћ, сарађује са родитељима, психологом, педагогом) 

мотивише ученике и развија њихова интересовања 

прати напредовање ученика, оцењивач 

утиче на социјалне односе у одељењу, прати ефекте сопственог рада 

тактира песме по слуху и нотном тексту 

упознаје ученике са делима уметничке и народне музике 

анализира заједно са ученицима музичка дела 

препоручује ученицима одласке на концерте класичне музике 

оспособљава ученике да уоче вредности и улогу музике у свакодневном животу 

помаже ученицима у раду импровизације на задани текст 

помаже им у креирању покрета уз музику коју певају и слушају 

свира ученицима задате мелодије на дечијим инструментима 

похваљује ученике   

 

Kорелација са другим предметима: 

 

Српски језик : народне песме и прилике у којима се оне певају, богаћење речника,  

                           изражајно читање прича, народне умотворине ( шаљиве песме ),   

                           препричавање, анализа песама, анализа прича о светом Сави . 

 

Природа и друштво : народни обичаји, годишња доба, животиње, мој завичај, култура  

                                       становања, природа и околина, ликови из наших народних песама. 

        

Ликовна култура : израда плаката ( филмски плакат), прављење новогодишњих честитки,   

                                   илустрација доживљене песме. 

 

Физичко васпитање : смишљање корака и покрета за игру, савлађивање елемената кола, 

                                        играње кола, плесни покрети. 

Овим активностима јачаће се међупредметне  компетенције: 

      

      Култура изражавања  

      Естетска компетенција 

 

 

У настави музичке културе користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 
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                                                  5. 3. 7.  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Кључни појмови: васпитање, игра, здравље, култура, тим, моторичко описмењавање, кретање, ритмика, 

плес, физичко вежбање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Циљ 
Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, 

у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима допринесе интегралном 

развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких 

способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знања у свакодневним и  

специфичним условима живота и рада. 

Задаци: 

 

Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела 

Развој и усавршавање моторичких способности 

Стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког 

васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање 

Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања  дефинисаног 

циљем овог васпитно-образовног подручја 

Формирање морално-вољних квалитета личности 

Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним 

условима живота и рада 

Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и 

човекове средине 

Оперативни 

задаци 

 

Задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром 

Развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге 

Стицање моторичких  умења у свим природним облицима кретања у различитим 

условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу: 

упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела; 

Стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање 

хигијенских навика 

Формирање и овладавање елементарним облицима кретања “ моторичко 

описмењавање” 

Стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот 

Разред трећи 

Годишњи 

фонд 

часова 

108  

Недељни 

фонд часа 
    3 
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Област /тема      Садржаји програма Циљ и задаци теме/области 

АТЛЕТИКА  

 

 

Техника трчања: поновити вежбе 

из претходних разреда; из упора 

мешовитог са рукама на зиду, 

рибстолу или некој справи, тело 

косо опружено: наизменично 

подизање пете (врхови прстију 

опиру се о тло) и спуштања на цело 

стопало, са опружањем колена; 

подизање предножно погрчене једне 

ноге (замашне), опружање колена 

стајне ноге (одразне); исто, али 

неколико пута поновити истом 

ногом, подизање пете и другом 

опружање колена и обрнуто; исте 

вежбе поновити у месту и лаганом 

кретању, са палицама испод 

погрчених лактова и иза леђа. 

Деоницу од 40 метара поделити на 

четири дела, полазак из усправног 

положаја са малим нагибом у правцу 

трчања: првих 10 метара лагано 

претрчати са подизањем предножно 

погрчене (замашне) ноге и опружање 

колена одразне; других 10 метара 

претрчати преко поређаних препрека 

и постављањем стопала на линију; 

трећих 10 метара брзо трчање, 

последњих 10 метара лагано трчање 

и иза циљне линије меко 

заустављање. Брзо трчање на 40 

метара са поласком из високог 

положаја и чучња.  

Скокови: поновити вежбе скакања и 

прескакања (у дубину, преко 

препрека, кратке и дуге вијаче) и 

комбиновати са вежбама трчања.  

Скок увис: прекорачном техником.  

Скок удаљ: згрчном техником.  

Бацања  Бацање лоптице у циљ: 

поновити из претходног разреда; 

бацање левом и десном руком.  

проширивање кретног искуства природним 

облицима кретања: 

трчањем,ходањем,скакањем, 

прескакањем,скоковима увис и 

удаљ,бацањем лоптице у циљ; тенника 

извођења природних облика кретања; 

стицање знања на нивоу информисаности 

о атлетским дисциплинама; познавање 

атлетских тркачких и скакачких дисциплина( 

инфо-рмативно ); деловати подстицајно на 

ученике да се баве атлетским дисциплинама; 

јачање особина воље и карактера; развој 

снаге мишића и зглобова ногу; побољшање 

функционалних капацитета срчано- 

судовних и дисајних органа, развој 

издржљивости; да стечена знања и умења 

користе у свакодневном животу. 

ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА 

И ТЛУ  

 

Вежбе на тлу (за ученике и 

ученице): поновите елементе из 

претходна два разреда; поваљка на 

леђима са обухватањем колена на 

равној и косој површини. За 

напредније: колут назад на косој 

површини; колут назад из чучња или 

седа (са и без претклона) до упора; 

став на лопатицама - свећа; мала 

вага; припрема за став о шакама: 

пењући корак уз зид или рипстол 

богаћење кретног фонда и овладавање новим 

моторним формама на справама и тлу;  лепо 

и правилно држање тела; лепо обликовани 

покрети и кретање; развој равнотеже и 

координације ; јачање мишића руку и 

раменог појаса ; јачање свих телесних 

мишића и истезење кичменог стуба; да 

стечена знања и умења користе  у 

свакодневним условима живота и рада. 
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(леёима окренут); из упора стојећег 

замах једном до високог заножења и 

одраз друге и са променом ногу. 

Предвежбе за премет странце. 

Обавезну вежбу на тлу из 

претходног разреда допунити 

колутом назад и ставом на 

лопатицама диференцирано према 

способностима ученика. За ученике 

дечје поскоке заменити са: три 

трчећа корака, суножни доскок и 

скок увито.Прескок (за ученике и 

ученице). Припрема за прескок 

козлића: поновити жабље скокове и 

вежбе скокова у дубину (са справа, 

из предњиха на круговима, вратилу 

или двовисинском разбоју); суножни 

скокови из суручног хвата на 

рипстолу у висини груди; суножни 

одскок и доскок на повишену 

површину; суножни узастопни 

поскоци на даску држећи се за руке 

помагача; са неколико корака залета, 

једноножни одскок испред даске, 

доскок суножно на даску, суножни 

доскок на струњачу; из упора на 

козлићу, неколико узастопних 

одскока подићи кукове уз помоћ два 

помагача; из чучња, на почетку 

шведског сандука, висине два 

оквира: опружањем зглобова ногу, 

жабљи скок, доскок на крај сандука 

и суножним одскоком и опружањем 

тела суножни доскок на струњачу.  

Вратило (за ученице и ученике): 

узмак корацима уз косу површину до 

упора стражњег, премах одножно до 

упора јашућег, спуст уназад до виса 

завесом о потколено, провлаком до 

виса узнетог и кроз вис стражњи 

саскок. 

Клупа, ниска греда, (за ученице): 

поновити вежбу из претходног 

разреда и додати наскок: лицем 

према клупи, греди - бочно, залет и 

одразом једне ноге наскок у став на 

другој нози, слободном заножити, 

одручити; саскок пруженим телом.  

Паралелни разбој до висине груди 

(за ученике): наскок у упор 

помицање напред разноручно, 

суручно, саскок; наскок, њих у 

потпору, саскок у зањиху; на 

почетку разбоја, наскок у упор, њих 

у упору, саскок у зањиху (за 



249 

 

напредније ученике).Дохватни 

кругови(ученици): суножним 

одразом вис узнето, спуст напред до 

суножног става. Организовати 

међуразредно такмичење у 

обавезном саставу на тлу и 

справама према програму стручног 

актива. 

 

 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИ

КА И 

НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ  

 

Понављање и утврђивање градива из 

претходног разреда. Еластично и 

меко ходање и трчање.  

Естетско обликовање тела:  

- вежбе за обликовање трупа 

(претклон, заклон, отклон);  

Окрети (истоимени на обе ноге, за 

90° и 180°) са покретима руку;  

Скокови: маказице и мачји скок;  

Вијача: галоп и повезати са 

елементима из претходног разреда.  

Лопта: бацања и котрљања. Повезати 

у ритмички састав са лоптом до 16 

3/4 тактова.  Плесови: Савила се 

бела лоза винова. Једно коло према 

избору. 

развијање осећаја за ритам и смисла за 

ритмичко и естетско кретно изражавање; 

проширивање кретног искуства техникама 

нових плесних структура; јачање снаге 

мишића ногу,повећање 

издржљивости,побољшање рада 

унутрашњих органа и 

побољшање координације; васпитавање за 

хумане односе међу половима, самоконтроли 

( прилагођавањем захтевима заједничког 

деловања ) и побољшању способности за 

сарадњу и емпатију. 

 

ОСНОВИ 

ТИМСКИХ 

ИГАРА  

 

 

Основни ставови у месту и кретању - 

напред, назад, лево десно, цик-цак, 

са положајем руку 

карактеристичним за поједине 

спортске игре; окретање око једне 

ноге (пивотирaње).Рукомет: држање 

лопте (мање гумене, или пластичне), 

уз радни положај тела, са две руке и 

замахом на горе, у висини рамена 

одвајање лопте на једној шаци - 

наизменично са обе стране; 

додавање и хватање у пару једном 

руком у месту; у тројкама, два 

ученика, један иза другог, са једне 

стране и један са лоптом на 

супротној страни 3-4 метара 

удаљености: вежбач без лопте се 

креће са неколико корака у сусрет 

вежбачу са лоптом, заузима основни 

став, прима лопту и враћа вежбачу 

са супротне стране, после чега се 

креће уназад до полазног положаја, 

иза саиграча, који понавља исту 

вежбу; у тројкама са две лопте: два 

ученика, сваки са лоптом бочно, 

један наспрам другог, са 3-4 метара 

одстојања, а трећи је на супротној 

страни без лопте, на краћем 

одстојању, креће се у основном 

ставу улево или удесно, и увек када 

овладавање елементима спортске технике у 

тимским играма;  упознати правила игре и 

овладати тактиком, односно самом игром; 

оспособљавање за сарадњу у тиму ( подела 

улога ); оспособљавање за уважавање 

правила ; учењем способности 

достојанственог подношења победе и пораза 

и поштеног односа према противнику; развој 

координације,прецизности,брзине кретања и 

брзине кретног реаговања, снаге и 

издржљивости; развој домишљатости, 

инвентивности и логичког мишљења. 
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се налази насупрот вежбача са 

лоптом, зауставља се у основни став, 

прима и враћа лопту, након чега 

настави кретање бочно наспрам 

другог играча са лоптом и понавља 

вежбу; шутирање из места; вођење 

лопте у месту и кретању; игра са 

коришћењем научених елемената 

3:3. 

Кошарка: подизање лопте са пода, 

са две руке, горњим хватањем и 

заузимање радног положаја тела; 

исто, после неколико трчећих корака 

према лопти; прехватање лопте из 

руке у руку, после кружења лопте 

око кукова; бацити лопту увис и 

после одбијања од тла, ухватити 

лопту са две руке и заузети основни 

став (паралелни, дијагонални); у 

пару, потискивати лопту са две руке, 

у висини груди, наизменичним 

опружањем и савијањем руку; 

додавање и хватање са две руке, са 

краћег одстојања, у месту и после 

кретања према лопти и заустављања 

у основни став; додавање у тројкама, 

лицем према кошу, с лева на десно и 

обрнуто, преко средњег вежбача; 

пивотирање са лоптом; вођење лопте 

у месту и кретању са заустављањем 

и пивотирањем; шутирање из места, 

са и без коришћења табле, после 

вођења лопте у кретању и 

заустављања. Игра 3:3 уз коришћење 

научених елемената. 

Одбојка: основни став у месту, са 

положајем руку за одбијање, изнад 

главе и подлактицама; у кретању 

(напред, назад, бочно) и са 

заустављањем; у месту: ученик 

подбаци себи лопту (пластичну) 

изнад главе, заузме основи став и 

прими лопту у "гнезду", без 

одбијања; иста вежба, али после 2-3 

корака; иста вежба са одбијањем 

изнад главе; у пару: основни став, 

ученик себи подбаци лопту и одбија 

напред партнеру, овај ухвати лопту и 

изведе исту вежбу; иста вежба, са 

одбијањем подлактицама; исте 

вежбе изводити преко ластиша; 

један ученик подбаци лопту високо 

увис, и после одбијања лопте од тла, 

други ученик је одбије изнад главе 

(подвлачењем испод лопте); доњи 
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Минимални образовни захтеви 

 Атлетика: трчање на 40 метара, на различите начине по деоницама од 10 метара; 

прекорачна техника скока увис, згрчна техника скока удаљ.  

Вежбе на справама и тлу: обавезни састав на тлу, ниској греди и вратилу; 

паралелни разбој: њих у потпору, саскок; прескок: после неколико корака залета, 

суножног одскока са даске, уз помоћ два ученика (за напредније без помоћи) 

вертикално усмерен скок, доскок на повишену површину, опружањем тела, одскок и 

саскок на струњачу.  

 

Ритмичка гимнастика: обавезни састав са лоптом. 

Основи тимских игара: основни ставови у месту и кретању; држање лопте у 

рукомету и кошарци, додавање у пару, вођење у месту; одбојка: из основног става у 

обручу: подбацивање лопте изнад главе, одбијање прстима, хватање, подбацивање, 

(поновити, 6-8 пута узастопно, наизменичне висине - ниско-високо).  

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ  

 

Додатни рад организује се за ученике који испољавају посебну склоност и 

интересовање за спорт.  

Рад се одвија у спортским секцијама или школским екипама које се формирају према 

интересовању, способностима и полу ученика. 

 

АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ - ОБАВЕЗНИ ПРОГРАМ  
 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује 

активности у природи: Два кроса - јесењи и пролећни (дужину стазе одређује 

стручни актив). 

 

ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА  
 

Школа организује и спроводи спортска такмичења као интегрални део процеса 

физичког васпитања, према плану стручног актива у и то:  

Обавезна унутаршколска (међуодељењска и међуразредна) у:  

- гимнастици (у зимском периоду)  

- атлетици (у пролећном периоду)  

- најмање у једној тимској игри (у току године). 

 

чеони сервис; игра 1:1 и 2:2, почети 

подбацивањем или сервирањем, са 

различитим задацима у игри. 
ЗДРАВСТВ. 

ВАСПИТАЊЕ 
- твоја физичка форма  

- лична хигијена и хигијена здравља  

- правилна исхрана  

- правилан ритам рада и одмора  

- прва помоћ.  

стицање и развијање свести о потреби 

здравља, чувања здравља и заштити природе 

и човекове средине, хигијена здравља, 

правилна исхрана, правилан ритам рада и 

одмора, прва помоћ. 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на 

јединству  наставних, ванчасовних и ваншколских организованих облика рада, као 

основне предпоставке за остваривање циља физичког и здравственог васпитања. У 

програму су прецизирани оперативни задаци с обзиром на пол и узраст ученика, а 

програм се остварује кроз следеће етапе: утврђивање стања; одређивање радних 
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задатака за појединце и групе ученика; утврђивање средстава и метода за 

остваривање радних задатака; остваривање васпитних задатака; праћење и 

вредновање ефеката рада; оцењивање. 

 Програм физичког васпитања  претпоставља да се кроз развијање физичких 

способности и дотицање мноштва разноврсних знања и умења, ученици 

оспособљавају за задовољење индивидуалних потреба и склоности, у крајњем за 

коришћење физичког вежбања у свакодневном животу.  

Основне карактеристике часова физичког васпитања треба да буду: јасноћа 

наставног садржаја; оптимално коришћење расположивог простора, справа и 

реквизита; избор рационалних облика и метода рада; избор вежби оптималне 

образовне вредности; функционална повезаност свих делова часа - унутар једног и 

више узастопних часова једне наставне теме; пуна ведрина и активност ученика 

током часа - моторичка и мисаона; визуализација помоћу савремених техничких 

средстава.  

У III разреду часови се морају добро организовати, како у погледу јасних и 

прецизних облика и метода рада, тако и у погледу стварања радне и ведре атмосфере. 

У дидактичкој четвороделној подели треба да преовладају игре, али и садржаји који 

захтевају прецизност извођења, а којима претходе тачна упутства учитеља или 

предметног наставника. Затим, учитељ треба да прати ток рада и указује на грешке, 

како би садржаји, претежно пригодног карактера, дали добру основу за усвајање 

садржаја са конвенционално сложенијом биомеханичком структуром, који се 

планирају за наредне разреде. Од метода преовладава метод живе речи, практични 

прикази задатка од стране учитеља или ученика старијих разреда, као и прикази 

пригодних садржаја путем слика, скица и видео-технике. На крају часа, учитељ 

пригодним речима треба да да оцену рада током протеклог часа и ученике упозна са 

наредним садржајем. Никако не треба да се догоди ситуација да деци није јасно које 

садржаје су увежбавали и у којој мери су их савладали. У том циљу ће и педагошке 

мере, као што су похвале и истицање добрих примера извођења, утицати на 

ефикаснију сазнајну функцију и мотивисаност за усвајање одређених знања и 

стицање навика, пошто деца у овом узрасту имају велике потребе за такмичењем, 

што само треба позитивно усмерити. 

Приликом избора облика рада, учитељ треба да узме у обзир просторне услове рада, 

број ученика на часу, количину справа и реквизита, динамику обучавања и 

увежбавања наставног задатка, што значи да предност има онај облик рада 

(фронтални, групни, индивидуални) који се правовремено примењује. Фронтални 

рад се обично примењује у почетној фази обучавања и када је обезбеђен довољан 

простор и количина реквизита у односу на број ученика (трчања, вежбе на тлу, 

елементи тимских игара); групни рад са различитим задацима примењује се у фази 

увежбавања и то тако да су групе сталне за једну тематску област, састављене према 

индивидуалним способностима ученика (хомогенизиране), а које и чине основ у 

диференцираном приступу избору садржаја, у односу на те индивидуалне 

способности, радна места у групном раду, осим главног задатка, треба да садрже и 

помоћне справе за увежбавање делова биомеханичке структуре главне вежбе 

(предвежбе), као и оне вежбе које се односе на развијање оне способности која је 

релевантна за извођење главне вежбе (највише три вежбе из радног картона). На тај 

начин радно место је по садржају конзистентно у односу на главни задатак, што је у 

складу са принципима интензивно организоване наставе. Индивидуалан рад се, 

углавном, примењује за ученике мањих способности, као и за ученике натпросечних 

способности.  

Приликом избора методских поступака обучавања и увежбавања моторичких 

задатака (метода показивања – демонстрације и посматрања, вербалне методе -  

излагање, описивање, објашњавање, амбијентално учење, метода практичног 

вежбања -  аналитичка метода, синтетичка метода) наставник треба да одабере вежбе 

такве образовне вредности које ће за расположив број часова обезбедити оптимално 

усвајање тог задатка.  
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Демонстрација задатка мора да буде јасна и прецизна што подразумева коришћење 

савремених техничких могућности (контурограми и видео-техника), како би 

наставник ефикасније упућивао ученике на законитости које владају кретањем, чиме 

се, током вежбања, остварује њихова моторна и мисаона активност.  

 

Одељенско веће трећег разреда је  одлучило да наставно градиво подели  у шест  

циклуса.   

- два циклуса за атлетику,  

- један циклус за вежбе на тлу и справама, 

- два циклуса за тимску игру, 

- један циклус за ритмичку гимнастику и народни плесове 

Редослед циклуса је следећи: 1. атлетика, 2. тимске игре – кошарка и рукомет (у 

јесењем периоду); 

3. ритмичка гимнастика и народни плесови (у зимском периоду), 4. вежбе на 

справама и тлу (у зимском периоду); 5. атлетика и 6. тимске игре – одбојка, кошарка 

и рукомет ( у пролећном периоду). 

- теоријски део (2+2) за реализацију тема из здравственог васпитања. 

 

 

Праћење и вредновање рада ученика 

 

Праћење напретка ученика обавља се сукцесивно у току целе школске године, на 

основу јединствене методологије која предвиђа следеће тематске целине. У трећем 

разреду оцењивање се врши бројчано, на основу остваривања циљева оперативних 

задатака и остваривању минималних образовних захтева. 

1. Стање моторичких способности; 

2. Стање здравља и хигијенских навика; 

3. Достигнути ниво савладаности моторних знања, умења и навика; 

4. Однос према раду. 

1. Праћење и вредновање моторичких способности у прва два разреда врши се на 

основу савладаности програмског садржаја којим се подстиче развој оних физичких 

способности за које је овај узраст критичан период због њихове трансформације под 

утицајем физичких активности - координација, гипкост, равнотежа и експлозивна 

снага.  

2. Стање здравља и хигијенских навика, прати се на основу утврђивања нивоа 

правилног држања тела и одржавања личне и колективне хигијене и усвојености и 

примени знања из области здравља. 

3. Степен савладаности моторних знања и умења спроводи се на основу минималних 

програмских захтева, који је утврђен на крају навођења програмских садржаја.  

4. Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у 

наставном процесу, такмичењима и ваншколским активностима. 

 

 

Наставник пажљиво прати ученика и оцењује тако да се добија потпуна слика о 

психофизичком статусу сваког ученика. Наставник може да унесе и још нека своја 

запажања која нису предвиђена овим тематским целинама, ако је то у интересу 

ученика. У целини, потребан је и педагошки приступ вредновању достигнућа 

ученика, како би оцена деловала стимулативно и указивала на напредак ученика. На 

крају сваке оцене учитељ треба да наведе које су могуће препоруке за даљи напредак 

и укључи родитеље, поготову ако је психофизичко стање ученика незадовољавајуће.  
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ВРСТЕ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

 

 АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 

Организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа 

ученика, припрема реквизите за рад, брине се о безбедности ученика, похваљује 

ученика, помаже ученицима са слабијим моторичким способностима, усмерава их да 

у слободно време и ваннаставним активностима време проводе у природи и баве се 

спортом. 

 

Остале активности наставника у настави физичког васпитања 

 

- упознаје ученике са садржајима које ће обрађивати у току године 

- благовремено и адекватно се припрема за сваки час 

- упућује ученике на повезивање претходних знања са новим садржајима 

- припрема простор и услове за час 

- уредно води педагошку документацију 

- упућује ученике како да врше процену свог и туђег рада 

- подстиче ученике на рад и активности 

- прати рад сваког ученика и евидентира све промене 

- награђује све активности ученика које су одраз његовог већег рада и труда 

- благовремено реагује на тешкоће у раду ученика 

- сарађује са родитељима и информише их о активностима деце 

- упућује ученике у правила и значај тимског рада и рада у пару 

- показује како се раде вежбе обликовања и други елементи 

- обезбеђује справе и реквизите за реализацију садржаја 

- едукује ученике о здравој и правилној исхрани 

- указује на могуће повреде услед непоштовања правила и захтева током вежбања 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

- упознаје се са планираним садржајима за трећи разред 

- редовно доноси опрему за час 

- повезује претходна знања и искуства са новим 

- прати упутства учитеља на часу и правилно их извршава 

- примењује стечена знања и умења у игри,такмичењу 

- усваја правила понашања 

- изводи вежбе на тлу -вежбе обликовања, колут напред, колут назад, свећу 

- вежба технику ходања и трчања 

- вежба технику скакања, 

- прескакања и наскакања 

- изводи скок удаљ и увис 

- прескаче вијачу 

- вежба бацање и хватање великих и малих лопти 

- савладава пењање уз разне справе 

- изводи вежбе вишења на разним справама 

- изводи вежбе равнотеже 

- изводи вежбе реквизитима (палица, обруч, вијача) 

- изводи ритмичке вежбе 

- плеше народне плесове 

- прати рад својих вршњака 

- учествује у дискусуји 

- ни на који начин не угрожава себе ни друге 

- учествује у такмичењима  
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Корелација Физичког васпитања са осталим предметима и унутар предмета 
 

Здравствено васпитање: Твоја физичка формa, Хигијена здравља- како да га сачувам 

,шта може да наруши моје здравље Дневни ритам- зашто је потребан распуст, како 

да распоредим  дан...Лична хигијена  - одржавање опреме ,редовно прање руку, 

туширање... 

 

Исхрана- зашто је важно да се правилно храним, поремећаји који настају услед 

неправилне исхране и сл. Прва помоћ 

 

Математика : Геометријски објекти и односи - игре: Котрљање лопте, Гађање лопте у 

кош или гол, Вођење лопте, Фигуративно трчање и ходање. Ходање по правој 

линији, Вијугаво трчање Природни бројеви до 1000 – Игре: Трка цифара, Трка 

бројева,Трка пара истих бројева,Нађи пара, Хватање лопте прозивањем броја и сл.   

Мерење и мере- игра: Оцењивање удаљености, Дан- ноћ 

 

Ликовна култура :   Композиција боја – игра : Одговорај на боју, Постројавање иза 

                                  своје  боје;  Кретање у простору.                                                     

Природа и друштво :Годишња доба – игра: Трка годишњих доба 

                                   Жива природа ( животиње) – игре:Пчелице у кошнице, 

                                   Птице у гнезда, Ко се боји вука, Ласте на жици, Трка стонога,   

                                   Најбржи зека , Јазавац у рупи, Квочка, јастреб ,пилићи, Јарци на  

                                   брвну.  

                                   Материјали и њихова употреба-Игра: Тражење предмета  

                                   кад га учитељ именује од дрвета, метала,  и хватање за тај  

                                   предмет. 

                                   Временске одреднице: Игра: Дан- ноћ.                                          

 

Музичка култура :    Народне песме и игре- Дивна, Дивна, Коларићу, Панићу и сл. 

                                   Бројалице- Еци пеци, Ен, ден, и сл. – за отпочињање неке игре-  

                                    жмурке 

                                   Гласно и тихо певање –  Игра :Тражење предмета  уз песму  

                                   Брзо и споро певање -   Трчање са мењањем ритма на дати знак 

 

Српски језик :        Језичка култура: подстицање усменог изражавања- разговор о  

                                  часу. 

                                Игре: Реч по реч, Ликови,Испричај причу покретима- пантомиме. 

 

Грађанско васпитање:   Подстицање групног рада- ја и моји другови. 

 

Енглески језик:              Ја и моји другови ( дружење, спорт ); Исхрана 

 

Час одељенског старешине: Права и дужности ученика, значај спорта и игре;  како да  

                                                искористимо распуст у току године. 
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5. 3. 7. 1.  ПРЕПОРУКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

 

Приликом доношења школског програма школа  на нивоу актива и наставничког 

већа, у складу са потребама локалне заједнице, усаглашава, планира и реализује 

тематска подручја из области здравственог васпитања. 

На часу одељенског старешине неопходно је обрадити наставне садржаје који нису 

нашли своје место у програмским садржајима. Рад на реализацији програма одвија се 

у оквиру: 

1. редовне наставе -  тј. интеграције здравствено-васпитних садржаја у програме 

других предмета, 

2. ваннаставне активности – спортских секција, клубова здравља, акција 

посвећених здравој исхрани 

3. ваншколских активности – на уређивању зелених површина... 

За одређене теме неопходно је ангажовати здравствене раднике који се баве 

том проблематиком. 

 

Општи циљ здравственог васпитања јесте да ученици овладају основном знањима , 

вештинама, ставовима и вредностима из области здравственог васпитања, кроз учење 

засновано на искуству. 

     

           Остали циљеви и задаци здравственог васпитања су: 

- развијање психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом 

здрављу, 

- стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења 

- васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини 

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања 

здравља  

- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима 

- развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним 

карактеристикама 

- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању 

свог здравља 

- развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине  

- развијање истраживачких способности, критичког мишљења и креативности 

- проширивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи 

- развијање одговорног односа према себи и другима  

- укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог 

начина живота  

- развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања 

личности, једнакости и отворене комуникације 

- усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања 

значајних за очување здравља 

- упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота 

- упознавање са протективним факторима за здравље, као што су: физичка 

активност и боравак у природи 

Теме: 

1. Твоја физичка форма 

2. Лична хигијена и хигијена здравља 

3. Правилна исхрана 

4. Правилан ритам рада и одмора 

5. Прва помоћ 

 

 

 

Програмски садржаји здравственог васпитања реализоваће се на сваком часу 
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Б.  ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

5. 3. 8.  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

                                              

Кључни појмови: договарање, различитости, комуникација, права, одговорности, искључивање, 

заједница, припадање, насиље, солидарност, планирање, екологија. 

 

 

 

 

 

телесног вежбања у оквиру садржаја физичког васпитања, односно у планирању часа 

увек ће се сагледати могућности да се проблематика физичке форме, хигијене, 

исхране,одмора и прве помоћи повежу с актуелном ситуацијом у телесном вежбању, 

и то не само на часу.  Тематске целине здравственог васпитања ће се реализовати као 

теоријски део на часовима физичког васпитања, одељенског старешине и одељенске 

заједнице а и током часова других наставних предмета. 

Циљ Циљ наставе грађанско васпитање јесте подстицање развоја 

личности и социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај 

наставни предмет треба да пружи могућност ученицима да постану 

активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде 

сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање 

аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, 

отворене за договор и сарадњу, која поштује себе. 

Задаци подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и 

одраслима;  

подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности;  

 оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене 

потребе и потребе других, и да штите и остварују своје потребе на 

начин који не угрожава друге; 

 развијање свести о потреби уважавања различитости и особености; 

уочавање и превазилажење стереотипа везаних за пол, узраст, 

изглед, понашање, порекло; 

оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба;  

развијање појма пријатељства;  

оспособљавање ученика да разумеју неопходност правила која 

регулишу живот у заједници и да кроз договарање активно 

доприносе поштовању или мењању правила сагласно са потребама; 

оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да 

буду способни да активно учествују у њиховом остваривању;  

развијање и неговање еколошке свести; 

 развијање моралног расуђивања и неговање основних људских 

вредности;  

оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе по 

мери детета. 

Разред трећи 

Годишњи фонд часова 

 
36 

Недељни фонд часова   1 
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                             САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА 

 

Редни 

број 
Тема: 

Број 

часова 
Садржаји програма 

 

1. 

 

 

 

 

Подстицање групног рада, 

договарања и сарадње са вршњацима 

и одраслима 

2 

- Сусрет родитеља, наставника и  

   ученика 

- Упознавање ученика са садржајем    

   предмета и начином рада 

     2           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Уважавање различитости и 

особености; уочавање и 

превазилажење стереотипа везаних за 

пол, узраст, изглед, понашање, 

порекло. 

9 

- Сличности и разлике: уочавање 

особености и различитости која им прија.  

- Полни стереотипи у играма: 

разматрање стереотипа о мушким и 

женским играма; размена ставова о томе.  

- Последице полних стереотипа: 

разматрање последица стереотипа о 

мушким и женским играма, о поштовању 

слободе избора; прихватању 

различитости.  

- Последица уопштених судова: 

стереотипи о дечацима и девојчицама, 

превођење на језик чињеница. 

Појава искључивања у групи: разматрање 

различитости која им не прија - размена о 

искуствима и разлозима искључивања из 

групе.  

- Понашање које одступа од очекиваног: 

сагледавање последица саосећајног 

односно осуёивачког става према 

понашању које одступа од очекиваног; 

сукоб потреба и како га разрешити.  

- Односи у одељењу: размена о томе шта 

су предузели да би изненадили пажњом 

вршњаке супротног пола у протеклој 

седмици.  

- Односи млађи - старији: размена о 

односу млађе и старије деце у породици, 

о поштовању слободе избора и 

договарању, о личној одговорности.  

- Дискриминација по узрасту: размена о 

односу старије и млађе деце, о 

дискриминацији по узрасту, о 

искрености у дружењу. 
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    3. 

Пријатељство и моралне дилеме у 

вези са тим; развијање појма 

пријатељства и моралног расуђивања 

(крађа, лаж) 

5 

- Пријатељство: дефинисање појма 

пријатељства; сукоб и усаглашавање 

ставова у вези са пријатељством.  

- Лаж као морални прекршај: размена 

мишљења о томе да ли треба разоткрити 

лаж коју је изрекао пријатељ/ица; да ли је 

ћутање о томе исто лаж; да ли је лаж 

опростива; да ли се може бити пријатељ 

некоме ко лаже; зашто је лаж морални 

прекршај.  

- Припадање групи: размена мишљења о 

сукобу потреба и како га превазићи, 

морална дилема - крађа као услов 

прихваћености у групи, поштовање туђег 

власништва.  

- Крађа као морални прекршај: размена о 

томе да ли је крађа морални прекршај и 

кад је покренута добрим намерама. 

Односи међу пријатељима: размена о 

томе шта све чини пријатељство и какви 

могу бити односи меёу пријатељима.  

4. 

Појединац и заједница; правила која 

регулишу живот у заједници; права и 

одговорности; договарање 

9 

- Обавезе у кући: размена мишљења о 

правима и одговорностима укућана; о 

подели одговорности око кућних 

послова, о слободи избора, правима и 

обавезама деце.  

- Договарање у породици: размена 

мишљења о томе како превазићи сукоб 

потреба деце и одраслих, о стереотипима 

у вези са полним улогама; о дечјим 

правима и одговорностима; о значају 

договарања.  

- Права и одговорности у заједници: 

размена мишљења о томе како превазићи 

сукоб потреба деце и одраслих, о кућном 

реду; о дечјим правима и 

одговорностима; о значају договарања.  

- Слобода избора: размена о слободи 

избора у одлучивању код куће и у школи 

чему деца могу сама да одлучују, о 

одговорности за последице избора, о 

томе како лични избор утиче на друге у 

околини.  

- Кућни ред школе: размена о томе чему 

правила; како настају правила; да ли деца 

могу да утичу на мењање правила која 

регулишу живот у школи, о последицама 

кршења правила, о мерама које треба 

предузети кад дође до кршења правила.  

- Оцењивање: размена о томе чему служе 

оцене, шта значи лоша оцена, чему она 

служи, да ли деца имају право да знају 

зашто су добили оцену коју су добили и 

шта је требало да одговоре, ако оцена 

није задовољавајућа.  
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- Демократија у учионици: размена о 

томе шта је то демократско одлучивање у 

разреду, како то може да се постигне, 

шта спречава да се то постигне.  

- Доношење одлука на нивоу одељења: 

размена о разлозима побуне у разреду, 

разликама измеёу наређивања и 

договарања, о одговорности за последице 

понашања. 

- Планирање акције: ученици се 

договарају и планирају акције којим ће 

да побољшају простор у коме бораве 

(учионицу, школско двориште); уче како 

да усагласе идеје, поделе одговорности, 

од кога да траже подршку и како, како да 

изведу акције.  

5. 

 

 

Заштита од насиља: ненасилно 

решавање сукоба 

3 

- Сукоби и њихово решавање: размена о 

санкцијама кршења договора међу 

децом, да ли је освета морални прекршај; 

шта је праведно; како се ненасилно може 

решити сукоб потреба.  

- Кажњавање: размена о врстама казни 

које добијају од родитеља, о поступцима 

који су довели до казне, о осећањима и 

незадовољеним потребама у вези са 

казном, о алтернативама кажњавању.  

- Насиље у школи: размена о насиљу у 

школи - ученика према ученицима, и 

како да се заштите од тога.  

6. 

 

 

Развијање моралног расуђивања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Лажна солидарност: размена о моралној 

дилеми - сакривања починиоца из 

солидарности са другом или искрености, 

о преузимању одговорности за последице 

понашања, о оправданости казне, о томе 

да ли је прећутати исто што и лагати, 

зашто је лаж морални прекршај.  

- Одговорност за направљену штету: 

размена о одговорности за ненамерно 

учињену штету, о санкцијама, 

алтернативама кажњавању.  

- Последице лажи: размена о моралној 

дилеми - лагању да би се избегла казна, о 

последицама лажи.  

- Циљ оправдава средство: размена о 

томе да ли позитивни циљ оправдава 

крађу; зашто је погрешно красти. 

7. 

 

Развијање еколошке свести; брига о 

животињама и биљкама 

3 

- Однос према животињама: размена о 

разлозима дечјег насиља према 

животињама, о одговорности и бризи о 

животињама.  

- Природа и ја: размена о праву на живот, 

и међусобној повезаности свих живих 

бића; о одговорности и бризи за биљни 

свет. 
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Брига о природи: размена о томе шта су 

предузели да би изненадили пажњом 

животиње или биљке у протеклој 

седмици.  

8. 

Евалуација 

1 

- Евалуација програма и презентација 

резултата рада родитељима: ученици 

се подстичу да сами процене програм 

који су прошли и сопствено 

напредовање; презентација резултата 

рада родитељима.  

1-8 
УКУПНО ЧАСОВА 

 

36  

 

 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програм грађанског васпитања реализоваћемо кроз интерактивне радионице са акцентом на   

симболичком изражавању и разменом у круг, јер ученицима дају могућност да постану свесни  својих 

унутрашњих доживљаја. 

Методску окосницу предмета чине интерактивне радионице са фокусом на симболичком изражавању 

и размени у круг јер дају могућност ученицима да постану свесни својих унутрашњих доживљаја. Битне 

одреднице образовно-васпитног рада су: 

- Искуствено учење, тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних доживљаја ученика кроз размену 

у групи, а не преношење готових знања, туђих увида. Наставник треба да нагласи да нема пожељних, 

очекиваних или тачних одговора, да је нагласак на процесу откривања и сазнавања о себи и другима 

кроз размену. 

- Игровни контекст који помаже ученицима да се опусте и ослободе да пробају различите видове 

изражавања и симболизације унутрашњих искустава, и да кроз игру истражују разноврсна, дивергентна 

решења за проблеме са којима се суочавају. След активности је конципиран тако да подстиче и одржава 

интересовање и сазнајну мотивацију ученика. То се постиже динамичном сменом различитих видова 

експресије (игре улога, олуја идеја, цртање, пантомима, вербални исказ, игре покрета, итд.) и 

сменом игровних активности и размене. 

КОРЕЛАЦИЈА 

природа и друштво- где човек живи 

физичко васпитање- плес и ритмика 

српски језик: основи читања и писања, говорна култура 

ликовна култура: цртање , сликање, обликовање 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОМ РАДУ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

исказује јасно и разговетно личне ставове; комуницира са члановима групе; самостално доноси одлуке и 

изводи закључке о одређеним ситуацијама; користи 
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функционалне појмове (идентитет, сигурност, љубав, право...); , износи своја осећања, потребе, 

мишљење; води дијалог, преговара, аргументовано излаже ради заједничких циљева; укључује се у 

процес одлучивања од заједничког интереса; развија спремност да се супротстави предрасудама и 

неправди на свим нивоима; показује заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама; 

преузима јавно одговорност за своје поступке; договара се са вршњацима; прави паное од заједничких и 

појединачних радова на радионици; учествује у играма имитације и уживљавања; сарађује и договара се 

у групи и заједници; аргументује и заступа своје интересе; презентује родитељима свој рад; посматра и 

учи на примерима како чувати окружење од загађења; анализира промене које уочава код себе; слуша 

друге док износе своје мишљење, осећања и потребе, упознаје дечја права и обавезе; упознаје и усваја 

поступке ненасилне комуникације, прикупља, одабира, критички анализира,проверава податке из 

других извора за решавање проблема,прилагођава своје мишљење групи ради изналажења заједничког 

решења. 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

упознаје ученике са планираним садржајима;  припрема материјал за сваку радионицу; комуницира са 

члановима групе; развија сарадничке односе у групи; прикупља, одабира, критички анализира 

проверава податке из других извора за решавање проблема;  води дијалог, преговара, аргументовано 

излаже;  учи ученике како да се супротставе предрасудама и неправди на свим нивоима; на примерима 

указује ученицима на поштовање различитости међу људима; износи своја осећања и потребе;  слуша 

друге док износе своје мишљење, осећања и потребе;  упознаје ученике са правима и обавезама деце;  

јавно преузима одговорност за своје поступке;  активно учествује у групном раду и договара се са 

члановима групе; помаже ученицима да праве паное од заједничких радова;  на примерима показује 

како чувати чистоћу окружења;  учествује у свим играма имитације и уживљавања;  помаже ученицима 

да свој рад презентују родитељима, прати промене код ученика; бележи промене код ученика; 

информише родитеље о раду ученика, упућује ученике на јасно и разговетно изражавање 

мисли,осећања, потреба...,подстиче ученике на рад у пару или групи. 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да 

наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако 

што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу 

подстицајне повратне информације. 

 

 

Оцењивање је описно: истиче се, добар и задовољава. 
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5. 3. 9. ВЕРСКА НАСТАВА 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

Циљ Циљ наставе православног катихизиса (верске наставе) у основном образовању и 

васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност цркве) и 

есхатолошки (будући живот) (димензију идеалног). То значи да ученици 

систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, 

социјалној и мисионарској демнзији, при чему се излагање хришћанског виђења 

живота и постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са 

осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско 

виђење (литургијско, каои  подвижничко искуство Православне цркве) обухвата сва 

позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на 

доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктриниране поставке 

спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и 

са собом).   

Задаци Развије отвореност и однос према Богу као другој  и  другачијој личности у односу 

на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божијој, личности, 

такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари 

узајамно зависна веза (свест о заједници) 

Развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања 

човека и света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са 

природом  која нас окружује и друго, као и одговарање на ова питања у светлу 

православне хришћанске вере и искуства Цркве. 

Изграде способност дубљег разумевања и вредновања дубљег разумевања и 

вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји 

човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се 

остварује комплементарност са другим наукама). 

Помогне у одоговорном обликовању заједничког живота са другима, у изналажењу 

равнотеже између властите лиЧности и заједнице, у остварењу сусрета са светом и 

Богом Изгради уверење да свет и све што је у њему створени су за вечност, да су сви 

створени да буду причасници вечног живота, те да из те перспективе и вредновања 

сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини 

Божијој и изгради спремност на покајање. 

Оперативни 

задаци 

Оперативни задаци у трећем разреду јесу да ученици: 

уоче да конкретни људи као и личности нису постојали пре него што су се родили, 

спознају да је Бог из љубави створио свет за вечност 

уоче да је Бог створио свет као скуп конкретних врста 

запазе да је Бог на крају свега створио човека као личност 

уоче разлику између природе и личности код човека 

уоче да се структура створеног света огледа у Литургији 

Разред трећи 

Годишњи 

фонд час. 
36 
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Област 

/тема 

                 Садржаји програма      Циљеви и задаци и исходи 

 

I УВОД 

 

Свет је створен за тебе, чувај га!   

уводни час   

 

Циљ и задаци: упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и програмом и 

начином реализације наставе Православног 

катихизиса; 

мотивисање ученика за похађање верске 

наставе Исходи: Когнитивни аспект: моћи да 

сагледа садржаје којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 3. разреда 

основне школе; моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду школовања; 

Афективни аспект: ученик ће бити мотивисан 

да активно учествује на часовима верске 

наставе; 

 

II БОГ 

СТВАРА 

СВЕТ И 

ЧОВЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свето Писмо нам сведочи о 

настанку света  

Света некада уоште није било

  

Сво је биље створено и сунцем 

обасјано   

Све врви од живота   

Створен сам да личим на Бога

  

       

 

 

Циљ и задаци: пружити ученицима основна 

знања о учењу Цркве о стварању света, 

омогућити ученицима да разумеју да Бог ствара 

природу и човека јер жели да их воли и да буде 

са њима заједно,  пружити ученицима 

разумевање да је човек у природној вези са 

свим оним што је Бог претходно створио, али 

да се разликује од свих створених бићаИсходи: 

Когнитивни аспект:препознати неке елементе 

библијске повести о стварањусвета; моћи да 

препозна и именује иконе на којима су 

представљени дани стварања света, на основу 

библијске повести;моћи да увиди да је свет 

скуп конкретних врста живих бића која су 

уједињена, једна другима потребна и да она 

чине велику заједницу љубав Цркву;моћи да 

објасни да је свет створен љубављу 

Божјом;моћи да разуме да се права слобода 

изражава као љубав према другим људима, 

природи и Богу;уочити да је човек сличан Богу; 

Афективни аспект: бити подстакнут да развија 

љубав према ближњима, природи и Богу; 

развијати жељу и свест о важности бриге према 

ближњима и природи 

 

 

III БОГ 

НАС 

ВОЛИ 

 

 

Бог ствара свет из љубави  

Бог, људи и природа    

Свет не може без Бога 

  

Бог се брине о свету  

Божићни весници  

 

Циљ и садржаји: омогућити ученику да увиди 

да се Бог брине о свету, омогућити ученику да 

увиди да је Бог створио свет из љубави 

омогућити ученику да разуме да је Бог из бриге 

према свету и човеку послао свога Сина у свет. 

Исходи: 

 Когнитивни аспект: 

Ученик ће знати  да је Бог створио свет из 

љубави и да објасни како зна да Бог воли свет; 

препознати  да Бог брине о свету и да наведе 

примере Божјег старања о свету; увидети  кроз 

своје креативне способности да је човек сличан 
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Богу; увидети  да Бог жели да свет постоји 

вечно; увидети  да су Бог, људи и природа 

различити, али да нису потпуно раздељени; 

увидети  различитост која постоји између Бога 

и створеног света; 

знати  да је Бог из бриге према свету и човеку 

послао свога Сина у свет; упознати  улогу 

анђела као сарадника Божјих у старању о свету; 

уочити  да је свет смртан ван заједнице са 

Богом; упознати  сдржај  молитве Анђелу 

чувару; 

усвојити  текст и мелодију песме „Анђели 

певају“. 

Афективни аспект: 

Ученик ће бити подстакнут да развија свест о 

томе да је важан зато што га воли Бог и његови 

ближњи ; бити подстакнут да се труди да воли 

све људе (чак и оне од којих је веома различит). 

IV 

ЗАЈЕДНИ

ЦА БОГА 

И СВЕТА 

КРОЗ 

ЧОВЕКА 

 

Човек домаћин и свештеник у 

свету Свети Сава 

Свети Сава брине о нама  

Радост служења  

  

 

Циљ и задаци: пружити ученицима основ за 

разумевање да се лични однос са Богом 

остварује кроз служење Богу и ближњима, 

пружити ученицима основ за разумевање да 

природи и човеку вечно постојање дарује Бог, 

омогућити ученику да увиди да су светитељи 

најбољи пример односа човека са Богом,  

пружити ученицима основна знања о о Светоме 

Сави као нашем примеру служења. 

Исходи: 

Когнитивни аспект: Ученик ће уочити  да је 

човек посредник између Бога и природе и да 

Бог са природом разговара преко човека; 

проширити  своје знање о служењу Светога 

Саве Богу и нашем народу; уочити да нема 

љубави без служења ближњима;упознати  

библијску повест о Христовом служењу 

Апостолима;Афективни аспект :  

Ученик ће бити подстакнут да љубав 

препознаје као служење; 

знати  да кроз чињење дела љубави према 

ближњима, постаје сличан Христу и 

светитељима Божјим 

V 

ЛИТУРГИ

ЈА – 

ПРЕОБРА

ЖЕНИ 

СВЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши дарови благодарости  

Литургија-преображај света 

  

Литургија- молитва за спасење 

човека и света   

Васкрсење Лазарево   

Васкрсење Христово  

Васкрсење Христово  

 

 

 

 

 

 

Циљ и задаци: ученицима пружити основ за 

разумевање да хлеб и вино – наши дарови –

представљају свет у малом  ученицима,  

пружити основ за разумевање разлога 

приношења Богу хлеба и вина на  Литургији, 

пружити основ за разумевање да се на 

Литургији молимо за спасење целога света, 

омогућити ученицима да увиде да се на 

Литургији остварује спасење човека и света, 

ученицима пружити основ за разумевање да нас 

Христос толико воли да је дао свој живот за нас 

и да је васкрсао да победи смрт за нас. 

Исходи:Когнитивни аспект:  

Ученик ће препознати да је Литургија 
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захвалност Богу; 

уочити да се захвалност Богу показује кроз 

наше дарове; 

уочити да наши дарови хлеб и вино 

представљају свет у малом; 

увидити  везу Литургије и спасења човека и 

света; проширити  своја знања о празнику 

Васкрсења; 

увидити  шта за створену прируду значи 

Христово Васкрсење; 

усвојити  текст и мелодију песме „Људи 

ликујте“ Афективни аспект :  Ученик ће бити 

подстакнут да учествује на Литургији како би 

показао Богу да жели да буде у заједници са 

Њим; бити подстакнут да у себи развија осећај 

захвалности према Богу и својим ближњима. 

VI ЧОВЕК 

И 

ПРИРОДА 

 

Све чека на љубав човека  

Чувамо дарове Божје љубави

  

Стварање света у православној 

иконографији  

 

 

 

Циљ и задаци: ученицима пружити нопходно 

знање да је човек одговоран за очување 

природе, загађење потиче од човека, омогућити 

ученицима да увиде на које све начине људи 

данас  

уништавају природу, омогућити ученицима да 

разумеју да је човек позван од Бога да брине о 

природи, упознати ученике са примерима 

изражавања љубави према природи, развијати 

код ученика скромност, установити обим и 

квалитет знања стечених у току школске године 

из Православног катихизиса. 

Исходи: 

Когнитивни аспект:  

Ученици ће препознати  личну одговорност за 

творевину; увидити  да се загађењем наше 

околине, загађује цео свет; увидити  да се на 

православним иконама стварања света и човека, 

приказује зависност природе од човека; 

препознати  представе које приказују догађаје 

везане за стварање света; уочити  у којој мери је 

напредовао и савладао  градиво Православног 

катихизиса трећег разреда основне школе. 

Афективни аспект :  

Ученици ће бити подстакнут на очување 

природе и своје животне средине; бити 

подстакнут да гледа на природу као на Божју 

творевину; бити подстакнути да уреде школски 

простор изабраним радовима везаним за 

стварање и очување света.  
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    НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

У току сваке године треба наглашавати: Да је Бог заједница конкретних личности:Оца,Сина и 

Св.Духа; Да Бог није идеја и апстрактан појам; већ жива личност која је постала човек и зато се среће 

преко човека у Литургији; Да богољубље истовремено значи и човекољубље У току сваке године, 

конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и Богородичиних и 

светитељских, треба упознати ученике са историјом  настанка празника и садржином догађаја који се 

слави.  

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која 

својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

Дидактички материјал: Текстови, фотографије, Аудио и видео касете, графоскоп, темпере , бојице, 

бојанке, графофолија, постери, иконе, ЦД, пројектор, ДВД, итд. 

О Божићу и обичајима везаним за тај дан говоримо на 15-ом или 16-ом часу 

Изложба о св. Сави се може реализовати на 18. часу. 

У  зависности од  датума празновања,  о Васкрсу  (и изложби поводом празника) биће говора од 27. до 

29. методске јединице 

Наставне методе: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту, методе активне наставе Облици 

рада: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

Активности наставника : организује наставни процес,реализује наставни процес,партнер педагошкој 

комуникацији, мотивише ученике, подржава и подстиче њихова интересовања, прати напредовање 

ученика, аниматор, учествује у регулисању социјалних односа у одељењу ,пружа помоћ у раду; 

правилно усмерава ученике за рад , прати индивидуалност у раду, подстиче децу на самосталност. 

Активности ученика: посматрање, описивање, праћење, цртање, играње, усваја знања, израда честитки, 

шарање васкршњих јаја, израда паноа, израда иконе, стрипа 

Оцењивање је описно: истиче се, добар и задовољава. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН ЗА ИЗБОРНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ 

                                             Верска настава – Православни катихизис 

Р.бр. Наставне теме 
Бр.час

ова 

За 

обраду 

За 

утврђивање 

и 

понављање 

Корелација 

1. УВОД 1 1 / 
Ликовна 

култура 

Српски језик 

Природа и 

друштво 

Музичка 

култура 

Грађанско 

васпитање 

2. БОГ СТВАРА СВЕТ И ЧОВЕКА 7 5 2 

3. БОГ НАС ВОЛИ 7 5 2 

4. 
ЗАЈЕДНИЦА БОГА И СВЕТА КРОЗ 

ЧОВЕКА 
7 4 3 

5. 
ЛИТУРГИЈА-ПРЕОБРАЖЕНИ 

СВЕТ 
7 5 2 

6. ЧОВЕК И ПРИРОДА 7 3 4 

1-6 УКУПНО ЧАСОВА 36 23 13 
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                                           5. 3. 10. ИСЛАМСКА ВЕРСКА НАСТАВА (ИЛМУДИН) 

                                                              

Циљ Циљ наставе исламске веронауке (илмудин) у основном образовању и васпитању 

јесте да пружи ученику основни вернички поглед на свет, са посебним нагласком на 

вернички практични живот, а такође и будући вечни живот. То значи да деца, на 

начин примерен њиховом узрасту, упознају властиту веру у њеној духовној, 

моралној, социјалној, мисионарској и другим димензијама. Излагање верског 

виђења и постојања света обавља се у отвореном и толерантном дијалогу са осталим 

наукама и теоријама. Начин приступа је исламско виђење које обухвата сва 

позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Упознавање је истовремено информативно-сазнајно и доживљајно-

делатно, с настојањем да се основне поставке спроведу у свим сегментима живота: 

однос према Богу, према свету, према другим људима и однос према самом себи. 

Задаци Задаци наставе исламског веронаука су да се код ученика:развије свест о Богу као 

Створитељу и однос према људима као најсавршенијим божијим створењима; 

изграђује способност (на начин примерен узрасту ученика) за постављање питања о 

целини и најдубљем смислу постојања човека и света, о људској слободи, животу у 

заједници, смрти, односу са природом која нас окружује, као и са размишљањима о 

тим питањима у светлу вере ислама; развије и изгради способност дубљег 

разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у 

историји човечанства, као и достигнућа у разним областима научног деловања; 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота с другим, у изналажењу 

равнотеже између властите личности и заједнице, у остваривању сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, с друштвом, с 

природом) и с Богом; изгради уверење да је његов живот на овом свету само 

припрема за вечност, да су сви створени да буду судионици вечног живота, да се из 

те перспективе код ученика развија способност разумевања, преиспитивања и 

вредновања властитог односа према другом човеку као Божијем створењу и изгради 

спремност за покајање. 

Оперативни 

задаци 

Оперативни задаци наставе исламска веронаука (илмудин) у овом разреду јесу да 

ученици:                                                                                                                                                             

упознају шта треба да учине пре намаза,                                                                                             

знају које су радње саставни део намаза,                                                                                         

упознају начин обављања јутарње молитве,                                                                                   

упознају врсте јела и пића које муслиман сме јести,                                                        

упознају начин понашања муслимана при јелу и пићу,                                              

упознају доказ да је Узвишени Аллах створио природу,                                                                  

упознају Кур'анске суре које указују на важност времена,                                                         

упознају начин узимања абдеста                                                                                                                 
Разред трећи 

Годишњи 

фонд часова 
36 

Недељни 

фонд часова 

 

  1 
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                                                           ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

Предвиђени број часова за верску наставу, исламска веронаука, вероучитељ ће 

искористити тако што ће на сваком часу кратко поновити садржаје са претходног 

часа, а затим ће прећи на тему која је предвиђена за актуелни час. Након обраде дате 

теме вероучитељ ће подстицати ученике на разговор. Међусобни разговор ученика, и 

ученика и вероучитеља, има за циљ да покаже да ли је обрађени садржај усвојен и да 

ли је нашао место у практичном животу ученика. У остваривању садржаја програма 

исламска веронаука треба користити и уџбеник веронауке за трећи разред основне 

школе аутора Рефика Ћатића. 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:  разговор, дискусија, играње, цртање, слушање прича, 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне, партиципативне методе, кооперативне методе, 

интерактивне методе 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: организује и реализује наставни процес,мотивише 

ученике, подржава и подстиче њихова интересовања, иницијатор, мотиватор, пружа 

помоћ у раду, усмерава ученике на рад. 

 

ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, рад у пару, индивидуални 

 

Р.бр. Наставни садржај 
Бр. 

часова 
За обраду 

За утврђивање и 

понављање 
Корелација 

1. ВЕРУЈЕМ У БОГА 3 2 1 

Ликовна 

култура, 

Српски језик 

2. ПРИПРЕМЕ ЗА НАМАЗ 4 3 1 

3. НАМАЗ 3 2 1 

4. СТВАРАЊЕ 4 3 1 

5. 
ЧОВЕК ПРАВИ, АЛЛАХ 

СТВАРА 
4 3 1 

6. ЈЕЛО И ПИЋЕ 3 2 1 

7. АБДЕСТ 4 3 1 

8. ДУЖНОСТИ ПРЕМА СЕБИ 4 3 1 

9. 
МУСЛИМАН ЈЕ 

МУСЛИМАНУ БРАТ 
4 3 1 

10. ЗАВРШНИ НАМАЗ 3 1 2 

 Укупно 36 25 11 
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                                 В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
                                                  5. 3. 11.  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

Циљ развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у 

заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, 

етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

Задаци разумевање појава везаних за непосредну животну средину; 

препознавање негативних појава у човековом односу према животној 

средини (квалитет воде, ваздуха, земљишта, хране, биљног и 

животињског света);уочавање узрочно-последичних веза у животној 

средини; уочавање узрочно-последичних веза у животној средини 

извођењем једноставних огледа; васпитавање ученика да чува и уређује 

простор у коме живи и учи; стицање навика одговорног понашања према 

животињама; развијање интересовања и способности за активно 

упознавање и чување животне средине; решавање једноставних проблем-

ситуациј самостално и у тиму; развијање правилног става и критичког 

мишљења. 

Разред трећи 

Годишњи фонд часова 36 

Недељни фонд часова   1 

     Кључни појмови: животна средина, загађење, заштита, рециклажа, понашање 

 

Област /тема 

 

      Циљ 

 

                Садржаји програма 

I Животна 

средина 

- очување животне 

средине 

- развијање свести 

о очувању 

окружења 
 

Повезивање основних елемената животне средине и 

њихов значај. Утицај човека на животну средину 

(квалитет ваздуха, воде, земљишта...). Правила 

понашања у природи. 

II Природне 

појаве  

    и промене у  

    животној 

средини 

-праћење и уочавање 

промена и појава у 

животној средини и 

њихов утицај на 

живи свет   уочавање 

и бележење 

последица промена и 

појава у животној 

средини   

Природне појаве и промене у непосредној животној 

средини.  Уочавање (природних) промена на живој 

природи у непосредној околини. Везе између 

животиња и биљака, станишта и начина живота; 

ланци исхране. 

III Загађивање 

      животне 

средине 

 

 

 

 

 

 

-упознавање 

примарних 

загађивача  

- уочавање начина 

загађивања  

- развијање свести о 

последицама 

загађивања  
 

Загађивање воде (извори, последице и заштита). 

Загађивање ваздуха (извори, последице и заштита). 

Загађивање земљишта (извори, последице и заштита). 

Бука (извори, последице и заштита). 

Посматрање и истраживање извора загађивања 

животне средине (активно истраживање у 

непосредној околини). 

Истраживање промена у непосредној околини 

(узрочно-последичне везе) преко једноставних 
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IV Заштита 

животне 

  средине 

 
 
 
 
 
 
-осмишљавање 

начина заштите 

живот. средине 

- развиј. свести  

о значају заштите 

живот. средине 

- уређење школ. 

живот. простора 

огледа. Активно упознавање и заштита животне 

средине (организовање активности Чувара природе 

ван учионице). 

Најчешће угрожене биљке и животиње и њихова 

заштита. 

Одговоран однос према животињама (кућни 

љубимци, пси луталице...). 

Чување и уређивање животног и радног простора 

(акција). 

Сакупљање и раздвајање отпада (акција). 

Правилан однос према себи и животној средини. 

Право на здраву животну средину, критички и 

отворен став (сарадња са локалном средином, 

друштвом за заштиту животне средине, друштвом за 

заштиту животиња.. 

 

  

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Сврха изборног предмета Чувара природе је упознавање и разумевање појма животне средине, 

интердисциплинарног приступа у заштити са тежњом за њеним очувањем и унапређивањем за 

садашње и будуће генерације. Реализацију наставних садржаја , поред наставног процеса на часу  

описивање, цртање, играње, огледи), реализоваћемо и ван школског простора  у непосредном 

окружењу, излетима, екскурзији, настави у природи (посматрањем, праћењем, истраживањем, 

сакупљањем, и организовањем разних акција).  

Огромно школско двориште које имамо са великим бројем листопадног и зимзеленог дрвећа 

чини идеално окружење са савладавање садржаја овог предмета. Активности у раду са 

ученицима биће креативне, истраживачког типа,  чиме ћемо код деце развијати радозналост са 

елементима критичког и логичког мишљења.   

Уз примену различитих метода рада, подстицаћемо и усмеравати интересовање и креативност 

ученика у покушају да самостално објасне узрок и последице човековог дејства на природу.  

Бројне друге наставне активности ученика ће се реализовати током године из предмета Чувари 

природе  (акција уређења школског дворишта, уређивање радног простора у коме ученици раде и 

бораве – учионице,  оплемењивање радног простора – доношење саксија са цвећем и брига о 

цвећу,  теренски рад ученика). 

 

I ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Посматрањем, препознавањем, праћењем, огледима, цртањем: промена воде, ваздуха, земљишта 

услед људског деловања, промена климе и годишњих доба, у школи, непосредном окружењу као 

и кроз истраживање, фотографисање, сакупљање доказа промена и организовање акција које 

афирмишу позитивне промене и смањују настајање негативних по живи свет. Истраживачким 

радом по групама ученици ће проверавати стање зеленила у нашој школи, постојање и садржај 

графита а потом саопштити резултате свога истраживања као и предлоге шта би се могло 

урадити да се постојеће стање побољша. 
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II ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 
 

Кроз групни рад, прављење дневника, паноа, извођењем закључака на основу посматрања, 

праћења, промена на биљном и животињском свету у току године као и природних појава у 

различита дневна и годишња доба (листање, цветање, најава лепог или лошег времена, кроз 

понашање инсеката, опадање лишћа, сеобе птица, кише у пролеће...); истраживање ланца исхране 

у непосредној околини или настави у природи. Читање текстова о ланцима исхране и гледање 

одабраних краћих видео записа. Разговор угрожености биљних и животињских врста  (нестанак 

врабаца у центру Београда; Видео записи о птицама селицама и станарицама, како им помоћи.                                      

Израда реферата о органским материјама које труну – природној рециклажи и животињама 

чистачима у природи.  Ученици ће одабрати  дрво које ће посматрати током целе године и 

уочавати промене. Водиће белешке сваког месеца. Посматраће и бележити: окружење у коме 

расте ( травњак, зграда, друго дрвеће) висину дрвета у односу на остало дрвеће у околини (ниско, 

средње, веома високо ) , густина крошње ( разграната, неразграната), врста дрвета (листопадно, 

зимзелено) , кора стабла ( глатка или храпава) , листови -  да ли опадају, какве су сада боје, које 

животиње посећују наше дрво и сл.    

 

 

III ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Кроз гледање документарних филмова о загађеним рекама у којима нестају птице са нафтом 

залепљеним крилима и отроване опасним загађивачима воде, нафтом и њеним дериватима, 

детерџентима, проценом загађености ваздуха по изгледу лишајева на излету у природи или 

настави у природи, извођење огледа са водом у коју се стави детерџент  с циљем да деца уоче 

како долази до загађења воде. Извођење огледа са упаљеном свећом, чашом и марамицом и 

држање чаше изнад пламена како би ученици после неког времена уочили да је чаша црна од 

чађи.Извођење огледа Обојени цвет како би ученици дошли до сазнања како долази до загађења 

земљишта. Штетност уноса дуванског дима у организам. Теренски рад ученика који се односи на 

буку  у саобраћају. Утицај саобраћаја на загађење ваздуха. Зашто је вода драгоцена- штедња воде 

и њен значај за живи свет. Ко су загађивачи ваздуха Колико свако од нас свакодневно загађује 

воду? Постављањем ових питања ученике треба навести на закључак да свако трошење воде 

подразумева и њено загађивање и да зато воду треба штедети. Учитељ/учитељица нарочито 

истиче чињеницу да највише отпадних вода стиже до река и мора из наших кућа, фабрика, 

дивљих депонија и њива. Извођење огледа којим се показује на који начин корен биљке спречава 

спирање земљишта.Како настају киселе кише и њихов утицај на објекте које је човек направио. 

Стварање огледа у учионици који доказује да је бука и тихо листање књиге уколико велики број 

деце листа, или кроз игру препознавања звукова затворених очију (шкрипа столице, шуштање 

воде, дување у флашу са водом); Последице свега тога по људско здравље. Понашање људи који 

уништавају оно што је човек направио- гледање филма који приказује како је изгледала животна 

средина пре доласка људи на излетиште а како после њиховог одласка. Упознавањем физичких 

загађивача – пластике, стакла, керамике; мото саморегулисаног учење ученика може увек да буде 

питање А како би то могло да се реши? Кроз ширење информација о разградивости и 

неразградивости материјала међу вршњацима и у локалној заједници и рационалном коришћењу 

природних богатстава као и кроз раздвајање отпада за рециклажу формирају се навике и развија 

одговорност према себи и животној средини и самостално објашњавају људска дејства на 

природу, развијају се креативност и истраживачка способност, логичко и критичко мишљење 

кроз реферате, акције, посете ботаничкој башти, парковима, музејима, изложбама, коришћење 

стручне литературе, популарних часописа, интернета, прича старијих. 

 

IV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА 

 

Израда хранилица за птице, украшавање учионице прављењем  кућица  за птице, брига о 

биљкама у учионици кроз редовно заливање, цртање, сликање, вајање, видео записи који говоре 

о заштити животне средине и заштити здравља,, видео записи и презентације о лековитим 
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својствима биљака (нана, камилица...), брига о кућном љубимцу, ученици пишу своје предлоге за 

очување животне средине, како штеде у својој кући воду, струју. Ученици  замишљају и описују 

један дан без струје; Пишу поруке типа: Волим дрво, Засадићу дрво, Чуваћу га и заливати, 

Редовно обилазити, Уживати у његовом расту. 

Зашто је важно да се здраво хранимо, цртају пирамиду исхране; праве рецепт за здрав доручак;  

Цртају канте у којима се раздваја отпад за рециклажу: предмете од стакла, пластике, метала, 

хране, одеће и сл. Поводом Дана планете Земље, 22. априла, организује се акција. Уређујемо 

школско двориште. Пројекција филма о предности бављења спорта и боравку у природи, читање 

песама које говоре о животној средини и сл. 
 

 

 

ОБЛИЦИ, МЕТОДЕ ,ТЕХНИКЕ, СРЕДСТВА                                                                   

 

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

Методе рада: вербалне, интерактивна ,кооперативна ,ситуациона, манипулативна,  конструктивна 

              креативна, истраживачка, амбијентална,  радионичарска, амбијентално учење 

Технике:     олуја идеја, квизови, асоцијације, когнитивне мапе, скривалице 

Наставна средства: илустације и текстови из уџбеника, предмети и објекти у непосредној 

околини 

           

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 

Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет 

његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и 

информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА УЧЕНИКА 

 

На почетку школске године, континуитано током школске године, након окончања тематских 

целина, на крају школске године.  

 

Оцењивање ученика је сталан процес праћења и подржавања развоја и напредовања ученика у 

току школске године. 

Оцењивање је бројчано али не улази у просек .Критеријуми за оцењивање ученика су: врста, 

обим и ниво знања. Испитивање усвојености  знања ће се вршити усмено и на основу ученичких 

практичних радова; заинтересованости и активним укључивањем у процес наставе овог 

предмета, тј. општим ангажовањем и радом ученика. 

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: 
 

   - посматрање, проналажење, препознавање, евидентирање, показивање, праћење и меновање  

     појава и промена у окружењу, уочавање сличности и разлика, груписање, класификовање и  

     систематизовање, описивање, цртање, сценско приказивање, игровне активности 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

-организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика, припрема   

  наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава, дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 
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- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве  и темпо могућностима ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

 

Корелација са другим предметима: природа и друштво, ликовна култура, српски језик. 

 

У настави чувара природе користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 
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                                                     5. 3. 12.  НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

 

Циљ Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације 

традиције кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске 

културе свог народа и народа у  ужем и ширем окружењу. 

Задаци развијање знања о фолклорним празницима, биљкама и  кући - дому; 

познавање разлика између отвореног и затвореног простора (ливада – 

кућа); упознавање различитих традиционалних заната у окружењу; 

стицање елементарних знања о појединим традиционалним занатима;  

упознавање са фолклорним веровањима као пратећим формама 

традиционалних заната; 

упознавање карактеристичних обичајно – обредних облика понашања 

везаних за одређене традиционалне занате; 

 упознавање типичних традиционалних заната урбаних и руралних 

средина; 

схватање значаја о чувању и неговању традиционалних заната 

Разред трећи 

Год. 

фонд 

часова 

36 

Недељн

и фонд 

часова 

  1 

      

      Кључни појмови: традиционални занати, обреди и обичаји, празници,биљке, кућа, село и град 

 

Тема                 Садржаји 

програма 

   Начин остваривања 

програма 

1. Питај 

своју баку 

-играма којих су се играле 

кад су биле мале  

- песмама које су се певале у 

то време  

- причама које су њима 

њихове баке причале , 

народне умотворине 

- обичајима у којима су 

учествовале (слава, поворке, 

бадњак, Божић, Нова година, 

богојављење, Ђурђевдан, 

биљобери...)  

Ученици се упућују на 

коришћење различитих 

извора знања (часописи,ТВ 

емисије, ИКТ,чланови 

породице...), игра лончићи, 

школице,игра и песма 

Коларићу, Ја посејах лан, 

кликери, израда ветрењаче од 

папира, израда качкета од 

тањег картона 

 

2.Радови и 

празници 

Ливада као отворени простор, 

кућа као затворени простор, 

обредни и обичајни поступци 

празници који су везани, 

оставрују се у  отвореном или 

у затвореном простору 

(обичаји о бадњаку, Божићу), 

сезонски радови и обичаји 

везани за те радове, 

породична окупљања 

Читање прича,  презентације, 

приказивање слика и видео 

записа- архивских снимака 
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3. Зимски 

хлебови и 

пролећно 

 биље 

4.  Биљке 

 

 

 

 

5. Кућа 

 

Упознавање са лековитим 

биљкама и њиховом значају у 

традиционалном лечењу, 

упознавање са биљкама које 

имају значајну улогу у 

народним обредима 

приликом прослава верских 

празника; значај и врсте 

хлебова (обичан свакодневни 

хлеб, обичајно – обредни : 

славски колач, чесница), 

усвајање знања о значају и 

обичајима при прослави 

традиционалних фолклорних 

празника (Крсна слава, Бадњи 

дан, Божић, Ускрс, школска 

слава).  

Упознавање са различитим 

облицима становања кроз 

време и према месту 

становања (пећина, кућа, 

село- варош, град). Огњиште 

као центар некадашње куће и 

окупљања породице. 

Упознавање са главном 

зградом и помоћним 

објектима који су чинили 

традиционално домаћинство 

(вајат,амбар чардак), вода - 

која некад није била у кући 

већ се у њу доносила, прање 

веша на потоку/реци, 

осветљење, разликовање 

мушких и женских радова у 

животу на селу.Садашње 

сеоско домаћинство. Живот у 

граду (некада и сада)., Божић, 

Ускрс, школска слава). 

Читање прича, приказивање 

слика и видео записа, од жита 

до хлеба – некада и сада 

материјал за хлеб – славски 

колач, приказивање 

материјала којима се некада 

месио хлеб (дрвена наћва) и 

сејало брашно (сито), 

сакупљање пролећног биља 

на ливади или у парку- 

одлазак у природу. 

Сакупљање биља и израда 

хербаријума, читање 

пригодних  прича, 

приказивање  слика и 

презентације, видео записи, 

материјал за хлеб – славски 

колач, учешће ученика на 

приредби поводом школске 

славе, певање песама поводом 

обележавања фолклорних 

празника, читање предања о 

белом луку (предање о семену 

белог лука од којег виле остају 

бесмртне),  о ружи (бајка 

"Трнова Ружица"), кућни 

употребни предмети из 

прошлости, израда макета, 

посета Етнографском музеју и 

сл 

Организовање екскурзија и 

наставе у природи 

(систематизују се знања 

ученика о биљном свету, 

лековитим биљкама,старим 

занатима,материјалним и 

писаним изворима и 

траговима прошлости кроз 

фотографије, старе 

рукотворине,народну ношњу). 
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6.Традици

онални 

занати 

 

Традиционални занати у 

окружењу- околини школе 

(пекар - пекара;  посластичар 

– посластичарница);   

Упознавање ученика са 

занатима који у себи 

укључују и различита 

фолклорна веровања 

(воденичар - воденица; 

млинар - млинара; ковач - 

ковачница; колар, сарач; 

кројач - кројачница;   

ткач/ткаља, разбој, преслица 

и вретено;   

 Упознавање 

карактеристичних обичајно – 

обредних облика понашања 

везаних за одређене 

традиционалне занате 

(јорганџија и вуновлачар - 

вуновлачара;   обућар, 

опанчар; крзнар - ћурчија,   и 

слични занати по избору 

наставника 

занати некад и сад, 

традиционални занати села и 

града, традиционална 

занатска производњи, 

насупрот фабричкој – 

индустријској производњи.       

Прикупљају фотографије 

традиционалних занатских 

радњи , читање пригодних  

прича, приказивање  слика и 

презентације, видео записи, 

вежбе у изговарању 

бројалица, учење народних 

умотворина, 

Изложба радова насталих на 

часовима народне традиције, 

ликовне културе и слободних 

активности у току школске 

године, игре погоди којим се 

занатом бавим 

Читање прича : Гаша, 

Лицидерско срце, Абаџија, 

Свети сава и нерадна жена 

исл. 

Практични радови: 

припремање лимунаде 

фишеци за прављење 

бомбона, израда капа од 

папира, украшавање кошуље,  

израда кола од штапића и сл.                               

Посете радњама 

традиционалних занатлија, 

музеја,изложби, наставе у 

природи, екскурзије.  
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ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

МЕТОДЕ РАДА:   вербалне, интерактивна, компаративна, кооперативна, ситуациона,    

                                манипулативна,конструктивна креативна, истраживачка, амбијентална,  

                                радионичарска, практична, технике: когнитивно мапирање 

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У РАДУ 

 

Наставник 
-организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика, 

припрема   

  наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава, дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 

- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве  и темпо могућностима ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

 

Ученик 
посматрање, проналажење, препознавање, евидентирање, показивање, праћење, уочавање 

сличности и разлика, груписање, класификовање и систематизовање, описивање, цртање, 

сценско приказивање,  игровне активности, мануелне активности, посете, израда плаката, 

учешће у дискусији 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 

- Свет око нас : људска делатност, наше наслеђе 

- Ликовна култура: цртање и сликање 

- Српски језик : језичка култура и књижевност 

- Музичка култура: певање и свирање 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на 

квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно 

јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације.  

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА УЧЕНИКА 

 

На почетку школске године, континуитано током школске године, након окончања тематских 

целина, на крају школске године.  

 

Оцењивање је бројчано али не улази у просек .Критеријуми за оцењивање ученика су: врста, 

обим и ниво знања. Испитивање усвојености  знања ће се вршити усмено и на основу 

ученичких практичних радова;  учешћем у дискусији,  активношћу на часу, 

заинтересованости и активним укључивањем у процес наставе овог предмета, тј. општим 

ангажовањем и радом ученика. 

У настави народне традиције користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете 

науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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5. 3 . 13. ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

 
 

Циљ и задаци Оспособљавање ученика за креирање и уређивање 

дигиталних фотографија, развијање креативности кроз 

креирање видео записа од низа фотографија, развијање 

навике за правилно коришћење електронске поште и система 

за текстуалну, аудио и видео комуникацију, уз поштовање 

дигиталног правописа, оспособљавање ученика за одговорно 

понашање и безбедну и правилну комуникацију на 

интернету. 

Разред трећи 

Годишњи фонд 

часова 
36 

Недељни фонд 

часова 
  1 

              

 Кључни појмови: алгоритам, мишљење, заштита, здравље, ИКТ 

Област /тема Садржаји 

програма 

            Исходи 

 
АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

МИШЉЕЊА 

 

Едукативне игре за 

развијање 

алгоритамског 

начина мишљења  

Алгоритамски 

начин мишљења 

кроз рад на 

задацима  

 Алгоритамски 

начин мишљења у 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: решава 

једноставне логичке задатке, 

објасни редослед корака у 

решавању логичких задатака, 

анализира и процењује тачност 

постављених корака у 

једноставним логичким 

задацима, исправља грешке у 

корацима једноставних 

логичких задатака, препознаје и 

решава једноставне логичке 

задатке са понављањем/петљом 

уз задавање броја понављања, 

решава задатке на папиру 

помоћу псеудокода 

 

ИКТ 

● Дигитална 

фотографија 

(преузимање, 

креирање и 

уређивање) 

● Интерактивна 

слика као помоћ у 

учењу 

● Видеозапис од 

низа фотографија 

(Stop Motion) 

● Електронска 

пошта 

● Системи за 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:  преузме слику 

са интернета у изворној 

величини и сачува је у 

одговарајућој фасцикли 

● креира дигиталне 

фотографије и уреди их у 

једноставном програму и/или у 

програму/ апликацији за  

   креирање фотоколажа 

● креира интерактивне слике за 

одговарајуће наставне садржаје 

● креира видеозапис од низа 

фотографија (Stop Motion) 
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текстуалну, аудио 

и видео 

комуникацију 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● направи план фотографисања 

за израду видеозаписа 

● објасни начин 

функционисања електронске 

поште 

● користи електронску пошту 

(пошаље и прочита поруку, 

придода прилог поруци и 

преузме прилог) 

● правилно користи системе за 

текстуалну, аудио и видео 

комуникацију 

 

БЕЗБЕДНОСТ 

 

● Лозинка и имејл 

● Спам 

● Безбедна и 

правилна 

комуникација на 

интернету 

● Одгворно 

понашање на 

мрежи, 

укључујући и 

ауторска права 

● Заштита 

дигиталних 

уређаја 

● Здравствени 

ризици 

● објасни шта је “јака” шифра и 

зашто је важно имати је 

● процени коме сме да повери 

своју лозинку 

● процени са ким сме да 

комуницира камером 

● објасни шта је “спам” 

● објасни значај одговорног 

понашања на мрежи 

● објасни важност поседовања и 

примене алтернативног мејла 

● препозна електронско насиље 

и пријави га родитељу или 

наставнику 

● објасни потребу заштите 

дигиталних уређаја  

● опише здравствене ризике 

повезане са коришћењем 

технологије 

● опише и поштује правила 

нетикете 

● објасни последице 

неовлашћеног преузимања 

фотографија са интернета 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 Алгоритамски начин мишљења  

Тему започети са едукативним играма за развијање алгоритамског начина мишљења. Решења 

логичких задатака анализирати, тестирати и нагласити значај исправљања грешака приликом 

израде задатка. У логичким задацима примењивати понављање корака у задатом броју 

понављања користећи петље. По потреби, a ради бољег разумевања, препоручује се да 

ученици на папиру реше задатке помоћу псеудокода. Указати на значај разлике између 

решења са и без понављања.Употребљавати задатке сличне. Логичке задатке решавати на 

рачунару, са тим да је потребно приказати и решења без рачунара, повезати их са ситуацијама 

из свакодневног живота што предстваља примену стеченог знања у реалном животу. 

Препоручује се коришћење сајта Run Marco! И code.org 1 и 2. 

Информационо комуникационе технологије 

Тема се може реализовати уз помоћ рачунара, таблета, мобилних телефона.Тему започети 

упознавањем ученика са тастатуром и специфичностима дигиталног правописа (велико и 

мало слово, размак, интерпункцијски знаци). Након тога одабрати одговарајући лиценцирани 

или open source софтвер за унос текста како би ученици могли практично да вежбају примену 

дигиталног правописа. Након тога, потребно је показати ученицима како да сачувају 

креирани документ у одговарајућем фолдеру. Наредни садржаји се односе на различите 

софтвере за цртање и ту се треба надовезати на знања ученика из 1. разреда, али их и 

проширити кроз коришћење различитих софтвера од оног који су користили у 1. разреду. 

Осим практичног рада у одабраним лиценцираним или open source софтверима, ученици би 

требало да увиде различите алате које ти софтвери нуде и различите начине коришћења ових 

софтвера (на рачунару, таблету, мобилном телефону). Наредни садржаји се логички 

надовезују на претходне и представљају практичну примену стечених знања (коришћење 

тастатуре и слободоручно цртање) кроз креативно изражавање ученика (креирање позивнице, 

честитке, календара, слагалице). Следи оспособљавање ученика за штампање и скенирање 

докумената. Најбоље је то урадити на радовима које су ученици већ креирали (позивница, 

честитка или календар). За скенирање документа може се користити рачунарски софтвер или 

апликација за мобилни телефон или таблет. Препорука је да се скенира дечији цртеж од кога 

ће направити слагалицу помоћу одговарајуће онлајн апликације. Последњи садржаји у оквиру 

ове теме су едукативни материјали и софтвери за учење. Наставник треба да препоручи 

ученицима одговарајуће едукативне материјале са интернета или апликације за мобилни 

телефон, таблет, које им могу помоћи у учењу и савладавању наставних садржаја других 

наставних предмета. Садржаје који се односе на едукативне материјале и софтвере за учење 

наставник не мора обрађивати на крају теме, већ их може ускладити са осталим садржајима 

овог предмета (посебно са темом безбедност), али и са садржајима других наставних 

предмета. 
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  Безбедност 

Наставну тему започети подсећањем на градиво из првог разреда и проширити новим 

правилима у складу са узрастом. Приликом посете едукативних сајтова разговарати са 

ученицима о њиховим навикама на интернету и скренути им пажњу на позитивне и 

негативне аспекте коришћења технологије. Након тога, упознати ученике са игрицом Wild 

Web Woods (http://www.wildwebwoods.org/), која обрађују тему безбедности, али дотиче и 

људска права и поштовање других. Кроз игрицу је могуће упознати ученике са 

електронским насиљем,информацијама које се нађу на интернету, потребом заштите 

личних података, као и са вирусима и антивирус програмима. Игрица је онлајн и 

локализована је на српски језик. 

Изборни предмет Од играчке до рачунара у трећем разреду представља наставак 

техничко-технолошког и информатичког образовања ученика основне школе путем игре. 

Настава мора бити у складу са интересовањима и психофизичким могућностима ученика. 

Специфичност при реализацији овог изборног програма јесте прожимање елемената радно-

техничких и информатичких садржаја. Због тога је веома важно поред брижљивог одабира 

наставних садржаја и одговарајућих програма (софтвера) и материјала одабрати 

одговарајуће методе наставног рада. За остваривање циљева и задатака овог изборног 

предмета важно је осмислити наставне ситуације у којима ће активности ученика бити 

разноврсне, које развијају дечју радозналост као и логичко и критичко мишљење. 

Целокупан рад на часовима, на што указује и сам назив предмета од играчке до рачунара, 

треба да буде лаган, добро осмишљен и на игри заснован.  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

● теоријска настава и практичан рад 

 

 Подела одељења на групе 

● Одељење се може поделити у групе не мање од 15 ученика 

    Место реализације наставе 

● Настава се реализује у учионици и дигиталној учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

Приликом реализације часова наставе, теме се могу прожимати, комбиновати, 

надовезивати. 

Наставник треба да процени када ће које садржаје реализовати и тиме допринети 

потпунијем 

остваривању планираних исхода. 

 

Оцењивање 

Оцењивање је бројчано, али не улази у просек. 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

● праћење остварености исхода 

● праћење практичног рада ученика 

● активност на часу 

 

МЕТОДЕ РАДА:   

вербална, кооперативна, ситуациона, мануелна, конструктивна, креативна, истраживачка, 

амбијентална, радионичарска 

     

 АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: 
посматрање, рад на рачунару, проналажење, препознавање,  евидентирање,  показивање, 

праћење класификовање и систематизовање, описивање,  игровне активности 

 

 

 

 

 

 



284 

 

АКТИВНОСТИ  НАСТАВНИКА:  

-организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика, 

припрема наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава, 

дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 

- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве  и темпо могућностима ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Српски језик 

 

                                        

Оцењивање је бројчано, али не улази у просек.   

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

● праћење остварености исхода 

● праћење практичног рада ученика 

● активност на часу 
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5. 3. 14.    РУКА У ТЕСТУ - ОТКРИВАЊЕ СВЕТА 

 –   годишњи фонд  36 часова, недељни фонд чадсова 1 
 

- формирање елементарних научних појмова из природних наука;  

- развијање дечијих интересовања и интелектуалне активности;  

- развијање истраживачких способности и креативности кроз различите поставке 

експеримента; 

 - испитивање основних карактеристика гасова, течности и чврстих тела и препознавање 

критеријума за њихову класификацију; 

 - формулисање питања, постављање хипотеза и исказивање претпоставки за решавање 

проблема; 

 - развијање критичког промишљања кроз посматрање и експеримент;  

 - уочавање узрочно-последичних веза измеёу појава и процеса у окружењу и изведеним 

огледима; решавање једноставних проблем-ситуација, самостално и у тиму; - коришћење 

научног речника, примереног узрасту, за описивање промена својстава материјала, појава и 

процеса;  

- подстицање усменог и писменог изражавања кроз дискусије и вођење експерименталне 

свеске; 

 - развијање критичког односа према информацијама које се добијају чулима; - препознавање 

опасности и услова за безбедан рад. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
 

Испитајмо нека својства ваздуха, воде и смеша (раствора), или онога што удишемо, пијемо и 

једемо. Да ли је боца празна? Ветроказ. Мали замрзивач. Како сачувати лед. Водена турбина. 

Потопи једрењак. Плива - тоне јаје. Направи магнет. Да ли вода проводи електричну струју? 

Да ли ће заједно да падну на земљу (кликери различитих величина, једнаке коцке од дрвета, 

пластике и стиропора...)? Шта најбрже пада: лист, лоптица или авион - све од хартије? Како 

нам помаже Земљина тежа? Мерење времена. Пешчани сат 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
 

 Ученицима треба пружити прилику да: - промишљају и развијају интелектуалну активност и 

вештине у процесу упознавања и разумевања појава у природи; - задовоље своју радозналост 

на различите начине: посматрањем, истраживањем, кроз самосталну активност. Овај приступ 

карактерише: - партнерски однос наставник - ученик, који подразумева заједничко 

формулисање проблема и питања; - вођење акција од стране ученика и предвиђање њиховог 

исхода, тј. постављање хипотеза; - објашњавање и континуирано бележење својих запажања 

у експерименталну свеску. Он их охрабрује да постављају питања, истражују и дискутују. 

Треба посебно имати у виду да се циљеви и задаци овог предмета постижу кроз непосредну 

истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника.                                             

 

Активности ученика: посматрање, сакупљање материјала и података, упоређивање, 

класификовање, бележење, замишљање и постављање 

 

Активности наставника:  води и усмерава ученике у свим етапама "истраживачког" рада: 

приликом постављања питања и хипотеза, предлагања огледа, њиховог извоёења и 

представљања резултата рада. 

 

Оцењивање ученика: 

Оцењивање је бројчано, али не улази у просек.   

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

● праћење остварености исхода 

● праћење практичног рада ученика 

● активност на часу 
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     Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
 

5. 3. 15. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне 

активности - 36 часова 

 
       Оперативни задаци: 

 

        Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски 

уређеног,  хуманог и толерантног друштва. 

        Јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају 

остваривање права на различитост. 

        Развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине. 

        Побуђивање интересовања код ученика за присуство ликовним изложбама, књижевним 

сусретима и музејима. 

        Мотивисање ученика за учешће на разним спортским и културним манифестацијама. 

 

Активности: 

Друштвене активности: 
Циљ и задаци: развијање свести о здравом начину живота, поштовање разлика и 

уважавање својих и туђих потреба 

Садржаји: Друштвене игре, заједничке прославе рођендана у разреду, припрема програма за 

одељенске и школске приредбе, обележавање значајних датума, радионице 

Културне активности: 

Циљ и задаци: развијање опште културе, развијање и подстицање стваралачких 

активности, развијање маште, оригиналности, смисла за лепо 

Садржаји: Посета библиотеци, гледање одабраних филмова, књижевни сусрети, посете и 

разговор о позоришним представама и филмовима, посета Зоо врту, Ботаничкој башти, 

најлепше песме и приче , језичке игре, ребуси... 

Хуманитарне активности; 

Циљ и задаци: развијање хуманог односа, поштовање разлика и разумевање туђих потреба, 

брига о биљкама и животињама 

Садржаји: Помоћ друговима у одељењу, учествовање у акцијама Црвеног крста, прављење 

пригодних пакетића за децу без родитељског старања, садржаји који се односе на здравствено 

васпитање , очување природе... брига о биљкама и животињама.. 

Техничке активности:   
Циљ и задаци: развијање креативности, стваралачког рада, уредности, прецизности, 

изграђивање личних, критичких ставова према загађењу животне средине  

Садржаји: уређивање паноа, учионице поводом значајних празника, 

израда слова од украсног папира, предмета од разног материјала.,израда честитки поводом 

значајних датума 

Спортске активности: 

 

Циљ и задаци: развијање такмичарског духа, развијање моторике, спретности, физичких 

способности 

Садржаји: Игре у школском дворишту, међуодељенска такмичења  
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5. 3. 16. ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 -1 час недељно – 36 часова годишње 

 

На часу одељенског старешине неопхоно је обрадити наставне садржаје који нису нашли своје 

место у програмским садржајима обавезних и изборних предмета. Ниво обраде наставних 

садржаја се обрађује по принципу поступности. Подстицањем мисаоних активности подстиче 

се логичан начин размишљања. Водити рачуна о индивидуалним  карактеристикама ученика, 

као о социјалном окружењу сваког ученика Грађење толерантне комуникације кључно је да би 

се сви ученици осећали пријатно и актив учествовали у заједничком раду. Неопходно је 

подстицати радозналост, самосталност и стваралачке идеје, са уважавањем развојних и 

индивидуалних карактеристика. 

 

Начин реализације: 
     На часовима ЧОС-а наставник је координатор и организатор активности а тежи се томе да 

ученици самостално испољавају своје ставове и организују активности на часу.  

 

Глобална структура годишњег програма 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – 3. разред 

 

Ред. 

број 
Тема 

Оријента-

циони 

број 

часова 

1 Подстицање договора и сарадње 3 

2 Дечја права и подстицање за активну партиципацију у животу школе 3 

3 Здравствено васпитање 8 

4 Сазнање о себи и другима, самопоштовање и самопоуздање  3 

5 Обележавање значајних датума 7 

6 Развијање и његовање људских вредности 5 

7 Еколошка сазнања и чување природе 2 

8 Стварање и развијање радних навика 4 

9 
Сарадња одељенских заједница 

 
1 

1-9 
Свега 

 
36 

                         

            

 

 

 

 



288 

 

               Табеларни преглед броја планираних часова по наставним темама 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ – 3. разред 

Тема 
Ред. 

број 
Садржај 

1 
1 Ја у трећем разреду 

2 Права и дужности ученика и избор председника одељенске заједнице 

3 

9 

3 Бринем о свом здрављу - лична хигијена и хигијена здравља 

4 Безбедно кретање у саобраћају- 10 лекција које живот значе 

1 5 Ја у мом одељењу 

7 6 Чувамо ли на прави начин животну средину 

5 7 Oбележавање Дечје недеље 

6 8 Како се понашамо према другима (у школи и ван ње) 

2 9 Мој радни дан 

6 

10 Поштујемо различитости - толеранција 

11 Како разговарамо у друштву (другарске и недругарске речи) 

3 12 Твоја физичка форма 

6 13 Другарство 

3 14 Чистоћа је пола здравља 

2 15 Развијање другарства и међусобне солидарности (помоћ другу) 

4 16 Поносим се што... 

5 

17 Одељенска прослава Нове године 

18 Прослава Светог Саве 

9 19 Колико смо напредовали,шта да учинимо да нам успех буде бољи 

2 20 Како учити 

9 

9 

21 
Како смо провели зимски распуст и задаци који нас очекују у другом 

полугодишту 

22 Како проводимо слободно време 
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3 23 Правилна исхрана 

   4 

   5 

24 Колико читамо 

25 Дан жена – поклон као знак пажње 

5 

   

    6 

    3 

26 У сусрет пролећу – одељенски пано 

27 Како решавамо сукобе 

28 Правилан ритам рада и одмора 

   5 

   3 

   5 

29 У сусрет ускршњим празницима 

30 Значај спорта за здравље 

31 У сусрет Дану школе 

3 32 Прва помоћ 

3 33 Раст и развој 

8 34 Квиз знања (дружење са другим одељенским заједницама) 

7 35 Допринос ученика естетском изгледу школе 

9 36 
Разговор о раду наше одељенске заједнице у овој години; Мој успех на 

крају године 

 

5. 3. 17.  Пројекат „Покренимо нашу децу“ 

Циљ: 

Развијање моторичких способности кроз вежбе и активности примерене узрасту и стицање 

навика за бављење физичким активностима. 

Задаци: развијање моторичких способности као што су: брзина, издржљивост, агилност, снага, 

гипкост и координација покрета кроз три модела програма уз коришћење Водича за вежбање.  

Садржаји: Весела столица, Причам ти причу, Здрава стопалца, Разиграна палица, Музичка 

гимнастика, Плеши и заледи се, Јесење, Зимске и Пролећне играрије. 

 

Начин остваривања програма 
 

Програм „Покренимо нашу децу“, биће реализован кроз петнаестоминутна вежбања на часовима 

редовне наставе и ваннаставних активности (Час одељењског старешине и Друштвено-техничке, 

хуманитарне, спортске и културне активности), у циљу побољшања здравственог стања ученика 

и њихове физичке активности. 

Планиране активности се реализују у фискултурној сали, напољу, у учионици и у просторијама 

које  испуњавању здравствено-хигијенске услове. 

Радом програма руководиће учитељи у свом одељењу. 
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Д.  ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

5. 3. 18.  ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – 18 часова 

 Циљ: 

   Увежбавати наставне садржаје са чијим усвајањем ученици касне, утврдити и проверити научено. 

   Задаци:  

  - вежбање наставних садржаја; 

  - развијање мишљења и логичког закључивања; 

  - систематизовати усвојена знања и умења у решавању сложених задатака; 

 - развијање радних навика , вежбања и самосталног рада 

Назив теме /области                Садржаји програма 

I Језик (граматика и правопис)   именице, глаголи, придеви (основна својства), 

проста реченица (појам, разумевање, самостално 

састављање), реченица по значењу и облику, 

главне речи у реченици (субјекат, предикат), 

употреба великог слова у писању почетка 

реченице, личних имена, имена градова, река, 

планина, држава (основне категорије), употреба 

тачке, упитника, узвичника, запете. 

II Књижевност     савладане технике читања и писања оба писма 

савладана техника читања наглас и у себи, са 

делимичним или потпуним разумевањем 

прочитног (оба писма), да разликују прозни текст 

од поетског да уоче ликове, догађаје, да имају 

елементарна знања о појмовима: тема, идеја, 

бајка, басна 

III Језичка култура      

 

Усмено изражавање: 

-састављање приче на основу слике, доживљаја 

-извештавање о себи 

-описивање појаве, предмета, бића 

-препричавање краћег текста 

Писмено изражавање: 

-преписивање 

-краћи диктат 

-писање извештаја о себи једноставним 

реченицама 

  

Начин реализације  
 

 Допунска настава се реализује по потреби у зависности од индивидуалних потреба ученика. На часовима 

допунске наставе биће заступљен диференциран начин рада. Допунска настава прати редовну наставу и 

акценат стављамо на садржаје које ученици нису у потпуности усвојили или их са тешкоћом усвајају.   
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5. 3. 19.  ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ – 18 часова 
 

Циљ:  Увежбавати наставне садржаје са чијим усвајањем ученици касне, утврдити и проверити научено. 

    

Задаци: 

 

  - вежбање наставних садржаја; 

 - развијање мишљења и логичког закључивања; 

 - систематизовати усвојена знања и умења у решавању сложених задатака ; 

 - развијање радних навика, вежбања и самосталног рада. 

 

 

Назив теме /области           Садржаји програма 

I Блок бројева до 1000 записивање, упоређивање бројева до 1000, сабирање и 

одузимање до множење и дељење троцифреног и 

једноцифреног броја )                                                              

II  Геометријске фигуре и њихови 

међусобни односи 

правоугаоник, квадрат, троугао, круг,цртање  углова 

(оштар, прав, туп), формирање представа о правој и 

полуправој             

 

III   Мерења и мере мере за дужину, мере за запремину,  мере за време 

    

Начин реализације 

 

   На часовима допунске наставе биће заступљен диференциран начин рада. Допунска настава прати 

редовну наставу и акценат ћемо ставити на садржаје које ученици нису у потпуности усвојили или их са 

тешкоћом усвајају.      

 

  

5. 3. 20. Индивидуализација и ИОП у трећем разреду 

 

У току првог полугодишта пратиће се сви ученици трећег разреда и по потреби, у другом   

 класификационом периоду, уколико се код неких ученика, јави потреба, примењиваће се  

индивидуализација. Уколико она не покаже резултате прећи ће се на  прилагођени начин рада.На крају 

првог полугодишта, учитељи ће предложити Тиму за инклузивно образовање да се код ученика  који нису 

напредовали изради ИОП уз сагласност родитеља и мишљење Интересорне комисије. 
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5. 3.  21. СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

                 

Предмет Назив уџбеника Аутори Издавачка кућа 

Српски језик „У свету речи”, читанка за трећи 

разред основне школе 

Мр Наташа Станковић 

Шошо, Маја Костић  
 

Нови Логос  

Дар речи”, граматика за трећи 

разред основне школе 

Јелена Срдић  
 

Нови Логос 

„Радна свеска”, српски језик за 

трећи разред основне школе 

Мр Наташа Станковић 

Шошо, Јелена Срдић 

Маја Костић  
 

Нови Логос 

Математика „Математика 3”, уџбеник 

математике за трећи разред основне 

школе 

Сенка Тахировић, Ива 

Иванчевић 

Нови Логос 

„Математика 3”, радна свеска из 

математикe за трећи разред основне 

школе  

Сенка Тахировић, Ива 

Иванчевић 

Нови Логос 

Природа и 

друштво 

 

„Природа и друштво”, уџбеник за 

трећи разред основне школе 

Марина Мунитлак 

Андријана Шикл Ерски 

Нови Логос 

„Природа и друштво”, радна свеска 

за трећи разред основне школе 

Марина Мунитлак  

Андријана Шикл Ерски 

Албина Холод 

Нови Логос 

Музичка 

култура 

„Музичка култура 3”, уџбеник 

музичке културе за трећи разред 

основне школе 

Владица Илић Креативни центар 

 

Енглески језик 

SmartJunior 3 уџбеник H. Q. Mitchell Дата Статус д.о.о. 

SmartJunior 3, радна свеска и цд H. Q. Mitchell Дата Статус д.о.о. 

Народна 

традиција 

Све, све али занат“, уџбеник 

народне традиције за трећи разред                                                               

Силвија Перић и Вилма 

Нишкановић                                                                                                                            

Завод за уџбенике 

Београд 
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     5. 4. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
  

а)  Листа предмета у  четвртом разреду и годишњи фонд часова  

б)   Програм обавезних и изборних предмета по разредима, са начинима и  

       поступцима за њихово остваривање у четвртом  разреду  

  

в)  Врсте активности у образовно -васпитном раду у четвртом разреду 

 

г)   Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског програма  

д)   Праћење реализације школског програма за четврти разред  

 

 

На овој листи наћи ће се предмети који су прописани на националном нивоу. На националном нивоу 

предложени су обавезни и изборни наставни предмети. 

На основу услова у којима школа  ради поред обавезних изборних предмета Верска настава (православна 

и исламска) и Грађанско васпитање, понуђени су и изборни предмети Народна традиција, Од играчке до 

рачунара и Чувари природе. 

                   Анкете за изборне предмете спроведене су у априлу школске 2017/18. године. Родитељи су се 

определили да ученици поред веронауке и грађанског васпитања у школској 2018/19. години изучавају 

предмет Народна традиција. 

 

 

а) ЛИСТА ПРЕДМЕТА И ФОНД ЧАСОВА У ЧЕТВРТОМ  РАЗРЕДУ 

   А. Обавезни  предмети 

 

Редни 

број 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5                180 

4. Природа и друштво 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено 

васпитање 

3 108 

 Укупно А 20 720 
 

 

*) Здравствено васпитање, односно садржаји предмета биће реализовани интеграцијом тема и кроз  

    остале наставне предмете. 
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Б. Обавезни изборни предмети 
 

Редни 

број 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. Верска настава (православна и 

исламска) 

1 36 

2. Грађанско васпитање 1 36 

3. Укупно Б 1 36 

 Укупно А + Б 21 756 

В.  Изборни предмети 
 

Редни 

број 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. Народна традиција 1 36 

2. Чувари природе 1 36 

3. Од играчке до рачунара 1 36 

4. Рука у тесту- откривање света 1 36 

 Укупно В 1 36 

 Укупно А + Б + В 22 792 

 

Облици образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети 

 изборни предмети и активности 

 

Ред. 

број 

Облик образовно -  васпитног 

рада 

Четврти разред 

недељно годишње 

1. Редовна настава 22 792 

2. Допунска настава   1   36 

3. Настава у природи*            7 – 10 дана годишње 

4. Додатна настава 1 1 
 

*Напомена: Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању од 7 до 10 дана,  

уз писмену сагласно  
Остали облици образовно - васпитног рада 

 

Ред. 

број 

Остали облици образовно - 

васпитног рада 

Четврти разред 

недељно годишње 

1. Час одељенског старешине 1 36 

2. Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 

1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 

 

 

Облици образовно - васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни предмети и 

активности у четвртом  разреду су: 

 

1. Редовна настава –  22  часа 

2.         Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности – 1 час 
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3.         Час одељенског старешине – 1 час 

4.         Допунска настава  – 1 час 

5.         Додатна настава -  1 час 

6.         Екскурзија -1 дан 

7.         Настава у природи – 7 до 10 дана годишње 

 

Стручно веће за четврти разред се определило да направи програм који ће се састојати првенствено у 

приступу који у први план ставља активност детета у чијој је основи стварање система који за циљ има: 

стваралаштво, истраживање и репродукцију. Страни језик ће имати комуникативно-интерактивни приступ, 

а Природа и друштво (која уједно представља континуитет интегрисаног наставног предмета Свет око нас) 

ће имати приступ спиралних кругова који се приликом планирања остварују интегрисаним тематским 

приступом. У глобалу овакав приступ има за циљ подстицање развојних потенцијала детета.  

 

б)    Програм обавезних  предмета и изборних предмета по разредима, са начинима и  поступцима  за 

њихово остваривање у четвртом  разреду  
Циљеви, задаци, наставне теме, начини реализације и активности у четвртом разреду,  налазе се у 

Прилозима и чине саставни део овог документа. Начин и поступци који ће се примењивати  у настави у 

четвртом разреду су пре свега у служби најважнијег циља образовања и васпитања у четвртом разреду, а 

то је формирање позитивног односа према школи и учењу, сазнавању. Што се тиче начина реализације, 

ниво и начин обраде наставних садржаја зависиће од могућности и интересовања ученика. Применом 

принципа поступности - од лакшег ка тежем, прошириваће се знања, како по обиму, тако и по сложености 

садржаја. Подстицањем мисаоне активности и применом метода анализе и синтезе постиже се логичан 

начин размишљања и виши сазнајни ниво водећи рачуна о индивидуалним карактеристикама сваког 

понаособ, као и о социјалном миљеу у ком ученик живи. Настојаће се на стварању динамичке и 

променљиве средине за учење, са осмишљено организованим материјалом који одговара развојном нивоу 

и индивидуалним интересовањима ученика, као и грађењу толерантне комуникације да би се сви ученици 

осећали пријатно, да би активно и отворено учествовали у заједничком раду.  

 

в)  Врсте активности у образовно -васпитном раду у четвртом разреду 

То сигурно не треба да буде једноставно изношење чињеница, већ разноврсне  активности које свестрано 

укључују ученике кроз  радионице, едукативне игре, имитације. Настојаће се на остваривању 

интерактивног и динамичног учења у одељењу како би ученици са лакоћом прихватили и усвојили знања, 

а да при томе немају утисак напорног рада. Наставне активности ће се усмерити на животну праксу и тиме 

знања и умења ставити у функцију применљивости. У раду са ученицима ће се подстицати радозналост, 

самосталност и стваралачке идеје, са уважавањем развојних и индивидуалних карактеристика. 

 

г)   Програмски садржаји и активности којима се реализују ваннаставне активности  

        у четвртом  разреду 

Ваннаставне активности задовољавају интересе ученика у складу са могућностима школе као и садржаје и 

облике слободних- ваннаставних активности. У том циљу биће организовани : 

- Посете Дечјем филмском фестивалу  

- Посете позоришним представама  

- Посете културним манифестацијама  

- Дружење са песницима и писцима 

- Полудневни излети, једнодневне екскурзије, настава у природи 

- Спортске активности (крос, спортски дан, унутар одељенска и разредна такмичења)  

- Разне секције и радионице (Кошаркашка, Чудесно перо, Млади песници, Шаховска секција, Друштвене, 

техничке, културне, хуманитарне,  спортске активности, Хор млађих разреда) 
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д)  Праћење реализације школског програма за четврти разред  

1)  Праћење остваривања програма ће се остваривати кроз: 

 Перманентно праћење радова и активности ученика 

 Састанке (планиране на почетку године) стручног актива 

 Консултације са саветницима за осигурање квалитета наставе 

 

2)   Подаци о напредовању ученика ће се добити на основу: 

 Континуираног праћења ученичких продуката 

 

 Испитивањем, тестирањем, посматрањем ученика и њихових активности (усмено – разговор, 

усмено излагање ученика, презентовање групног или индидивидуалног рада, писмено – диктати, 

писмени радови, тестови, контролни задаци, ученички радови и продукти ученичких активности-

домаћи задаци,  разговори са ученицима, усмена и систематска вежбања) . 

 

      Обавезни наставни предмети вреднују се бројчано ( 1 – 5 ). 

      Обавезни изборни предмети верска настава и грађанско васпитање  се оцењују описно.  

      Изборни предмети народна традиција, чувари природе, од играчке до рачунара се оцењују  бројчано, 

али не улазе у  просек. Критеријуми  су: редовност похађања,  заинтересованост и  активно укључивање у 

процес наставе. 

 У процес праћења и оцењивања укључени су: наставници, ученици, родитељи, стручни  

 сарадници, стручне институције, директор, просветне власти... 

 Оцењивање ученика је сталан процес праћења и подржавања развоја и напредовања ученика у току 

школске године.  

 Критеријуми за оцењивање успеха ученика из обавезних наставних предмета су: врста, обим и ниво 

знања,  умења и вештина и ангажовање ученика у наставном процесу.  
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5. 4. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

5. 4. 1. СРПСКИ  ЈЕЗИК 

 

Циљ Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима 

српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно 

изражавати; да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна 

дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске 

баштине. 

 

Оперативни 

задаци 

проширавање знања о простој реченици и њеним деловима; 

савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим речима; 

оспособљавање за изражајно читање и казивање; 

поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне предности 

књижевног текста и сценских дела ( осећања, фабула, радња, ликови, поруке, 

стилогеност сценског израза); 

навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према захтевима 

програма; 

савладавање основа методологије израде писмених састава 

 

Разред Четврти 

Годишњи 

фонд часова 

180 часова 

Недељни 

фонд часова 

 5 часова 

Кључни појмови: књижевност, језик, језичка култура. 
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Тема                                              Садржај програма 

 

Језик 

 

а) 

граматика 

Обнављање и утврђивање знања усвојених у претходним разредима. Уочавање речи које 

у говору и писању мењају свој основни облик (променљиве речи) - без дефиниција и 

захтева за променом по падежима и временима. Уочавање речи које задржавају свој 

основни облик у свим ситуацијама (непроменљиве речи) без именовања врста тих речи. 

Реченица - појам глаголског предиката (лични глаголски облик); уочавање речи и групе 

речи (синтагма) у функцији објекта и прилошких одредаба за место, време и начин. 

Појам субјекта; уочавање речи у функцији атрибута уз именицу и именичког скупа речи 

(именичка синтагма). Ред реченичних чланова у реченици. 

Именице - збирне и градивне; род и број - појам и препознавање. 

Придеви - присвојни и градивни - уочавање значења, рода и броја у реченици. 

Заменице - личне; род и број личних заменица; лична заменица у функцији субјекта у 

реченици - појам и препознавање. 

Бројеви - главни (основни) и редни - појам и препознавање у реченици. 

Глаголи - појам и основна значења презента, перфекта и футура; вежбе у реченици 

заменом глаголских облика у времену, лицу и броју. 

Управни и неуправни говор. 

Утврђивање и систематизација садржаја обрађених од I до IV разреда. 

б) 

правопис 

 

 

 

 

Употреба великог слова у писању: имена држава и покрајина и њихових становника; 

имена насеља (градова, села) и њихових становника. 

Писање управног и неуправног говора (сва три модела). Наводници. Заграда. 

Писање присвојних придева изведених од властитих имена (-ов / -ев, -ин / -ски). 

Писање сугласника ј у придевским облицима на -ски, и у личним именима и 

презименима. Писање скраћеница типа: итд., сл., нпр. и скраћеница које означавају 

имена држава. Понављање, увежбавање и проверавање оспособљености ученика за 

примену обрађених правописних правила. 

в) 

ортоепија 

Уочавање наглашених и ненаглашених речи: вежбе у изговарању акценатских целина. 

Вежбе за отклањање грешака које се јављају у говору ученика.Изговор свих сугласника 

и гласовних група у складу са књижевнојезичком нормом ч, ћ, џ, ђ, х; - дс - (људских), - 

ио, - ао итд. Вежбе за отклањање грешака које се јављају у говору и писању ученика. 

Уочавање диференцијалне (дистинктивне) функције акцента у речима истог гласовног 

састава, а различитог акцента 
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Књижевност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лектира 

Лирика 

Народна песма: Наџњева се момак и девојка Народна песма: Јеленче 

Јован Јовановић Змај: Циганин хвали свога коња Војислав Илић: Јесен 

Десанка Максимовић: Пауково дело    Душан Радовић: Плави зец 

Драган Лукић: Друг другу       Мирослав Антић: Јуначка песма 

Бранислав Црнчевић: Мрав добра срца  Бранко Ћопић: Мјесец и његова бака 

Стеван Раичковић: Ка да то буде 

Милован Данојлић: Трешња у цвету   Добрица Ерић: Свитац пшеничар и воденичар 

Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа  Избор из поезије Милована Данојлића 

Федерико Гарсија Лорка: Луцкаста песма 

Епика 

Народна песма: Јетрвица адамско колено Народна песма: Стари Вујадин 

Народна приповетка: Међед, свиња и лисица 

Народна бајка: Пепељуга Народна прича: Најбоље задужбине 

Јанко Веселиновић: Град Исидора Секулић: Позно јесење јутро 

Мирослав Демак: Виолина Бранислав Нушић: Прва љубав  

Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и Месецу  Бранислав Црнчевић: Босоноги и небо 

Гроздана Олујић: Олданини вртови и друге бајке (избор) 

Светлана Велмар-Јанковић: Књига за Марка (Златно јагње, Стефаново дрво) 

Ханс Кристијан Андерсен: Ружно паче 

Рене Гијо: Бела Грива Луис Керол: Алиса у земљи чуда 

Браћа Грим: Трнова ружица Антоан де Сент Егзипери: Мали принц (одломак) 

Михаел Енде: Бескрајна прича (одломак) 

Драма Гвидо Тартаља: Подела улога Александар Поповић: Пепељуга 
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Добрица Ерић: Чик, да погодите због чега су се посвађали два златна брата 

Допунски избор 

Поред наведених дела, наставник и ученици слободно бирају најмање три, а највише 

још пет дела за обраду. 

Научно-популарни и информативни текстови 

Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове (одломак) 

Михајло Пупин: Од пашњака до научењака (одломак) 

Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу. 

Читање текста Читање наглас и у себи као увод у разговор о тексту. Усмерено читање 

(с претходно датим задацима): откривање карактеристика ликова (поступци, речи, 

изглед, особине), радњи, догађаја, природних појава и описа; уочавање језичко-

стилских слика. 

Читање усклађено с врстом и природом текста (лирски, епски, драмски, научно-

популарни, новински итд.). Подстицање ученика на варијације у темпу, јачини и 

интонацији гласа и на логичко паузирање при читању. 

Усмерено читање у себи: брзо схватање садржине, тражење одговарајућих података о 

лику, опису, осећањима и начину њиховог приказивања. 

Казивање напамет научених поетских и прозних целина и одломака. Сценске 

импровизације. 

Тумачење текста Уочавање и тумачење песничких слика, тока радње, главних ликова 

и основних порука у књижевном делу. Уочавање значајних појединости у опису 

природе (откривање чулних дражи: визуелних, акустичких, кинетичких, тактилних, 

мирисних и других). Указивање на значајна места, изразе и речи којима су изазвани 

поједини утисци у поетским, прозним и драмским текстовима. Уочавање и именовање 

садржинских целина у прозним текстовима; стварање плана. Запажање чинилаца који 

у разним ситуацијама делују на поступке главних јунака (спољашње и друштвене 

околности, унутрашњи подстицаји - осећања, намере, жеље). Уочавање и тумачење 

израза, речи и дијалога којима су приказани поступци, сукоби, драматичне ситуације и 

њихови узроци, решења и последице. 

Књижевни појмови 

Лирика Основни мотив и споредни мотиви у лирској песми. 

Визуелни и аудитивни елементи у песничкој слици. Песничка слика као чинилац 

композиције лирске песме. 
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Дужина стиха према броју слогова - препознавање. 

Понављања у стиху, строфи, песми - функција. 

Персонификација као стилско средство. 

Сликовитост као обележје песничког језика. 

Обичајне народне лирске песме - основна обележја. 

Лирска песма - основна обележја. 

Епика Тема и идеја у епском делу. 

Фабула: хронолошки редослед догађаја, елементи фабуле (увод, заплет, расплет). 

Односи међу ликовима; основни типови (врсте) карактеризације. 

Приповедач, приповедање; дијалог, монолог, опис у епском делу. 

Прича и роман - разлике. Роман за децу - основна обележја. 

Драма 

Ликови у драмском делу. Ремарке (дидаскалије). Драмска радња - начин развијања 

радње. Драмски текстови за децу. 

Функционални појмови Подстицање ученика да схватају и усвајају појмове: главно, 

споредно, машта, збиља, утисак, расположење, интересовање, околност, ситуација, 

испољавање; подстрек, услов, поређење, процењивање, тврдња, доказ, закључак; 

дивљење, одушевљење, љубав (према човеку, домовини, раду, природи); привлачност, 

искреност, правичност, племенитост. 

Језичка 

култура 

Основни облици усменог и писменог изражавања 

Препричавање текста са променом граматичког лица. Препричавање са изменом 

завршетка фабуле. Препричавање текста у целини и по деловима - по датом плану, по 

заједнички и самостално сачињеном плану. 

Причање у дијалошкој форми; уношење дијалога, управног говора у структуру 

казивања - по заједнички и самостално сачињеном плану. Причање према самостално 

одабраној теми. Настављање приче инспирисане датим почетком. Састављање приче 

по слободном избору мотива. 

Описивање слика које приказују пејзаже, ентеријере, портрете. Описивање 

сложенијих односа међу предметима, бићима и појавама. 

Извештавање о обављеном или необављеном задатку у школи или код куће - у облику 

одговора на питања. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је програмом наставе  за четврти разред 

основне школе који је у четвртом разреду заступљен са 180 часова. 

Програм садржи: циљ и садржајe  у оквиру четири програмско- тематских подручја: језик, 

књижевност, вештина читања и разумевања прочитаног и језичка култура. 

Сви садржаји распоређени су по подручјима, областима и темама уз примену  начела поступности, 

корелације, интеграције и примерености узрасту. 

Програм наставе српског језика се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима или у 

групама и реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 

Делимично, настава ће се организовати и у библиотеци  приликом организације сусрета са 

Усмена и писмена вежбања 

Ортоепске вежбе: увежбавање правилног изговора речи, исказа, реченица, пословица, 

брзалица, загонетака, питалица, краћих текстова; слушање звучних записа, казивање 

напамет лирских и епских текстова; снимање казивања и читања, анализа снимка и 

вредновање. 

Диктати: са допуњавањем, изборни, слободни, контролни диктат. 

Лексичке и семантичке вежбе: грађење речи - формирање породица речи; изналажење 

синонима и антонима, уочавање семантичке функције акцента; некњижевне речи и 

туђице - њихова замена језичким стандардом; основно и пренесено значење речи. 

Синтаксичке и стилске вежбе: састављање и писање реченица према посматраним 

предметима, слици и заданим речима; састављање и писање питања о тематској целини 

у тексту, на слици, у филму; писање одговора на та питања. Преписивање реченица у 

циљу савладавања правописних правила. 

Коришћење уметничких, научнопопуларних и ученичких текстова као подстицаја за 

сликовито казивање. Вежбе за богаћење речника и тражење погодног израза. 

Уопштено и конкретно казивање. Промена гледишта. Уочавање и отклањање 

безначајних појединости и сувишних речи у тексту и говору. Отклањање празнословља 

и туђица. Отклањање нејасности и двосмислености. Увежбавање технике израде 

писменог састава: анализа теме, одређивање њеног тежишта; посматрање, уочавање и 

избор грађе; распоређивање појединости; елементи композиције. 

Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу. Четири школска писмена 

задатка - по два у првом и другом полугодишту. Један час за израду и два часа за 

анализу задатака и писање побољшане верзије састава. 
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писцима и песницима. Приликом обраде нових садржаја користиће се већ стечена знања и умења 

ученика и подстицати развојни потенцијали деце. Ученици ће се подстицати да што више читају и 

тако ће се  утицати на васпитне компоненте.  Основни програмски захтеви у настави српског 

језика остварују се у концентричним круговима и континуираним низовима изучавајући језичке 

садржаје поступно и селективно. Поступност је обезбеђена избором и распоредом наставних 

садржаја, а ниво програмског захтева је описно формулисање  (запажање, уочавање, усвајање, 

појам, препознавање, разликовање, употреба, информативно);   Селективност се остварује избором 

и распоредом најосновнијих језичких законитости  чије тумачење се  заснива на њиховој функцији 

у комуникацији. 

Кроз комуникативно-интерактивни приступ ученици се третирају као одговорни и активни 

учесници у друштвеном чину, а њихова знања и вештине се вреднују јасно одређеним 

критеријумима. Методички приступ: интерпретацијско-аналитички, проблемско-стваралачки,  

корелацијско-  интеграцијски, стваралачки. 

Избор  одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, 

наставним  садржајима и циљевима  као и стандардима које треба остварити на  једном часу 

српског језика. 

У раду са ученицима су заступљене следеће методе: дескриптивна, аналитичко- синтетичка 

метода, комбиновани метод рада, демонстративна метода, дијалошка, илустративна метода, 

метода рада на тексту, метода писаних радова,  практичан рад, игровне активности, интерактивна 

метода, метода усменог излагања, индуктивно – дедуктивна метода 

 Облици рада треба да буду флексибилни, како би ученицима, кроз индивидуални, тимски или рад 

у пару настава била занимљивија. Основни облици извођења програма су: фронтални, 

индивидуални, рад у пару и рад у групи. Технике којима се остварују васпитно-образовни циљеви 

примерене су и прилагођене наставним темама као и наставној јединици предвиђеној за час. У 

раду са ученицима ћемо примењивати следеће технике читања и памћења: брзог читања, 

асоцијативна техника, олуја идеја, конгитивно мапирање, техника грозда, квизови, укрштенице, 

скривалице. Домаћи задаци се планирају навођењем типова задатака, при чему се води рачуна о 

образовно-васпитним задацима одговарајућег градива (теме) и могућностима ученика. При 

састављању, односно, припремању задатака за домаћи рад треба имати у виду индивидуалне 

способности ученика (обавезни задаци, факултативни задаци). 

 

У настави српског језика користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 

 

Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се: материјал за рад у пару и у групи, 

материјал за израду пројеката и за израду паноа, тестови, наставни листићи,  апликације, 

словарица, зидне слике, цртежи, цд, помагала: рачунар, видео- бим, платно. 

Кореалција ће се спроводити унутар самог предмета и у корелацији са другим предметима: 

природа и друштво, ликовна култура, народна традиција. 
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I Језик (граматика, правопис, ортоепија) 

У настави граматике примењиваће се следећи поступци:  подстицање свесне активности и 

мисаоног осамостаљивања ученика; сузбијање имитаторских склоности на битним својствима и 

стилским функцијама језичких појава; заснивање тежишта наставе на битним својствима и 

стилским функцијама језичких појава;  уважавање ситуационе условљености језичких појава;  

повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста; откривање стилске функције, 

односно изражајности језичких појава;  коришћење уметничких доживљаја као подстицај за учење 

матерњег језика;  систематска и осмишљена вежбања у говору и писању; ефикасно превазилажење 

нивоа препознавања језичких појава;  неговање примењеног знања и умења;  континуирано 

повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом; остваривање континуитета у 

систему правописних, стилских вежбања;  побуђивање учениковог језичког израза животним 

ситуацијама; указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава;  коришћење 

прикладних илустрација; Правопис се савлађуjе путем систематских вежбања елементарних и 

сложених коjе се организуjу често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред 

тога, ученике врло рано треба упућивати на служење правописом и правописним речником 

(школско издање).  

II Књижевност  

Основни поступци у остваривању програма из књижевности чине: читање, тумачење текста и 

изражајно исказивање напамет наученог текста. Ова знања и умећа имају функционалну улогу у 

свим наставним областима и у функцији су даљег усавршавања техника читања (гласно, 

изражајно, тихо или у себи, односно усмерено, истраживачко, продуктивно, аналитичко, 

информативно читање и сл.);  

Читање текста Читање наглас и у себи као увод у разговор о тексту. Усмерено читање (с 

претходно датим задацима): откривање карактеристика ликова (поступци, речи, изглед, особине), 

радњи, догађаја, природних појава и описа; уочавање језичко-стилских слика. Читање усклађено с 

врстом и природом текста (лирски, епски, драмски, научно-популарни, новински итд.). 

Подстицање ученика на варијације у темпу, јачини и интонацији гласа и на логичко паузирање при 

читању.  

Усмерено читање у себи: брзо схватање садржине, тражење одговарајућих података о лику, опису, 

осећањима и начину њиховог приказивања.   

Казивање напамет научених поетских и прозних целина и одломака. Сценске импровизације. 

Тумачење текста Уочавање и тумачење песничких слика, тока радње, главних ликова и основних 

порука у књижевном делу. Уочавање значајних појединости у опису природе (откривање чулних 

дражи: визуелних, акустичких, кинектичких, тактилних, мирисних и других). Указивање на 

значајна места, изразе и речи којима су изазвани поједини утисци у поетским, прозним и драмским 

текстовима. При тумачењу текста ученике подстицати на изношење ставова и судова о 

књижевном делу на основу чињеница из текста и на тај начин се подстиче изражавачки дух и 

критички став ученика, активна улога ученика у проучавању књижевног дела; Дискусије и дебате 
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на одабране теме и разговори о прочитаном тексту. Уочавање и именовање садржинских целина у 

прозним текстовима. Запажање чинилаца који у разним ситуацијама делују на поступке главних 

јунака. Уочавање и тумачење израза, речи и дијалога којима су приказани поступци, сукоби, 

драматичне ситуације и њихови узроци, решења и последице. 

Изражајно казивање је у функцији развоја говорне културе ученика користе се вежбе изражајног 

казивања „очи у очи“ и логичко усвајање текста, никако механичко; Књижевне појмове ученици 

ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на претходно читалачко 

искуство. Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току наставе указује на њихова 

примењена значења. 

III Језичка култура 

Основни поступак при реализацији области језичке културе чине разне језичке игре, вежбе, 

описивања писмених радова, аутодиктат, препричавање и причање. Дискусије и дебате на 

одабране теме и разговори о прочитаном тексту. 

Препричавање разноврсних садржаја представља најједноставнији начин ученичког језичког 

испољавања у наставним околностима. То значи, најпре, да се унапред зна (а то се дефинише у 

оперативним плановима рада учитеља) које ће садржаје ученик препричавати у наставним 

околностима. Њихов избор треба да обухвати не само текстове, и не само оне из читанки, већ и из 

других медијских области (штампа, позориште, филм, радио, телевизија и сл.). Потом, ученике 

ваља благовремено мотивисати, подстицати и усмеравати на овај вид језичког изражавања, а то 

значи - омогућити им да се самостално припреме за препричавање али у које ће истовремено бити 

интегрисани и одговарајући програмски захтеви. Причање, пак, колико год било изазовно у свим 

својим сегментима за језичко испољавање најмлађих ученика - начелно ваља реализовати као део 

ширег наставног контекста у коме ће се саодносно и функционално наћи и други облици језичког 

изражавања, а нарочито описивање.  

Како се, пак, описивање врло често доводи у блиску везу са читањем и тумачењем текста 

(нарочито књижевноуметничког) то је потребно стално усмеравати ученичку пажњу на она места 

у таквим текстовима која обилују описним елементима, а посебно када се описују предмети, 

ентеријер, биљке и животиње, књижевни ликови, пејзаж и сл., јер су то и најбољи обрасци за 

спонтано усвајање описивања као трајне вештине у језичком комуницирању. Пошто је за 

описивање потребан већи мисаони напор и дуже време за остварење дуже замисли - ваља предност 

дати писменој форми описивања над усменом. Остали општи методички приступи овом значајном 

облику језичког изражавања исти су или слични као и код препричавања и причања (од 

планирања, преко реализације планираних активности, до вредновања постигнутог и 

функционалног повезивања са сродним садржајима какви су и усмена и писмена вежбања за 

стицање, усавршавање и неговање језичке културе ученика). Усмена и писмена вежбања, како им 

и сам назив каже, замишљена су као допуна основних облика језичког изражавања, почев од 

најједноставнијих (изговор гласова и преписивање речи), преко сложенијих (лексичке, 

семантичке, синтаксичке вежбе, остале вежбе за савладавање узорног говора и писања), до 

најсложенијих (домаћи писмени задаци и њихово читање и свестрано вредновање на часу). Свака 

од програмираних вежби планира се и остварује у оном наставном контексту у коме се јавља 
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потреба за функционалним усвајањем дате језичке појаве или утврђивања, обнављања или 

систематизовања знања и примене тих знања у конкретној језичкој ситуацији. То значи да се, 

начелно, све те или њима сличне вежбе не реализују на посебним наставним часовима већ се 

планирају у склопу основних облика језичког изражавања (препричавање, причање, описивање) 

или одговарајућих програмских садржаја осталих предметних подручја (читање и тумачење 

текста, граматика и правопис, основе читања и писања). Управо у осмишљеним са односним 

поставкама та вежбања вишеструко утичу на подизање нивоа ученичке језичке културе. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује  се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 

Потребно је  да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет 

његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и 

информативна како би имала  улогу подстицајне повратне информације. Оцењивање је бројчано. 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Ученици се оцењују из следећих области: вештина читања и разумевање прочитаног, 

писано и усмено изражавање, граматика и правопис  и књижевност.  Писмено 

изражавање оцењује се кроз израду обавезна четири писмена задатка, као и писање осам 

домаћих задатака којим се континуирано развија писменост ученика и припрема за 

израду писменог задатка. Истовремено се путем кратких правописних диктата проверава 

усвојеност одређених правописних правила и ради на отклањању грешака. 

Познавање граматике, лексике, књижевности проверава се кроз израду контролних 

задатака након савладаних програмских садржаја (систематизација наставне теме ).  

Усмено изражавање ученика вреднује се кроз говорне и сценске вежбе (усмено излагање 

на одређену тему, рецитовање и казивање наученог текста, препричавање, 

драматизације одломака из књижевних дела, учествовање у расправи, формулисање свог 

мишљења, култура комуникације ...).  

 

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

 

АКТИВНОСТИ  НАСТАВНИКА: 

 - организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства, методе) 

 - реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, води циљани 

     разговор, омогућује  примену стечених вештина, даје повратне информације) 

  - партнер у педакошкој комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља 

      питања...) 

  - партнер у афективној комуникацији са децом (помаже им да упознају и прихвате  

     своје и емоције других, 

  - разговара са децом када им је потребна помоћ, сарађује са родитељима, психологом,  

     педагогом) 

 - мотивише ученике и развија њихова интересовања 

 - прати напредовање ученика, оцењивач, утиче на социјалне односе у одељењу 

 - самоевалуација (прати ефекте сопственог рада), 

- прилагођава задатке способностима ученика 

 - води ученике у позориште,биоскоп, библиотеку, књижевни сусрет 

- упућује ученике на повезивање претходних знања са новим садржајима 

- планира и води децу у природу због бољег доживљавања природе 
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- усмерава ученике како да користе речник, подстиче ученике да се правилно изражавају 

- подстиче ученике да помажу једни другима у раду 

- упућује ученике како да праве плакате и презентације својих плаката, организује 

квизове знања 

- благовремено реагује на тешкоће у раду ученика 

- сарађује са родитељима и информише их о активностима деце 

- упућије ученике како да реализују пројектни задатак 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Поставља питања, чита, интерпретира, развија способност разумевања и доживљавања 

књижевних дела, усваја знања из свих области предмета, изражајно чита и казује, 

учествује у активностима на часу, негује и развија вештине, стиче способности и умећа 

за стваралачки рад у складу са узрастом, развија способност вредновања позоришне 

представе, радио-драме и филма, учествује у изради пројеката, припрема паное и 

презентације, ради тестове, осам домаћих и четири писмена задатка, уређује портфолио, 

повезује ново са већ постојећим знањем, изводи закључке, учествује у дискусији и 

дебати, усваја знања, води дневник читања, учествује у пројекту. 

 

Остале активности ученика у настави српског језика  

- редовно и уредно евидентира у свесци све што се ради на часу и код куће 

- чита у складу са врстом и природом текста (лирски, епски, драмски, 

научнопопуларни...) 

- правилно и уредно пише оба писма 

- чита благовремено текстове и књиге школске лектире 

- редовно извршава обавезе 

- усваја нове појмове из књижевности и језика 

- критички процењује прочитана дела 

- посећује библиотеку и врши избор дела за читање, присуствује књижевним сусретима 

   у школи и ван ње 

- повезује претходна знања и искуства са новим 

- усмерено чита дати текст водећи рачуна о датим задацима 

- открива карактеристике ликова и догађаја у текстовима 

- врши садржинску, идејну и естетску анализу текста 

- казује напамет поетске и прозне целине и одломке 

- уочава и тумачи песничке слике, ток радње, ликове и поруке у тексту 

- уочава и тумачи непознате речи и изразе 

- тумачи и усваја појмове из позоришне, филмске и књижевне умeтности 

- схвата и усваја функционалне појмове (машта, збиља, главно, споредно, утисак,  

    љубав...) 

- препричава текст са различитим задацима 

- по слободном изразу описује природу и дешавања у њој, ентеријер, потрете, бића,  

   појаве, односе, 

- пише по диктату са одређеним циљем 

- разликује и користи синониме, хомониме, аугментативе и деминутиве 

- саставља и пише реченице према различитим захтевима 

- преписује текст у циљу савладавања правописних правила 

- ради вежбе за богаћење речника 

- слуша и анализира домаће задатке својих другова 

- усваја и практично примењује граматичке садржаје 
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- припрема се унапред за обраду одређених садржаја 

- учествује у сценском извођењу драмских текстова 

- илуструје различите текстове или одломке 

- процењује свој рад 

- самостално пише саставе и песме 

- ради петоминутне вежбе и провере знања 

- учествује на литерарним конкурсима 

- помаже друговима у раду 

- чита необавезну литературу и препоручу 
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ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ  

                                             СРПСКИ  ЈЕЗИК  ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

1. ГОВОРНА КУЛТУРА 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор,   учествује у њему оконча га; 

пажљиво слуша своје саговорнике   

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања    

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без  тзв. „певушења“ или   

„скандирања“  

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде 

плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља   

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи  се теме, јасно 

структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући основну 

информацију и додатне информације  

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање  

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју  

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на ОСНОВНОМ НИВОУ 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ   

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста  

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом,  проналазећи информације експлицитно 

исказане у једној реченици, пасусу,  или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.)  

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите начине 

(синонимија, парафраза), садржана у тексту  

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник)  

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста  

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста  

1СЈ.1.2.7. разликује књижевно уметнички од информативног текста   

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је 

занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му 

познате; издваја речи које су му непознате  

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице  
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1СЈ.1.3.2. уме да се потпише  

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком  

1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива 

школе       

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре  

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме  

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи)  

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава   

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.)  

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску прославу, забаву), 

разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије) 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и 

глаголско време (презент, перфекат и футур)  

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне 

заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)  

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију  

1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у  

кући, школи и сл.)  

5. КЊИЖЕВНОСТ 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме   

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)                       

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту  

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту  

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на СРЕДЊЕМ НИВОУ 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ   

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у 

тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије   

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације 

исказане у различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле)  
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1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту  

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту (нпр. 

проналази  део/детаљ који је приказан на илустрацији, у табели, или на дијаграму)   

1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену  

1СЈ.2.2.6. препознаје  фигуративно значење у тексту  

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава 

расплет,уочава  међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим 

особинама, осећањима, намерама и сл.)   

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је 

занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова  

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни  

1СЈ.2.2.10.вреднује примереност илустрација које прате текст;наводи разлоге за избор одређене 

илустрације 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)  

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; 

користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/ -чки/-

шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно 

пише речцу ли и речцу не; употребљава запету при набрајању  

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове 

реченица, дужину реченице...)     

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим  

детаљима  

1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној)  

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст  

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст  

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне понављање)  

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке)   

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име родитеља, 

година рођења, адреса, телефон; школа, разред, одељење)  

1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира  

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  
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1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне 

придеве; личне заменице; основне и редне бројеве)  

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу                    

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног  

глаголског времена у друго  

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат  

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) 

и  по потврдности/одричности (потврдне и одричне)  

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику  

 У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију  

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, 

књигама из лектире и сл.) и правилно их употребљава 

5. КЊИЖЕВНОСТ   

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме  

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице, загонетке, брзалице)       

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми  

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима 

у књижевноуметничком тексту  

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту)  

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и  дијалога  

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту  

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ НИВОУ. 

  2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из  различитих делова 

дужег текста   

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. текст, 

табела, графички приказ)  

1СЈ.3.2.3. разликује различитa гледишта  заступљена у информативном тексту (нпр. мишљење аутора 

текста  вс. мишљења учесника у догађају)  

1СЈ.3.2.4. изводи  сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују; 

резимира наративни текст  
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1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату табелу или  

дијаграм)  

1СЈ.3.2.6. процењује  сврху  информативног текста у односу на предвиђену намену (нпр. који од два текста 

боље описује дату слику, да ли је упутство за (познату) игру потпуно и сл.)  

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је лик 

поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, 

или износи свој став о догађајима из текста)   

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке 

конструкције, укључујући и сложене  

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује основну 

информацију и додатне информације унутар текста и пасуса  

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста  

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст  

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)  

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне 

придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе)  

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких именица 

према броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју  

1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и начин  

 У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у  

којем  су употребљени  

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу   

5. КЊИЖЕВНОСТ   

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст  

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту  

                   1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком , аргументује их позивајући се на текст 
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5. 4. 2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Годишњи фонд наставе енглеског језика износи 72 часа 

Недељни фонд наставе енглеског језика износи 2 часа 

                                                                Четврти разред 

                                                           (четврта година учења) 

Циљ  

Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику 

комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог окружења. У исто 

време, настава страних језика треба да:  

- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика;  

- олакша разумевање других и различитих култура и традиција;  

- стимулише машту, креативност и радозналост;  

- подстиче задовољство коришћења страног језика.  

 - компетенција у језику који уче 

 

Општи стандарди  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог 

језика и културе у контакту са другим језицима и културама.  

Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са  

говорницама других језика.   

Посебни стандарди  

Разумевање говора  

Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама.  

Разумевање писаног текста  

Ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са познатим темама.  

Усмено изражавање  

Ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са познатим темама.  

Писмено изражавање  

Ученик у писаној форми изражава краће садржаје у вези са познатим темама, поштујући правила 

писаног кода.  

Интеракција  

Ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује информације у вези са познатим 

темама поштујући социокултурне норме комуникације 
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Знања о језику1 

 Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај 

личног залагања у процесу учења страног језика.  

Задаци на нивоу језичких вештина  

Разумевање говора  

Ученик треба да:  

- разуме општи садржај кратких и прилагођених текстова после неколико слушања;  

- разуме краће дијалоге (до 5 реплика / питања и одговора), прилагођене приче и песме у оквиру тема 

предвиђених програмом, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа и адекватно реагује на 

појединачне делове усмених порука издвајајући битне информације (датум, време, место, особе, 

количину...);  

- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство, догађај из непосредне прошлости и планови 

за будућност итд.).  

 

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да:  

- разуме краћи текст (до 50 речи), написане речи и реченице састављене углавном од познатих 

језичких елемената (речи и језичке структуре предвиђене програмом);   

 - разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама;  

- разуме и реагује на одговарајући начин на писане поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство, догађај из непосредне прошлости и планови 

за будућност итд.).  

Усмено изражавање  

Ученик треба да:  

- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију;  

- самостално даје информације о себи и окружењу;  

- описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију, препричава општи садржај прочитаног 

или саслушаног текста, користећи усвојене језичке елементе и структуре.  

 

Интеракција  

Ученик треба да:  

- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези са 

контекстом учионице, активностима у учионици, свакодневним активностима и договорима (у 

садашњости и будућности), као и догађајима из непосредне прошлости;  

- размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену;  

- учествује у комуникацији (у пару, у групи итд.) поштујући социокултурне норме комуникације 

(тражи реч, не прекида саговорника, пажљиво слуша друге...);  

- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења.  

 

Писмено изражавање  

Ученик треба да:  



316 

 

- допуњава и пише реченице и краће текстове (до 5 реченица, односно 20 речи), чију кохерентност и 

кохезију постиже користећи језичке елементе предвиђене програмом и у вези са познатим писаним 

текстом или визуелним подстицајем, користећи познате тематске и језичке елементе;  

- препричава текст, пише честитку или разгледницу, поруку, позивницу и др.;  

- попуњава формулар или пријаву (име, презиме, улица и број, место и поштански број, датум 

рођења).  

 

Ученик треба да:  

- препознаје и користи предвиђене граматичке садржаје (глаголска времена: садашње, прошло и 

будуће време у јасно контекстуализованим структурама, односно без теоријског објашњавања и 

инсистирања на апсолутној граматичкој тачности);  

- поштује ред речи у реченици;  

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости);  

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима.  

 

 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке 

структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.  

 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке 

структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.   

 

Садржаји програма  

Теме и ситуације  

Школа:  

- склоности према предметима, активности и теме по предметима, школски дан  

Ја и моји другови:  

- хоби, заједничке активности, солидарност и толеранција (помоћдругу/другарици, позајмљивање 

ствари, ужине, подела одговорности)  

Породица и блиско окружење:  

- слободно време у породици, породична путовања и излети - подела послова и обавеза у породици  

- опис и особине животиња; однос према животињама  

Празници: - прославе и манифестације у оквиру школе и ван ње (Дан школе, такмичења,  

ревије...)  

Мој дом: - дневни распоред активности током радних дана и викендом (учење, игре, обавезе...)  

Исхрана: - оброци ван куће (ресторан, ужина у школи, куповина у супермаркету...)  

Одећа: - одевни предмети за одређене прилике (формално и неформално одевање)  

- народна ношња земаља чији се језик изучава  

Окружење: - екологија, однос према човековој околини  
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Остало: - знаменитости земаља чији се језик учи  

- пригодна дечја прича или бајка  

- бројеви до 1.000  

- исказивање времена (детаљно)  

- коришћење новца  

  Програм за четврти разред подразумева комуникативне функције као и у претходном разреду. Оне 

се усложњавају лексичким и граматичким садржајима предвиђеним наставним програмом.  

Садржај комуникативних функција може бити једноставан или сложен у зависности од циљне групе 

(узраст, ниво језичких компетенција, ниво образовања).  

У настави страних језика садржај комуникативних функција зависиће од наставног програма. Иако 

су комуникативне функције исте као у претходном разреду, оне су структурално и лексички у складу 

са програмом за стране језике за четврти разред основне школе.  

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ  

o Представљање себе и других;  

o Поздрављање;  

o Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја,  

o бројева итд. (у вези са темама);  

o Разумевање и давање једноставних упутстава и команди;   

o Постављање и одговарање на питања;  

o Молбе и изрази захвалности;  

o Примање и давање позива за учешће у игри / групној активности;  

o Изражавање допадања/недопадања;  

o Изражавање физичких сензација и потреба;  

o Именовање активности (у вези са темама);  

o Исказивање просторних односа и величина (Идем, Долазим из..., Лево,  

o десно, горе, доле...);  

o Давање и тражење информација о себи и другима;  

o Тражење и давање обавештења;  

o Описивање лица и предмета;  

o Изрицање забране и реаговање на забрану;  

o Изражавање припадања и поседовања;  

o Тражење и давање обавештења о времену на часовнику;  

o Скретање пажње;  

o Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања;  

o Исказивање извињења и оправдања.  

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ СА ПРИМЕРИМА  

1. Употреба одређеног и неодређеног члана у реченичном контексту (основни принципи и 

најчешће комбинације) - и рецептивно и продуктивно:  

I have a new book.  
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The book is very interesting.  

2. Слагање именица и заменица са глаголима у лицу и броју (основни принципи и најчешће 

комбинације) - и рецептивно и продуктивно:  

I speak, you speak, he/she/it speaks, etc.  

Do you speak English? Does she speak English?  

3. Облици личних заменица - и рецептивно и продуктивно (без граматичких објашњења 

уколико ученици на њима не инсистирају):  

I, you, he/she/it, we, you, the, me, you, him/her/it, us ,you, them  

4. а) Рецептивно и продуктивно:  

- The Simple Present Tense, the present Continuous Tense  

She goes to school every day. They are watching TV now.  

- Прошло време, само одређени број најфреквентнијих глагола и рецептивно и продуктивно, као 

комплетне фразе (без граматичких објашњења уколико ученици на њима не инсистирају:  

The past Simple Tense, the Present Perfect Tense  

She made a cake yesterday. She has never been in London.  

- Будуће време помоћу going to и the Future Tense:  

I am going to see my grandparents.  

They will come tomorrow.  

б) Основни глаголски изрази - рецептивно и продуктивно:  

I am hungry. he is cold. They are feeling thirst.  

I like cooking.  

в) Најчешћи модални глаголи - рецептивно и продуктивно (без граматичких  

објашњења уколико ученици не инсистирају):  

must, can, may  

I must go. You mustn`t touch it! Can I sit here? I had to go earlier.  

г) Императив - рецептивно и продуктивно као комплетне фразе (без  

граматичких објашњења уколико ученици на њима не инсистирају)   

 Come in. Stop talking. Let`s go.  

д) Безличне конструкције са инфинитивом  

It is important to study English.  
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 

 

Ред.бр. 

наст. 

теме 

Назив 

наставне 

теме 

Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Укупно 

1. Shopping 2 4 6 

2. Moving 

about 

2 4 6 

3. Revision I  2  

4. Feelings 3 3 6 

5. Family and 

friends 

3 3 6 

6. Revision II  2  

7. Dreams 3 3 6 

8. Wild animals 3 3 6 

9. Revision III  2  

10. Treasure 3 4 7 

11. TV 3 3 6 

12. Revision IV  2  

13. What’s your 

favourite..? 

3 4 7 

14. Free time 3 3 6 

15. Revision V  2  

  28 44 72 
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    НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави 

страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови:  

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима за ученике, у пријатној и 

опуштеној атмосфери;  

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  

- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене  културолошке, 

васпитне и социјализирајуће елементе;  

- битно је значење језичке поруке;  

- од четвртог разреда наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на  

значај граматичке прецизности исказа;  

- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности те узор није изворни 

говорник;  

- с циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној 

интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања 

проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (Интернет, дечји часописи, проспекти и 

аудио-материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним 

условима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем;  

- од четвртог разреда наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог 

међусобног односа.  

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће:  

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;  

- поимање наставног програма као динамичног, заједнички припремљеног и прилагођеног скупа 

задатака и активности;  наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја;  

- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;   

 - уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних материјала;  

- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан;  

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију с другим предметима и подстиче ученике на 

студиозан и истраживачки рад;  

- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто.  



321 

 

Наставне методе:   

1. Вербалне методе   

 а) монолошка: - предавање, - приповедање, - описивање, - објашњавање   

б) дијалошка: - слободан разговор, - хоризонтална комуникација н-у,                                                                           

- вертикална комуникација  -дискусија 

2. Текстуалне методе а) рад на тексту, б) писмени задаци контролне вежбе 

3.  Игровне активности 

4.  Илустративно – демонстративне методе 

5.  Практични рад и радионица 

6.  Истраживачки рад ученика 

7.  Решавање проблема – хеуристички приступ 

 

   Активности ученика: 

1. Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, одреди, али и 

активности у вези с радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску итд.); 

2. Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

3. Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и 

сл.); 

4. Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанци, додати делове 

слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.); 

5. Игре примерене узрасту; 

6. Певање у групи; 

7. Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим / не волим, 

компарације...); 

8. Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти; 

9. Цртање по диктату, израда сликовног речника; 

10. "Превођење" исказа у гест и геста у исказ; 

11. Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова с текстом или, пак, 

именовање наслова; 

12. Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала; 

13. (извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације); 

14. Разумевање писаног језика: 
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а) уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско 

време, лице...) 

б) препознавање везе између група слова и гласова 

в) одговарање на једноставна питања у вези с текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор 

г) извршавање прочитаних упутстава и наредби 

14. Увођење дечје књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни 

израз; 

15. Писмено изражавање: 

а) повезивање гласова и групе слова 

б) замењивање речи цртежом или сликом 

в) проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, укрштене речи, 

и слично) 

г) повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама 

д) попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечји часопис или сл., налепнице за кофер) 

ђ) писање честитки и разгледница 

е) писање краћих текстова. 

 

Активности наставника: 

 уписује час,наставну јединицу и одсутне ученике 

 планира и организује наставу – координатор и организатор 

 формулише наставни садржај 

 реализује наставу – презентује нова граматичка правила и вокабулар, пише на табли, приказује на 

видео биму, пушта CD 

 информише, објашњава – информатор 

 поставља питања и задатке – иницијатор 

 обнавља претходно градиво неопходно за усвајање новог 

 проверава знање 

 контролише час – проверава да ли су сви ученици разумели, слуша, прати,анализира рад и излагања 

ученикани појашњава колико је потребно; прати напредовање сваког ученика, оцењује њихово 

постигнуће и тумачи грешке 

 задаје домаћи задатак 

 води активности, игре, презентације 

 стимулише, подстиче, подржава и развија интересовања ученика – саветник 
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 преноси знања, навике и развија адекватне способности код ученика 

 успоставља комуникацију 

 уводи иновације у наставу – иноватор. 

 

Упутство за оцењивање  

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто 

тако, оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану 

активност која подиже ниво стреса код ученика.  

Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди напредовање ученика у складу са 

оперативним задацима и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање се спроводи са акцентом на 

провери постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама.  

 

Елементи за проверу и оцењивање:  

 разумевање говора  

 разумевање краћег писаног текста  

 усмено изражавање  

 писмено изражавање  

 усвојеност лексичких садржаја  

 усвојеност граматичких структура  

 правопис  

 залагање на часу  

 израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи).  
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                                                   5. 4. 3.  МАТЕМАТИКА 

Циљ Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна 

математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и 

друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у 

решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање 

математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању 

менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку 

личности ученика. 

Задаци 

наставе 

математике 

да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних 

односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном 

животу; да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање 

улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности 

(математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;  

да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, 

стваралачког и апстрактног мишљења;  да развија културне, радне, етичке и естетске 

навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању 

природних појава;  да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу 

разноврсних извора знања;  да ученицима омогући разумевање одговарајућих 

садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и 

образовању, да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: 

истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао 

за самосталан рад; да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем 

основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и 

свестраном развитку личности ученика. 

Оперативни 

задаци 

Ученици треба да: успешно савладају читање и писање природних бројева у 

декадном бројевном систему; упознају  скуп природних бројева; науче да природне 

бројеве приказују тачкама бројевне полуправе; умеју да читају и записују помоћу 

слова основна својства рачунских операција; упознају и уочавају зависност између 

резултата и компонената  операције (на примерима); примењују упозната својства 

рачунских операција при трансформисању израза и у случају рачунских олакшица; 

знају да читају, састављају и израчунају вредност израза са више операција; знају да 

решавају једноставније једначине и неједначине (упознатих облика) у скупу 

природних бројева; упознају разломке (наведене у програму), њихово читање, 

писање и значење, уз коришћење одговарајућих термина; знају да цртају мреже и 

праве моделе коцке и квадра; упознају јединице за површину и примењују их при 

израчунавању површине квадрата, правоугаоника, квадра и коцке. 

Разред Четврти 

 

Годишњи 

фонд часова 

180 часова 

Недељни  

фонд часова 

   5 часова 
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Област /тема                              Садржаји математике у четвртом разреду 

Скуп 

природних 

бројева 

Писање и читање природних бројева у декадном систему 

Бројевна полуправа 

Разломци облика 
b

a
 (а <b и b ≤ 

10) 

  

 

Рачунске операције у скупу природних бројева и њихова основна својства (изражена 

формулом) 

Зависност збира, разлике и производа од чланова 

Изрази са више операција 

Једначине и неједначине раније упознатих облика 

Решавање текстуалних задатака 

Мерење  

и мере 

Мере за површину 

Површина Површина правоугаоника и квадрата. 

 Површина коцке и квадра 

                         

Кључни појмови: број, геометријска тела и фигуре, сабирање, одузимање, множење, дељење, разломак, 

мерење, површина. 

 

ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ  
 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на ОСНОВНОМ НИВОУ 

  

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА  

 

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже  

                   број на датој бројевној полуправoj  

1МА.1.1.2.  рачуна  вредност  бројевног  израза  са  највише  две  операције  сабирања  и  

                    одузимања у  оквиру прве хиљаде    

1МА.1.1.3. множи и дели без остатка  (троцифрене бројеве  једноцифреним) у оквиру прве хиљаде  

1МА.1.1.4.  уме  да  на  основу  текста  правилно  постави  израз  са  једном  рачунском операцијом  

1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде    

  

2. ГЕОМЕТРИЈА  

 

1МА.1.2.1.  уме  да  именује  геометријске  објекте  у  равни  (квадрат,  круг,  троугао,  

                    правоугаоник,  тачка, дуж,  права,  полуправа  и  угао)  и  уочава  међусобне односе   

                    два  геометријска  објекта  у равни  (паралелност,  нормалност, припадност)  

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе  

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна  

                    јединица  

1МА.1.2.4. користи  поступак  мерења  површине  објекта,  приказаног  на  слици,  при чему је дата  

                   мерна  јединица  
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3. РАЗЛОМЦИ  

1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак  1/n  (n ≤ 10) и препозна његов графички   

                    приказ  

1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине 

 
 
 
4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у  
                      једноставним ситуацијама  

1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности  (l, dl, ml) 

1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t)  

1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме  

 

Следећи искази описују шта ученик ученица зна и уме на СРЕДЊЕМ НИВОУ 

  

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА  

1МА.2.1.1.  уме  да  примени  својства  природних  бројева  (паран,  непаран,  највећи, најмањи,  
                      претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем  

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју  

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза  

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције  

1МА.2.1.5. уме да решава једначине  

 

2. ГЕОМЕТРИЈА  

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни  

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине  

1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе  

1МА.2.2.4. уме да израчуна обим  троугла, квадрата и правоугаоника када  су подаци дати у истим 
                     мерним  јединицама  

1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим  
                      мерним   јединицама  

1МА.2.2.6. препознаје  мрежу  коцке  и  квадра  и  уме  да  израчуна  њихову  површину када су  
                     подаци дати у истим мерним јединицама  

 

3. РАЗЛОМЦИ  

 
1МА.2.3.1. уме да препозна разломак  а/b (b ≤ 10, a < b) када  је графички приказан на фигури 
                      подељеној на  b делова  

1МА.2.3.2.  уме  да  израчуна  n-ти  део  неке  целине  и  обрнуто,  упоређује  разломке облика 1/n 

                    (n ≤ 10)  

  

4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  

 1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у  
                      сложенијим ситуацијама  

1МА.2.4.2.  зна  јединице  за  време  (секунда, минут,  сат, дан, месец,  година) и  уме да претвара   
                       веће  у  мање  и  пореди  временске  интервале  у  једноставним ситуацијама  

1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање  

1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање 

1МА.2.4.5.  уме  да  користи  податке  приказане  графички  или  табеларно  у  решавању  
                       једноставних  задатака и уме графички да представи дате податке 

 

 



327 

 

 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ НИВОУ.  

  

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА  

1МА.3.1.1. уме  да  примени  својства  природних  бројева  у  решавању  проблемских задатака  

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени.  

1МА.3.1.3. уме да израчуна  бројевну  вредност  израза  са  више  операција,  поштујући  
                      приоритет  

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми  

1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом  

  

2. ГЕОМЕТРИЈА  

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање  

1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника  

1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника  

1МА.3.2.4.  уме  да  израчуна  обим  и  површину  сложених  фигура  у  равни  када  су подаци 
                      дати у истим мерним јединицама  

1МА.3.2.5.  уме да израчуна  запремину  коцке и  квадра  када  су  подаци дати  у  истим мерним 
                       јединицама  

  

3. РАЗЛОМЦИ  

1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак  а/b (b ≤ 10, a < b)  

1МА.3.3.2. зна да израчуна део а/b (b ≤ 10, a < b) неке целине и користи то у задацима 

 

4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  

1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да  претвара  из  једне јединице  

у  другу  и  пореди  временске  интервале  у сложенијим ситуацијама  

1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности  

1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе    

 

 

Напомена: обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка са једночасовним  исправкама            

(8 часова). 

 

 НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

 У четвртом разреду се наставља са остваривањем наставних садржаја из математике који су јединствена  

целина са програмом оствареним у другом разреду и његов су продужетак. Из тих разлога приступ,  

реализација и методологија биће захтевнији.  

 С обзиром да је врло битно понављање таблице сабирања и одузимања таблице природних бројева до 100, 

и таблица множења и дељења до 100, иницијалним тестовима ћемо проверити  степен овладаности  овом 

темом. 

 Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је програмом за четврти разред основне школе  

који је заступљен са 180 часова. 

 Програм садржи: циљ и садржајe у оквиру три програмско-тематска подручја: скуп природних бројева,   

мерење и мере и површина. 

Сви садржаји распоређени су по областима и темама уз примену  начела поступности, корелације, 

интеграције и примерености узрасту. Садржаји програма математике представљају основу за остваривање 

стандарда, јер је њима обухваћено све оно што ученик треба да изгради на нивоу знања. 

Програм наставе матеамтике се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима или у групама и 

реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. Делимично, настава 

ће се организовати и у школском дворишту приликом обраде теме која се односи на мерење и мере.  
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Избор  одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним  

садржајима и циљевима  као и стандардима које треба остварити на  једном часу математике. 

Врло је важно да се у настави математике примењује више, међусобно комбинованих метода рада. Избор 

метода зависи од: садржаја градива, типа часа, степена развоја ученика, предзнања ученика, састава 

одељења, броја ученика у одељењу и наставне технологије. У вези с тим у настави математике ће се 

користити следеће наставне методе: методе усменог излагања (објашњавање,описивање, образлагање, 

доказивање), методе разговора (разговор, расправа, дијалог),метода демонстрирања, метода експеримента 

и посматрања, метода рада на тексту, индуктивно – дедуктивна метода, илустративна метода, хеуристички 

приступ, метода писаних радова,  практичан рад, игровне активности, интерактивна метода, метода 

графичких радова, учење кроз игру. 

 

Основни облици извођења програма су: фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи.  У настави 

математике користиће се и интердисциплинарни приступ тако што ће се ученици подстицати да 

примењују и повезују знања тако што ће: 

 

- у области ликовне културе користити ликовне технике за израду орнамента, плаката, макета, 

геометријских облика, ... , композиција линија ( стварање композиције линија цртањем правих, паралелних  

линија троуглом и лењиром  и кружних линија шестаром); користити ликовне технике за израду 

тродимезионалних скулптура користећи моделе геометријских тела, облепљује површину ситнијих делова 

„града“ и гради макете градова и утврђења средњовековне Србије 

 

- у области физичког васпитања користити стечена знања за мерење физичких способности (дужина 

скока удаљ, брзина трчања, дужина пређене стазе, ...), фигурално трчање ( геометријски облици );  вођење 

лопте у трчању право и вијугаво ( праве и криве линије );   

                                                                                                                                                                                                                                                        

- у области природе и друштва израчунавање на ленти времена приказивањем арапским и римским 

бројевима (прошлост Србије од Немањића до Другог светског рата) – кретање у времену  

 

- у области српског језика вештина читања и разумевања прочитаног, питања и одговори, састављање 

реченица, правописна правила; 

 

У настави математике користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 

Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се:  материјал за рад у пару и у групи,наставни 

листићи,  наставни листови, апликације,илустрације, прибор за цртање, модели геометријскох фигура, 

модели предмета у непосредној околини, играчке, рачунар, табла, платно, пројектор. 

За реализацију циља наставе математике на овом нивоу садржаји програма у основи су довољно 

приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно деловати на ученике, јер ови имају 

могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и генерализације, синтезе и 

примене, стваралачко решавање проблема). 

 

I Скуп природних бројева 

 

 Графичко представљање разних стварних ситуација помоћу Венових дијаграма (или на друге начине); 

упознавање и графичко представљање бројног низа природних бројева; решавати бројне изразе  повећање 

ефикасности наставе кроз аналитички и синтетички приступ решавању текстуалних задатака; паралелно са 

случајевима једнокости двају израза, ученици упознају и случајеве неједнакости, откривање идеје 

пресликавања увођењем таблица и дијаграма; практичним радом утврдити зависност  између података; 

упутити ученике како да у разним животним ситуацијама уочавају одговарајуће математичке релације. 
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II Мерење и мере 

 

За упознавање метарског система мера треба користити очигледна средства и давати ученицима да мере 

предмете из околине (у учионици, школском дворишту, код куће итд.). Исто тако, неопходно је и да се 

ученици вежбају да процењују одока (нпр. раздаљину између два предмета, масу и сл.), па да по 

завршеном таквом мерењу утврђују израчунавањем колику су грешку учинили. Приликом обраде мера за 

површину треба користити моделе у величини квадратног метра, квадратног дециметра, квадратног 

центиметра. 

Претварање јединица у мање и веће јединице треба показивати и увежбавати на примерима, али у 

задацима не треба претеривати с великим бројем разних јединица. Благовременим увођењем метарског 

система мера, отпада потреба да се вишеимени бројеви издвајају у посебан одељак, односно рачунске 

операције са вишеименим бројевима треба изводити упоредо са рачунањем с природним бројевима, на тај 

начин што ће се вишеимени бројеви претварати у једноимене бројеве најнижих јединица. 

Мере за дужину/површину обрађивати упоредо са одговарајућим градивом из геометрије;  

да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске узајамне односе, да упознају јединице за 

површину; оспособљавање ученика за прецизност у мерењу. 

 

III Површина 

 

Кроз практични рад стицање елементарне геометријске представе;  системски рад на развијању 

елементарних просторних представа; кроз практичан рад објаснити систем јединица мера; упознавање 

својства рогљастих тела;упознавање и усвајање формула за израчунавање површине  правоугаоника, 

квадрата, квадра и коцке; примена стечених знања кроз решавање текстуалних задатака, упоређивањем, 

мерењем, прављењем модела 

 

ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ МАТЕМАТИЧКИХ ЗНАЊА И УМЕЊА 

УЧЕНИКА 

            Знати: 

o низ природних бројева; 

o својства рачунских операција; 

o понашање нуле при сабирању и множењу и јединице при множењу; 

o јединице за површину; 

o формуле за површину квадрата, правоугаоника, коцке и квадра; 

Умети: 

o читати, записивати и упоређивати природне бројеве; 

          придруживати природним бројевима тачке бројевне полуправе 

o читати и састављати изразе са више операција и израчунавати њихову вредност; 

o вршити четири основне рачунске операције у скупу природних бројева; 

o користити при обављању рачунских операција упозната својства тих операција 

ради лакшег и бржег рачунања; 

o уочавати зависност између резултата и компонената рачунских операција; 

o читати и писати разломке (наведене у програму); 

o решавати једначине и неједначине упознатих облика; 

o самостално проверити тачност извршене рачунске операције, као и решење 

једначине или решење неједначине; 

o решавати текстуалне задатке (састављањем израза, односно помоћу једначине); 
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o израчунавати површину квадрата, правоугаоника, коцке и квадра; 

o коректно записивати решење задатка (у свесци или на табли); 

o користити уџбеник. 

 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно 

и реализује  се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је  да наставник континуирано и на примерен начин указује 

ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити 

прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала  улогу подстицајне 

повратне информације. Оцењивање је бројчано. 

 

Начин праћења постигнућа ученика 

- иницијални тест, усмена проверавања 

- свакодневно праћење ученика на часовима  

- повремене петоминутне провере на крају часа путем усмених или  кратких писмених  

  одговора, 

- петнаестоминутне провере усвојености обрађеног градива 

- провера знања путем контролних вежби и тестова 

- праћење реализације домаћих  задатака 

- игровне практичне активности 

- ангажовање ученика на часу                                                                                                                                      

- учешће и допринос у пару и групи, сарадња са вршњацима 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ  

а) Активности наставника 

- организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика, 

припрема 

  наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава, дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која нису јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 

- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве  и темпо могућностима ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика 

- посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама 
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- примењује специфичне задатке /активности/ материјале на основу ИОП-а за ученике  

   којима је потребна додатна подршка у образовању 

- функционално користи наставна средства 

- усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 

- проверава да ли су постигнути циљеви часа,  похваљује напредак ученика 

- даје могућност ученицима да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са 

   предметом учења на часу 

- испољава емпатију према ученицима, показује поштовање према ученицима 

- учи ученике како да процењују свој напредак 

- наводи примере на основу којих објашњава појмове  из свих области 

- проверава и увежбава садржаје из претходних разреда  

- координира у раду целокупног одељења 

- континуирано вреднује и оцењује стечена знања из ове области- информише ученике 

   о резултатима контролних вежби 

- демонстрира, објашњава правило или поступак израде задатка 

- изводи ученике ван учионице ради лакшег схватања и вежбања одређених садржаја 

- објашњава поступке одређивања непознатог броја 

- усмерава ученике на правилно математичко изражавање 

- подстиче ученике да узајамно помажу једни другима у раду 

- проверава на различите начине знање ученика (усменим и писменим путем) 

- свакодневно прати рад ученика 

- упућује ученике на повезивање претходних знања са новим садржајима 

- прати и усклађује рад појединих ученика ради побољшања сарадње 

- благовремено реагује на тешкоће у раду ученика 

- благовремено, пажљиво и адекватно се припрема за час; 

- представља цртежом и апликацијама дате садржаје; 

- задаје изразе за решавање на часу; 

- упућује ученике у правила решавања задатака индивидуално, у пару или у групи; 

- објашњава поступке мерења и израчунавања површине, 

- усмерава ученике на правилно математичко изражавање; 

- прави са ученицима мреже и моделе коцке и квадра; 

- усмерава ученике на самостално састављање рачунских и текстуалних задатака; 

- обучава ученике на самостално проверавање урађених задатака; 

- помаже ученицима да сами конструишу једноставне формуле, правила и дефиниције; 

- проверава на различите начине (усменим и писменим путем) знање ученика  
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- вреднује; 

- свакодневно контролише рад ученика; 

- упућује ученике на повезивање претходних знања са новим садржајима; 

- упућује ученике како да анализирају, упоређују, саопштавају, дефинишу...; 

- објашњава и упућује ученике како да се припремају и изведу део часа или цео час; 

- уредно води педагошку документацију; 

- упућује ученике на различите изворе знања; 

- упућује ученике како да врше процену свог и рада својих другова; 

- прати рад сваког ученика и евидентира све промене; 

- прати и усклађује рад појединих ученика у циљу побољшања међусобне сарадње; 

- награђује све активности ученика које су одраз његовог већег рада и труда; 

- појачава рад са ученицима који имају тешкоће у напредовању ; 

б) Активности ученика  

- упознаје садржаје који ће се реализовати у току године; 

- чита и пише природне бројеве; 

- упознаје појам скуп природних бројева; 

- представља бројеве на бројевној правој; 

- чита и саставља израза са више операција и израчунава; 

- решава једноставне једначине и неједначине у скупу природних бројева; 

- врши четири рачунске операције у скупу природних бројева; 

- користи својства рачунских операција при изради задатака; 

- решава текстуалне задатаке 

- саставља рачунске и текстуалне задатке; 

- чита и пише разломке дате у садржају програма; 

- препознаје рогљаста и обла тела из окружења; 

- уочава разлике и сличности између тела; 

- проналази предмете облика коцке и квадра из окружења; 

- процењује различите раздаљине између два предмета, као и њихове површине, одока,  

   у учионици, ходнику, школском дворишту; 

- претвара јединице мере у мање и веће на примерима; 

- правилно се изражава и користи математичке појмове; 

- црта мреже коцке и квадра,  прави моделе коцке и квадра; 

- упознаје јединицe за површину и примењује их приликом израчунавања површине 

   квадрата, правоугаоника, коцке и квадра; 

- саставља и задаје задатаке другим ученицима; 
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- ради у пару као помоћ другу у схватању датог садржаја; 

- самостално проверава тачност урађених задатака; 

- уз помоћ учитеља и самостално долази до правила, дефиниција и формула; 

- процењује свој и рад својих другова; 

- примењује правила израде писменог задатка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



334 

 

                                        

Општи 

циљ: 

Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање 

себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран 

живот уњему.  

Основна сврха јесте да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, 

физичке, социјалне и креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и 

вредности средине у којој одрастају, као и шире друштвене заједнице. 

Циљеви 

и задаци 

развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 

развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу – завичају и 

домовини; 

развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 

развијање способности запажања основних својстава материјала, објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности;  

развијање елемената логичког мишљења; 

стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој 

процеса учења;   

оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама; 

коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у комуникацији и другим 

интеракцијским односима; 

развијање оговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу. 

чување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину. 

Разред четврти 

 

Годишњи 

фонд  

часова 

72 

Недељни 

фонд 

часова 

  2 

 

Кључни појмови: оријентација, завичај, станиште, животна заједница, ланац исхране, екологија, 

материјали, окружење, комуникација, понашање, одржив развој, технологија 

здравље, рециклажа. 

 

 

 

 

5. 4. 4.  ПРИРОДА И ДРУШТВО 
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Област /тема               Садржаји програма 

 

            Циљеви и задаци 

1 .МОЈА 

ДОМОВИНА ДЕО 

СВЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Одређивање појма државе и упућивање 

на основе одреднице државе Србије и 

њено географско и   стратешко 

лоцирање у простору на карти. 

Природно-географске одлике Србије: 

рељеф, воде и клима  наше домовине. 

Рељеф (Панонска низија, низије у 

долинама река и котлина, брдско-

планински  предели, највеће планине) 

воде (најдуже реке, сливови, природна и 

вештачка језера, бање) клима  (одлике 

умерене климе).  

 - Угрожена и заштићена подручја у 

Србији (национални паркови, резервати 

споменици природе).    

  - Становништво Србије: природно 

кретање становништва (број, густина 

насељености, миграције); становништва 

(старосна, образовна; национална, 

верска, језичка ...).          

  - Грађење демократских односа 

(упознати правила која регулишу 

узајамна права и обавезе државе и  

 грађана).     

     -  Очување националног идентитета 

и уграђивање у светску културну 

баштину (неговање идентитета,   

развијање толеранције и свести о 

припадности мултиетничком, 

мултикултуралном и 

мултиконфесионалном  свету).  

- Ми смо деца једног Света - Конвенција 

о правима детета (ОУН, УНИЦЕФ, 

УНЕСКО, САВЕТ  ЕВРОПЕ  "Радост 

Европе"...) 

Стицање знања о територијалном 

пространству Републике Србије, 

њеном положају на карти Европе и на 

Балканском полуострву; 

Стицање знања о симболима државе 

Србије; 

Усвајање знања о Београду као 

главном граду, привредном, 

културном и административном  

центру државе Срби је. 

Упознавање са рељефом Србије и 

стицање знања о водама Србије. 

Развијање свести о значају чувања 

човекове околине. 

Развијање навика за самосталан рад и 

коришћење различитих извора знања. 

 Оспособљавање ученика за 

коришћење географске карте    

Упознавање са бањама, рекама, 

језерима Србије.   Стицање знања о 

клими у Србији.   

 Упознавање националних паркова и 

њихове природне лепоте и 

привредног значаја.      

Стицање знања о становништву 

Републике Србије, о правима и 

обавезама народа и  националних 

мањина.   Развијање свести о значају 

чувања човекове околине 

Развијање свести о активној улози 

човека у мењању природе и потреби 

њене  хуманизације. 
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2. СУСРЕТ СА 

ПРИРОДОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биљни и животињски свет у Србији  

- Груписање живог света на основу 

сличности и разлика (подела на царства 

Флора наше земље (значај, типичне, 

ретке и угрожене биљке; разноврсност, 

богатство, заштита, ревитализација);  

- Фауна наше земље (значај, типичне, 

ретке и угрожене животиње; 

разноврсност, богатство, заштита, 

ревитализација);  

- Домаће животиње и гајене биљке 

(значај, потребе и могућности; 

потенцијали за производњу здраве 

хране);  

- Природне појаве, прилагођавање: 

посматрање, запажање, праћење и 

бележење на различите начине неких 

адаптивних промена и понашања 

(рађање, цветање, плодоношење, 

лињање - митарење, сеобе...). -Човек 

део природе  

- Човек, део природе - свесно и 

друштвено биће.  

- Спознаја себе, уочавање полне 

различитости.  

- Основи здравог живљења - како могу 

да утичем на квалитет живота (исхрана, 

хигијена, одевање, становање, 

здравствена култура...).  - Одговоран 

однос према себи и другима 

(вршњацима, старим лицима, болесним 

лицима, кућним љубимцима, 

напуштеним животињама... 

Развијање основних научних појмова 

из природних наука. 

Груписање живог света на основу 

сличности и разлика (подела на флору 

и фауну). 

Усвојити знања о флори наше земље 

(значај, типичне, ретке и угрожене 

биљке, разноврсност, богатство, 

заштита...). 

Усвојити знања о фауни наше земље 

(значај, типичне, ретке и угрожене 

животиње, разноврсност, богатство, 

заштита,...).  

Уочити значај прилагођавања биљака 

и животиња, природним условима 

станишта. 

Стицање знања о човеку као свесном 

и друштвеном бићу које је део 

природе. 

Упознавање, спознаја себе и уочавање 

полне различитости. 

Стицање знања о здравом животу и 

како можемо утицати на квалитет 

живота (исхрана, хигијена, одевање, 

становање, здравствена култура). 

Развијање и неговање одговорног 

односа према себи и другима 
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3.ИСТРАЖУЈЕМО   

     ПРИРОДНЕ    

     ПОЈАВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истраживање и уочавање узрочно-

последичних веза, издвајање 

параметара, њихов међусобни однос, 

оглед  

- Правила која важе за сва кретања 

(покретање, заустављање, промена 

брзине...); систематизација досадашњих 

знања и провера параметара.  

- Шта и како утиче на пређено 

растојање неког предмета; падање 

различитих предмета; клизање и 

котрљање наниже; шта утиче на брзину 

кретања клатна?  

- Од чега зависи величина сенке?  

- Како висина ваздушног стуба (ниво 

воде у чаши) утиче на висину звука?  

Испитивање својстава материјала  

- Материјали и њихова својства: 

механичка, топлотна, електрична, 

магнетна, растворљивост.  

- Који се предмети (материјали) 

најбоље наелектришу, а који најбоље 

проводе електричну струју. Како то 

утврдити?  

- Како повећати или смањити дејство 

магнета?  

- Материјали и светлосна 

пропустљивост.  

- Који материјали најбоље проводе 

топлоту? - Испитивање растворљивости 

материјала (уочавање разлика у 

растворљивости чврстих, течних и 

гасовитих материјала у води). 

 - Смеше - идентификовање и 

описивање смеша у окружењу (вода у 

Стицање знања о правилима која важе 

за сва кретања. 

Усвајање знања о величини сенке и од 

чега она зависи. 

Усвајање знања о материјалима који 

боље проводе струју и топлоту, 

дејству магнета 

Стицање знања о наелектрисању. 

Светлосна пропустљивост материјала 

Стицање знања о растворљивости 

материјала у води  

Упознати материјале и њихова 

својства: механичка, топлотна, 

електрична, магнетна,  

растворљивост. 

Усвојити знања о смешама.  Научити 

да идентификујемо и опишемо смешу 

у окружењу.     

Истраживање појава у природи и 

идентификовање промена на 

материјалима при чему настају други 

материјали са другачијим својствима 

(сагоревање, рђање, труљење, 

кување,...).  Оспособљавање ученика 

за самостално посматрање природе. 
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4.РАД, 

ЕНЕРГИЈА, 

ПРОИЗВОДЊА И 

ПОТРОШЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природи, ваздух, земљиште, храна...).  

- Раздвајање састојака смеше 

различитим поступцима, који се бирају 

на основу својстава састојака 

(просејавањем, цеђењем, испаравањем 

воде из раствора...).  

Промене материјала  

- Повратне и неповратне промене 

материјала.  

- Идентификовање промена материјала 

при којима настају други материјали, 

различитих својстава (сагоревање, 

рђање, труљење, кување...).  

- Сагоревање материјала - ваздух 

(кисеоник), запажање промена при 

сагоревању.  

- Запаљиви материјали, ознаке за 

запаљиве материјале; опасност и 

заштита од пожара, гашење пожара.  

Где све запажамо и користимо оно што 

смо научили о: различитим облицима 

кретања, електричним појавама, 

магнетима, светлосним појавама, 

различитим својствима и променама 

материјала 

 

- Рад - свесна активност човека 

(поредити рад људи и активности 

различитих животиња).  

- Утицај природних и друштвених 

фактора на живот и рад људи.  

- Природна богатства и њихово 

коришћење (ресурси, технологије, 

производи, рационална производња и 

потрошња, рециклажа, ревитализација).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стицање знања о природном 

богатству наше земље. 

Стицање знања о природним 

богатствима и њихово коришћење. 

Усвајање знања о ресурсима (вода, 

горива, руде,минерали, земљиште, 

шуме, биљни и животињски свет. 

Развијање еколошке свести о 

последицама неекономичног трошења 

природног богатства. 

Стицање знања о недовољно 

искоришћеним еколошким изворима 

енергије. 

Усвајање знања о делатностима људи 

у различитим крајевима Србије 

(равничарски и планински крај). 

Стицање знања о производњи, 

услугама, пласману и тржишту, 

понуди и потражњи,  трговини и 

потрошњи.                                              

Увидети везу између ресурса, 

технологија и одрживог развоја.  
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5.ОСВРТ 

УНАЗАД-

ПРОШЛОСТ 

СРБИЈЕ 

 

 

- Ресурси: воде, горива, руде и 

минерали, земљиште, шуме, биљни и 

животињски свет.  

- Природне сировине - примена: 

(кухињска со, гипс, мермер...).  

- Прерада природних сировина - 

технологије добијања метала, папира, 

гуме... Прерада воде и добијање здраве 

хране.  

- Сунце, ваздух, вода - обновљиви 

извори енергије.  

- Угаљ, нафта, гас - необновљиви 

извори енергије, заштита животне 

средине.  

- Недовољно искоришћени и еколошки 

извори енергије.  

- Делатности људи у различитим 

крајевима Србије (равничарским, 

котлинским, брдско-планинским; селу и 

граду).  

- Производња и услуге, пласман и 

тржиште, понуда и потражња, трговина 

и потрошња (маркетинг).  

- Рад, производња, потрошња и 

одрживи развој (увидети везе између 

коришћења ресурса, примењених 

технологија и одрживог развоја). 

- Трагови прошлости (пратити трагове 

прошлости: своје и своје породице, 

насеља - краја у коме живим).  

- Временска лента (временски одредити 

векове, констатовати неке типичне 

карактеристике векова).  

- Лоцирање догађаја - датума 

(сналазити се на временској ленти: 

лоцирати догађаје, датуме; одредити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стицање знања о прошлости, 

траговима прошлости. 

Усвајање знања о траци времена. 

Проширивање знања о лоцирању 

догађаја и датума. 

Усвајање знања о начину живота у 

средњем веку на територији Србије. 

Оспособљавање ученика да уочавају 
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време, животно доба својих родитеља и 

њихових предака; одредити неке 

познате савременике, на временској 

ленти обележити животни период неких 

знаменитих (познатих) личности и 

одредити њихове савременике из истих 

и различитих области као и 

претходнике и следбенике из истих 

области (ликовне ствараоце, музичке, 

књижевнике, спортисте, глумце...).                                       

Хронологија различитих научних 

открића (рецимо из области медицине у 

прошлом веку).  

- Начин живота у средњем веку -

информисати се о различитим 

животним ситуацијама људи у средњем 

веку на територији Србије: село - град, 

живот некад и сад (становање, исхрана, 

рад, дечије игре, школовање, понашање, 

ратовање...).  

- Прошлост српског народа (упознати се 

са значајним догађајима из националне 

прошлости: сеобе Срба, простор на 

коме су Срби живели, Први и Други 

српски устанак...).  

- Уочити везу између историјских 

збивања у свету и код нас (Први и 

Други светски рат...).  

- Стварање што објективније слике о 

догађајима из прошлости коришћењем 

различитих историјских извора.  

- На временској ленти хронолошки 

одредити развој (континуитет и 

дисконтинуитет) државе Србије и 

упознати се са њеним владарима, почев 

од лозе Немањића па све до данас. 

узрочно-последичне везе и односе 

међу историјским догађајима. 

Упознавање прошлости нашег народа, 

животу и борби српског народа у 

време турске владавине на 

просторима Србије, Први и Други 

српски устанак 

Стицање знања о карактеру 

балканских ратова, о њиховом току и 

исходу. 

Стицање знања о Првом светском 

рату. 

Упознавање ученика са узроцима и 

размерама Другог светског рата. 

Развијање критичког мишљења. 

Оспособљавање ученика за 

разумевање историјских догађаја. 

Развијање осећања родољубља и 

поноса на примерима јунаштва из 

прошлости Србије. 

Стицање знања о животу људи у 

Србији данас. 

 Развијање свести о значају чувања 

човекове околине и здравих 

међуљудских односа. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Предмет у природа и друштво у четвртом разреду представља програмски континуитет интегрисаног  

наставног  предмета из прва три разреда основног образовања и васпитања. Наставља развојну   

концепцију узлазних спиралних кругова у грађењу појмова, усвајању знања, умења, ставова и 

вредности  из интегративних области природа и друштва. Тако се избегава рутинско 

понављање,оспособљавање ученика за коришћење различитих извора знања, графичких и 

електронских медија, с намером да се код  ученика развије функционална писменост као подлога за 

даље учење и сналажење у свакодневном  животу. 

За потребе овог предмета посебно су погодни: организоване посете, шетње, излети, настава у 

природи, осмишљене екскурзиjе, осмишљени часови у природи, зимовања и летовања ученика и сви 

остали облици амбиjенталног учења, као и учешће у одговараjућим акциjама у сарадњи са локалном 

средином, родитељима, друштвима за заштиту животне средине, за заштиту животиња.... Ученике 

треба подстицати да самостално прикупљаjу податке и да их критички разматраjу. 

 

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је програмом наставе и учења за четврти 

разред основне школе који је заступљен са 72 часа. 

Програм садржи: циљ и садржајe у оквиру пет програмско-тематска подручја: Моја домовина део 

света, Сусрет са природом, Истражујемо природне појаве, Рад, енергија, производња, потрошња, 

Осврт уназад – прошлост Србије. 

Сви садржаји распоређени су по темама уз примену  начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту. Садржаји програма Природа и друштво представљају основу за остваривање 

стандарда, јер је њима обухваћено све оно што ученик треба да изгради на нивоу знања.  Садржаји 

програма ће се реализовати кроз задате теме, које се надовезују и проширују на већ обрађене 

у претходним разредима. У стицању нових знања полази се од постојећих искустава деце, тако да се 

активности деце базирају на истраживачким и експерименталним методама. 

 

Програм наставе и учења се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима или у групама и 

реализује се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. Делимично, 

настава ће се организовати приликом извођења екскурзија и наставе у природи приликом обраде тема 

које се односе на  Сусрет са природом, Истраживање природних појава, Осврт уназад – прошлост 

Србије.  

Избор  одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним  

садржајима и циљевима  као и стандардима које треба остварити на  једном часу света око нас. 

Врло је важно да се у настави Природа и друштво примењује више, међусобно комбинованих метода 

рада. Избор метода зависи од: садржаја градива, типа часа, степена развоја ученика, предзнања 

ученика, састава одељења, броја ученика у одељењу и наставне технологије. У вези с тим у настави 

овог предмета ће се користити следеће наставне методе: методе усменог излагања 

(објашњавање,описивање, образлагање, доказивање), методе разговора (разговор, расправа, дијалог, 

полемика), метода демонстрирања, метода експеримента и посматрања, метода рада на тексту, 

индуктивно – дедуктивна метода, илустративна метода, хеуристички приступ, метода писаних 

радова,  практичан рад, игровне активности, интерактивна метода, метода графичких радова, 

кооперативне методе, учење кроз игру, партиципативне методе, мапе ума, олуја идеја, квизови, 

асоцијације, укрштенице, допуњалке. 

Садржаји предмета ће се реализовати  кроз индивудуални, фронтални , рад у пару и групни облик 

рада. 

Користиће се мапе ума, текстови, асоцијације, квизови, укрштенице, квизови, ребуси, укрштенице, 

разне слике и фотографије, видео записи, презентације, сарадња са предметним наставницима. 
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Користиће се садржаји унутар предмета, као и оне на нивоу разреда уз примену 

мултидисциплинарног приступа  при изградњи појмова; активности ученика (посматрање, 

описивање, експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање, играње, илустровање, 

драматизација, квизови, активности у оквиру мини пројекта- осмишљавање и реализација,) су пут за 

трансформацију представа и опажајно – практичног мишљења у појмовно. 

Од самог почетка подстицаћемо децу на активно учешће у настави да знања стичу већим делом 

сасмостално и уз помоћ учитеља када је то потребно.  

 

Наводићемо децу на посматрање, описивање, праћење, бележење, истраживање, сакупљање, 

стварање,   и на тај начин остварићемо корелацију са српским језиком, математиком, физичком 

културом,  народном традицијом и осталим предметима. Ученике ћемо што више стављати у активну 

позицију у процесу стицања знања коришћењем различитих облика рада на часу.  Користићемо и 

ширу литературу, различите изворе знања како би се ученици мотивисали за нова сазнања. Као 

иновацију у раду задаћемо ученицима да прате одређену научно-популарну емисију о живој и 

неживој природи и на часовима ћемо размењивати искуства о томе. Стављаћемо ученике  у позицију 

малих истраживача, и навикавати их на активно учешће у очувању животне средине. У раду ћемо 

користити комуникативно – интерактивни приступ, индуктивни, дедуктивни, аналитички, 

стваралачки,проблемско-стваралачки, корелацијско-интеграцијски.  

 

Стварање ситуација учења у којима ће доћи до изражаја различите активности ученика које 

омогућују различите начине учења (амбијентално учење, вршњачко учење) 

- решавање проблемских ситуација које развијају мисаоне способности ученика  

- заједничка реализација задатака на нивоу групе или радом у пару – вршњачко учење. 

Практиковати диференциране задатке у циљу поштовања на различитост, нивоа предзнања и 

динамике развоја; 

- мењати амбијент тако да ученици исте ствари сагледавају са различитих аспеката у различитим 

околностима;  

- организовање посета, излета, шетњи, наставе у природи;  

- активирати ученика у процесу стицања знања; 

 - практиковати практичан рад, једноставне огледе, истраживачке задатке 

 

У настави природе и друштва користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке 

и технолошког развоја Републике Србије. 

 

Од осталих наставних средстава  и помагала користиће се:  текст и илустрације из уџбеника и радне 

свеске, материјал за рад у пару и у групи, тестови, наставни листићи, фотографије, слике, географска 

карта, видео записи, презентације. 

Корелација са предметима: српски језик, математика, музичка култура, ликовна култура 

 

I  Моја домовина део света 

 

Ова тема одређује појам државе, упућује на основне одреднице државе Србије и њено географско и 

стратешко лоцирање у простору и на карти. Усвајањем садржаја ове теме ученик треба да добије 

одговор на питање: "Зашто је Србија моја домовина?" и да развије осећај припадности без обзира на 

разноврсну мултиетничку, мултинационалну и мултиконфесионалну структуру. Потребно је да 

упозна природно кретање и основне структуре становништва Србије, схвати узрочно-последичне 

везе ових одлика у урбаним и руралним срединама (село - град). Важно је уочити узајамна права и 

обавезе државе и грађана и умети их препознати у правилима која регулишу односе у држави и 

обезбеђују једнака права свих њених грађана.У оквиру ове теме неопходно је оспособљавати их за 
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интеграцију у светску културну баштину, без асимилације, уз очување и неговање националног 

идентитета. Неопходно је сазнати шта их чини децом једног света и оспособљавати их за 

свакодневну примену Конвенцијом декларисаних права. Упознати се са међународним и домаћим 

организацијама и манифестацијама које су "гаранти" дечијих права. 

II  Сусрет са природом 

у оквиру ове теме систематизују се знања и надограђују појмови живе природе из претходних 

разреда, груписањем на основу карактеристичних сличности и поделом на основу суштинских 

разлика. Упознавање флоре и фауне наше земље - разноврсности, богатства, угроженост, али и 

сагледавање значајне улоге човека у заштити и обнављању живог света - одржању еколошке 

равнотеже ради сопственог опстанка. Важно је сагледавање значаја и могућности производње здраве 

хране при узгоју животиња и гајењу биљака.Запажање и праћење неких природних појава и облика 

адаптације кроз промене и понашање живог света, основни је предуслов разумевања и схватања 

прилагођавања као основног услова опстанка. Ове процесе погодно је хронолошки пратити, код 

различитих живих бића, и доводити у везу са променама годишњих доба, као и увиђањем веза између 

живе и неживе природе. 

У оквиру ове теме спада и комплексно сагледавање човека као живог и свесног друштвеног бића. 

Спознавање себе и својих основних животних потреба и развијање навика здравог живљења. 

Поред одговорног односа према себи неопходно је развијати једнако одговоран однос ка другима и 

свом комплетном окружењу. Неговати суживот кроз: уважавање различитости, толеранцију, 

хуманост, солидарност, емпатију... 

Човек - дете, као друштвено биће дат је као окосница од које зависе односи који владају у свету. Он 

је регулатор у односима различитих животних заједница и друштвених средина што се не сме губити 

из вида при обради ове теме, али и свих осталих тема у оквиру овог наставног предмета. 

III  Истражујемо природне појаве 

Садржаји ове теме у наставном процесу реализују ученици самосталним извођењем огледа уз 

подршку учитеља. Истраживањем и уочавањем узрочно-последичних веза, издвајањем параметара, 

увиђањем њихових међусобних односа и закључивањем долази се до систематизовања претходних 

сазнања на вишем нивоу. Тако се кроз феноменолошки приступ изучавају појаве, процеси и својства 

материјала, стварају контуре појмова из наведених области и елементарно разумевају односи а потом 

се омогућује трансфер на препознавање истих у непосредном окружењу и примену у свакодневном 

животу. 

Ради лакшег разумевања садржаја ове теме погодно је успостављати сталну корелацију како са 

свакодневним искуственим сазнањима, тако и са садржајима других тема унутар предмета 

(посматрати различите начине кретања животиња и облике механичког кретања и уочити шта од чега 

зависи у кретању по земљи, води и ваздуху. 

 

IV  Рад, енергија, производња и потрошња 

 

Кроз реализацију садржаја ове теме неопходно је уочити разлику између рада човека и ,,рада 

животиња". Потребно је сагледати рад као суштинску (планску) активност човека и увидети све 

неопходне предуслове, сврху и смисао људске делатности као и односе према процесу и продуктима 

људског рада. Истовремено морају се сагледати расположиви ресурси, погодне производне 

технологије и увидети потреба рационалне потрошње. Сагледавање "граница" природних ресурса и 

последица њихове неконтролисане потрошње потребно је повезати са неопходношћу штедње, 

рециклаже и могућностима ревитализације обновљивих ресурса. 
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Енергију треба сагледати као свакодневну људску потребу. Упознати се са обновљивим и 

необновљивим изворима енергије, увидети неопходне уштеде енергије у свакодневном животу и 

раду. Важно је усмеравати пажњу ученика ка сагледавању недовољно искоришћених и еколошких 

енергетских извора у свом окружењу (слама, кукурузовина... ветар, вода, сунце). 

Технологије треба сагледати као процесе прераде сировина и путеве доласка до производа, као и 

начине коришћења и производње енергије. Важно је разликовати "чисте и прљаве" технологије и 

увидети значај заштите животне средине. 

Потребно је знати од чега зависи делатност људи у различитим крајевима и насељима Србије. 

Увидети везе између понуде и потражње, маркетинга, трговине и потрошње, могућности и значаја 

размене производа.Све ставке ове теме пожељно је разматрати са аспекта одрживог развоја. 

Садржаји унутар теме су у непосредној корелацији са свим осталим темама предмета Природа и 

друштво и могу се преко временске ленте (пратити кроз простор и време) развојно сагледавати и 

поступно усвајати 

 

 

 

V  Осврт уназад – прошлост Србије 

 

Преко садржаја ове теме омогућује се сналажење ученика у времену и простору. Проналажењем 

информација из различитих историјских извора (писаних, материјалних или усмених) сагледавају се 

поједини догађаји и збивања из прошлости и одређује се њихов редослед (шта се десило пре, шта у 

току догађаја а шта после). 

Лоцирањем догађаја - датума на временској ленти сагледава се време догађања радње. Ради добијања 

што објективније слике протеклих збивања морају се сагледати и околности - контекст догађања. На 

овај начин омогућује се ученицима да стекну комплексну слику времена у коме се радња (догађај) 

дешава и тако увиде узрочно-последичне везе праћених збивања из протеклих времена. 

У оквиру ове теме потребно је сагледати начин живота људи у средњем веку на територији Србије. 

Такође је потребно упознати се са значајним догађајима из националне прошлости и умети их 

лоцирати на временској ленти - одредити хронологију. 

Преко временске ленте може се пратити развој државе Србије од лозе Немањића до данас само у 

најелементарнијим контурама како би се ученици ослободили непотребне фактографије а ипак 

сагледали развој српске државе (јачање, слабљење, нестајање, оживљавање модерне српске државе, 

успоне и падове...). 

 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује 

се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је 

да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа 

тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала 

улогу подстицајне повратне информације знања . Поред мотивационог значаја, оцена би требало да 

представља и одраз квалитета испуњености постављених стандарда (знања, умења, ставова и 

вредности) у оквиру предмета.  

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

- иницијални тест 

- свакодневно праћење ученика на часовима  

- повремене петоминутне провере на крају часа путем усмених или кратких писмених одговора, 

- петнаестоминутне провере усвојености обрађеног градива 
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- провера знања путем контролних вежби  

- праћење реализације домаћих  задатака  

 - игровне практичне активности 

- усмено одговарање 

          - извођење огледа 

         - дискусуја и расправа 

        - ангажовање ученика  

       - презентовање рада 

       - учествовање у мини пројектима 

      - учешће и допринос у пару и групи, сарадња са вршњацима, маштовитост и креативност. 

 

 

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 
 

НАСТАВНИК 

- организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа 

ученика,припрема наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и 

објашњава, дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 

- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве могућностима ученика 

- прилагођава темпо рада различитим потребама ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика 

- посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама 

- примењује специфичне задатке /активности/ материјале на основу ИОП-а за ученике 

  којима је  потребна додатна подршка у образовању 

- функционално користи наставна средства 

- усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 

- проверава да ли су постигнути циљеви часа 

- похваљује напредак ученика 

- даје могућност ученицима да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са 

  предметом  учења на часу 

- испољава емпатију према ученицима 

- показује поштовање према ученицима 

- учи ученике како да процењују свој напредак 

- обрађује садржаје нових наставних јединица  

- наводи примере на основу којих објашњава појмове  из свих области 

- проверава и увежбава садржаје из претходних разреда  

- настоји да ученици стекну и задрже добре навике у изговору   

- координира у раду целокупног одељења 

- континуирано вреднује и оцењује стечена знања из ове области                                                                        

- информише ученике о резултатима контролних вежби и осталих видова писмених  
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   провера знања 

- прилагођава задатке способностима ученика 

- упознаје ученике са планираним садржајем 

- благовремено, пажљиво и адекватно се припрема за час 

- одабира методе, облике и средства за дату наставну јединицу 

- упућује ученике како да воде белешке у свесци и да праве паное 

- припрема и прави материјале, слике, записе и моделе које користи при обради  

   садржаја 

- излаже садржаје ученицима на адекватан и прихватљив начин 

- помаже ученицима у припреми и извођењу огледа на часу 

- упућује ученике на различите изворе знања 

- подстиче ученике да помажу једни другима у раду 

 

УЧЕНИК 

 

Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и 

уочавања света у окружењу (уочавање видних карактеристика);  

Описивање - вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих 

запажања;  

Процењивање - самостално одмеравање;  

Груписање - уочавање сличности и различитости ради класификовања;  

Праћење - континуирано посматрање ради запажања промена;  

Бележење - записивање графичко, симболичко, електронско бележење опажања;  

Практиковање - у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду;  

Експериментисање - намерно модификоване активности, огледи које изводи сам 

ученик;  

Истраживање - испитивање својстава и особина, веза и узрочно-последичних односа;  

Сакупљање - прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног 

окружења;  

Стварање - креативна продукција;  

Активности у оквиру мини-пројекта - осмишљавање, реализација и презентација;  

Учествују у дебати и дискусији 

 

Свим овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

Учење како се учи, Вештина комуникације, Еколошка компетенција, Решавање 

проблема, Вештина сарадње, Естетска компетенција, Рад са подацима 

иинформацијама, Компетенција за целоживотно учење, Вештине за живот у 

демократском друштву, Дигитална компетенција, Иницијативност и предузетничка 

компетенција 



347 

 

ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

                                                  ПРИРОДА И ДРУШТВО  
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на ОСНОВНОМ НИВОУ.  
 

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  

1ПД.1.1.1.  прави разлику између природе и производа људског рада  

1ПД.1.1.2.  зна ко  и шта чини живу и  неживу  природу  

1ПД.1.1.3.  зна заједничке карактеристике живих бића   

1ПД.1.1.4.  уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину  

                   исхране, кретања и размножавања  

1ПД.1.1.5.  препознаје и именује делове тела живих бића  

1ПД.1.1.6.  разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима  

 

2. ЕКОЛОГИЈА  

1ПД.1.2.1.  препознаје и именује природне ресурсе  

1ПД.1.2.2.  зна употребну вредност природних ресурса  

1ПД.1.2.3.  разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе  

  

3. МАТЕРИЈАЛИ  

1ПД.1.3.1.  зна основна својства воде, ваздуха и земљишта  

1ПД.1.3.2.  зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала  

1ПД.1.3.3.  зна да различите животне намирнице садрже различите састојке  

1ПД.1.3.4.  зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост,  

                    провидност,   намагнетисаност  

1ПД.1.3.5.  зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом  

                    окружењу  

1ПД.1.3.6.  зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког  

                    утицаја и деловања воде и ваздуха 

 

4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ  

1ПД.1.4.1.  уме да препозна кретање тела у различитим појавама  

1ПД.1.4.2.  зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света,  
                     адреса,  карактеристични објекти  

1ПД.1.4.3.  уме да одреди стране света помоћу Сунца  

1ПД.1.4.4.  зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век  

1ПД.1.4.5.  уме да прочита тражене информације са часовника и календара  

 

5. ДРУШТВО  

1ПД.1.5.1.  зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови  

1ПД.1.5.2.  зна основна правила понашања у породици, школи и насељу  

1ПД.1.5.3.  зна које људске делатности постоје и њихову улогу  

1ПД.1.5.4.  зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите  

1ПД.1.5.5.  зна поступке за очување и унапређивање људског здравља  

  
6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ  

 

1ПД.1.6.1.  зна основне облике рељефа и површинских вода   

1ПД.1.6.2.  зна основне типове насеља и њихове карактеристике  

1ПД.1.6.3.  зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, границе,  
                      главни град,  симболи, становништво  

1ПД.1.6.4.  зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости  

1ПД.1.6.5.  зна основне информације о начину живота људи у прошлости  

1ПД.1.6.6.  зна шта су историјски извори и именује их. 
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на СРЕДЊЕМ НИВОУ.  

  

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  
1ПД.2.1.1.  разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима  

1ПД.2.1.2.  зна основне разлике између биљака, животиња и људи  

1ПД.2.1.3.  примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића  

1ПД.2.1.4.  зна улогу основних делова живих бића  

1ПД.2.1.5.  разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту  

1ПД.2.1.6.  разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници  

  

2. ЕКОЛОГИЈА  

 

1ПД.2.2.1.  разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе  

1ПД.2.2.2.  разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и рационалног  
                     коришћења  необновљивих ресурса  

1ПД.2.2.3.  зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса  

1ПД.2.2.4.  зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити  

  

3. МАТЕРИЈАЛИ  

 

1ПД.2.3.1.  зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање  

1ПД.2.3.2.  зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог  
                      састава 

1ПД.2.3.3.  разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који  
                       то нису  

1ПД.2.3.4.  зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу и  
                      препознаје примере у свом окружењу  

1ПД.2.3.5.  разликује повратне и неповратне промене материјала  

1ПД.2.3.6.  разликује промене материјала при којима настају други  материјали од оних промена  
                     материјала при којима не настају други материјали  

 

4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ  

 

1ПД.2.4.1.  зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела  

1ПД.2.4.2.  зна да се светлост креће праволинијски  

1ПД.2.4.3.  уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља  

1ПД.2.4.4.  уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и  
                      најважнија насеља, облике рељефа и површинских вода  

1ПД.2.4.5.  уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена  

  

5. ДРУШТВО  

1ПД.2.5.1.  зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова  

1ПД.2.5.2.  зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама  

1ПД.2.5.3.  разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности   

 

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ  

 

1ПД.2.6.1.  препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини  

1ПД.2.6.2.  зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији  

 



349 

 

1ПД.2.6.3.  разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, климе – и  
                     делатности људи  

1ПД.2.6.4.  зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и личности  

1ПД.2.6.5.  уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад  

1ПД.2.6.6.  препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских периода  

1ПД.2.6.7.  препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком историјском периоду  
                     или  личности је реч  

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ НИВОУ.  

  

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА    

 

1ПД.3.1.1.  разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима  

1ПД.3.1.2.  разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића 

 

3. МАТЕРИЈАЛИ  

 

1ПД.3.3.1.  разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи  

1ПД.3.3.2.  примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу  

  

4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ  

 

1ПД.3.4.1.  уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу  
                      картографских знакова  

 

5. ДРУШТВО  

 

1ПД.3.5.1.  разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима  

1ПД.3.5.2.  разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују  

 

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ  

 

1ПД.3.6.1.  зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја и појава  
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                                                    5. 4. 5.  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

                                                      

Циљ Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развуја 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем 

друштва и карактером овог наставногпредмета. 

Задаци Настава ликовне културе има задатак: 

да развија способност ученика на опажање  облика, величина, светлина, боја, положаја 

облика у природи; 

ствара услове за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у 

визуелно мишљење;  

да ствара услове да ученици на сваком часу у процесу реаализације садржаја користе 

технике и средства ликовно- визуелног изражавања; 

развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување 

културних добара; 

развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у 

самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 

да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици примењују 

у раду и животу; 

развијати сензибилитет за лепо писање и развијати моторичке способности ученика. 

Оперативни 

задаци 

разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике; 

граде искуства и критеријуме према захтевима програма , ликовних уметности и 

ликовних појава у животу; 

усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са односима боја; 

ускладе ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, литералним изразом и 

сценским амбијентима); 

препознају ликовне технике. 

Разред четврти 

Годишњи 

фонд 

часова 

72 

Недељни 

фонд 

часова 

  2 

Кључни појмови: линија, боја, површина, волумен, простор, амбијент, сцена, материјали, подлога, 

деколаж, фротаж, асамбалаж, композиција, позориште, традиција. 
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Тема /област – садржаји 

програма 

                   Циљ и задаци теме 

 
ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ (линија, 

боја, површина, волумен, простор) 
дати ученицима основна знања о врстама линија и њихово 

распоређивање у простору; дати им основна знања о структури 

различитих површина у простору; оспособити их да схвате улогу боје 

код решавања карактеристика површина и простора; опажање а затим 

и решавање ликовним средствима разноврсних површина у задатом 

простору с укључивањем боје;дати ученицима основна знања о 

волумену и разликовање врсте волумена у простору; дати им основна 

знања о волумену на конкретним примерима; мотивисати их на 

конкретан практичан рад; оспосовити ученике да свесно опажају и 

представљају карактеристичне облике.                                                                                                                                            
БОЈЕ 

(основне и изведене) 
пружити ученицима основна знања из теорије боја и упознати их с 

карактеристикама основних и изведених боја;начин мешања 

основних боја и добијање изведених боја,одређивање истих у 

сликарском кругу боја, оспособљавање ученика да сами изводе 

изведене боје из основних боја и њима представљају оно што су 

уочили;оспособити их да боје траже и запажају у природи; 

СЛИКАЊЕ  (сликарски материјали 

и технике) 
упознавање карактеристика сликарских техника и оспособљавање 

ученика за рад са тим техникама: акварел, пастел, темпера, гваш; 

обучавање за правилну употребу ових боја, подлоге на којима се 

може радити, материјали неопходни за рад,неговање елементарне 

осетљивости за боју 

КОЛАЖ 
(колаж, фротаж, деколаж и 

асамблаж) 

 

проширити знања  ученика о техници колажа, усвојити нове појмове: 

деколаж, фротаж, асамблаж и рад са тим техникама, упућивати их да 

користе разноврсне материјале за рад на тим техникама, омогућити 

стваралачко понашање и изражавање ученика, подстицати ученике на 

маштање при налажењу разноврсних решења.                                                                                                                                    

ВЕЗИВАЊЕ ОБЛИКА 
(у равни и тродимензионалном 

простору) 

 

 

 

 

да ученици приликом ликовног стварања користе различите 

могућности везивања облика на  равни и у простору, да ученици 

схвате различите могућности бојених облика у односу на раван у 

простору,компоновање апстрактних облика у простору према 

линијама, уводити ученике у организацију тродимензионалних 

облика у простору и равни, подстицати машту кроз креативну 

игру,појам простора и  композиције и њихово повезивање. 

АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ 

ПРОСТОР 
упознати ученике са амбијентом и врстама амбијента,оспособити их 

за идејна решења за израду маски и костима;оспособљавање ученика 

за практично реализовање за израду маски и костима у функцији 

ликовно – сценског израза; оспособљавање ученика за организацију и 

реализацију сценског простора и за разне облике дешавања у том 

простору,развијање способности ученика за сценско изражавање, 

глуму, певање, покрет и љубави према позоришту, традицију и 

националну културу, забаву. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 Програм ће се остваривати кроз: упознавање са степеном ликовног изражавања деце; константно  

опажање, праћење и бележење карактеристика и навика ученика при употреби ликовних материјала,  

интервенције; прављење изложби. Захтев прилагодити узрасту ученика (могућностима) чиме ће бити 

задовољен елементаран захтев за предвиђено време, до два часа, да ученик заврши свој рад; Водити  

разговор са ученицима како би сваки ученик, пре почетка рада, дошао до своје идеје, а на основу садржаја 

које се нуди; Ученик ће стварати сопствене идеје ; испољиће своју креативност . Увођење ученика у нова 

искуства. Самостални радови. Повезивање ликовне уметности са искуствима из других области (етно, 

споменици, обичаји, одевање, музика). Користећи своја досадашња знања и искуства ученици ће уз 

коришћење техника и средстава ликовног изражавања на часовима у школи и ван ње (посета изложби, 

галерија, музеја, културних добара...), а уз помоћ наставника остваривати програмске садржаје за четврти 

разред. 

1. Линија, површина, волумен, боја, простор 

У оквиру ове целине рачуна се на повезивање ученикових искустава о линијама, површинама и волумену у 

одређеном простору. У таквом процесу биће од изузетне важности да ученици раде по перцепцији, 

посматрајући пре свега природне облике и боје. У овој целини програма ученици разредне наставе први 

пут осмишљеније треба да раде по перцепцији. На наставнику је да пронађе мање природне облике, чиме 

ће упутити ученике да сами откривају богатство природе, проналазе природне облике, да врше анализу 

када ће моћи у свим техникама да изразе шта осећају док посматрају неки природни облик. 

Најпримереније је да свако дете има свој модел који ће посматрати, чиме се постиже избегавање академске 

поставке мртвих природа. Поред цртања и сликања, препоручује се и рад у глини која је најзахвалнија за 

развој моторике, а у функцији је опажања и преношења немиметичког преношења посматраног природног 

облика. 

2. Основне и изведене боје 

У овој целини би требало да добију знања о основним и изведеним бојама, што значи да ће мешањем жуте 

и црвене добити наранџасту, да ће мешањем плаве и црвене добити љубичасту као изведену, и напокон 

мешањем жуте и плаве да ће добити изведену зелену. После тих искустава ученици могу урадити и неке 

вежбе по перцепцији или аперцепцији користећи и основне и изведене боје. 

3. Сликарски материјали и технике 

Како су ученици до 4. разреда, па и у 4. разреду, користили темпере као сликарски материјал, сматра се да 

је од посебне важности да науче које су карактеристике акварела, темпере или гваша. Акварел технику 

карактерише лазурни начин сликања, што значи да се више користи вода са благим тонирањем боје, а 

слика делује свеже без црне и беле боје. Темпера је покривајућа боја, наноси се више у виду пасте, што 

значи да таква слика подноси наслојавање, за разлику од акварела који подразумева ал-прима рад, што 

подразумева добро промишњање која ће боја да се стави на коју површину. У темпери се може више пута 

наносити боја преко исте површине. Уз додатке беле покривајуће боје и мешање других боја с белом, 

добија се гваш техника. Сматра се да с овим знањима ученик касније може успешно да прати наставу 

ликовне културе. 



353 

 

 

4.Колаж, фротаж, деколаж и асамблаж 

 

Када се приђе реализацији садржаја колажа, одмах се мисли на већ постојеће извесно искуство ученика о 

колажу, с тим што се најчешће води рачуна о примерености захтева узрасним могућностима ученика па су 

се у пракси најчешће тражила решења по логици шаљивог колажа. То значи да су преузимани различити 

облици којима су стварани неки нови облици по личном нахођењу сваког ученика. Пракса је показала да се 

у таквим ситуацијама често добијају духовита решења. Такво искуство је примерено за ученике, стога се 

почиње од површинског колажа. У даљем раду такви колажи могу да буду изванредан материјал за 

одлепљивање, поновно лепљење, доцртавање, досликавање, те се од ученика тражи извесна доза 

упорности што је могуће на том узрасту. То је истовремено шанса за ученике да направе неко ново решење 

а и да се сам водитељ наставног процеса припреми за процену новонасталих остварења. Такви радови могу 

да буду подведени под назив деколажа. Да би ученици сачинили фротаж могу се користити природни и 

вештачки облици као подлога преко које ће ученици стављати тањи папир и потом са оловкама које у себи 

имају меки графитни уложак превлачити преко папира да би се одштампали највиши делови (рељефност - 

структура материјала који се налази испод папира). Када се ради о асамблажу, мисли се на повезивање 

тродимензионалних облика у нове за ученике смисаоне целине 

 5.  Везивање облика у равни и тродимензионалном простору 

Ова целина је логичан наставак претходне целине програма о асамблажу, са другом систематизацијом, 

када се може почети с радом полазећи од апстрактних облика неког предмета. Заправо, мисли се на 

нефигуративне облике који се у даљем раду могу супротставити фигуративним облицима. Пре свега се 

мисли на облике које можемо препознати у природи или на облике које је човек створио а не препознајемо 

их у природи. На пример, облик шоље, препознајемо према карактеристичним линијама. Ако бисмо 

избрисали линије дршке и карактеристичну линију која чини облик шоље, добићемо нефигуративан облик 

- апстрактни облик. Такав приступ се може начинити у свим ситуацијама када се цртају или сликају 

миметички облици. На самом почетку реализације ове целине, ученици могу да цртају са оловкама, са 

ознаком Б, ради лакшег интервенисања у процесу рада. Потом могу да користе и сликарске технике, али 

најпримеренији је тродимензионални рад. Не треба заобићи класичне материјале као што је глина, али су 

посебно захвални вештачки материјали као што су делови дечјих играчака, који могу да сачине неки нови 

облик у складу са њиховом маштом. 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ  

а) Активности наставника:  

 

- објашњава нове технике и поступак рада  

- усмерава и подстиче ученике при раду  

- помаже при избору средстава и материјала  

- упућује ученике да посећују галерије, изложбе, музеје и да чувају културна добра; 

- надгледа вежбање моторике ученика; 

- показује уметничка дела и кроз разговор помаже ученицима да схвате њихову  

    вредност , 

- организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа 

     ученика,  
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- припрема наставни материјал, формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у 

    наставној теми 

- обрађује садржаје нових наставних јединица  

- демонстрира предвиђене ликовне технике; 

- даје усмене корекције током процеса ликовног стварања; 

- обучава ученике како да врше анализу радова и да праве изложбе; 

- подстиче сарадњу и помоћ у току рада између ученика; 

- води ученике у галерије, музеје, на изложбе; 

- помаже ученицима да бирају медије и организују час или део часа; 

- упућује ученике на различите изворе; 

- награђује све активности ученика које су одраз његовог већег рада и труда; 

- прави јавне изложбе дечјих радова.                                  

- настоји да ученици стекну и задрже добре навике у рду 

- координира у раду целокупног одељења                                                                           

- континуирано вреднује и оцењује стечена знања из ликовне културе   

 

б) Активности ученика:  

- упознаје се са планираним садржајима за четврти разред; 

- опажа боје, светлост, облике, величине у природи; 

- повезује опажене информације као основа за увођење у визуелно мишљење; 

- разликује и повезује дводимензионалне и тродимензионалне облике; 

- усваја знања о боји и ликовним техникама; 

- стиче искуство према захтевима програма; 

- комбинује ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, сценским покретом, 

литерарним   

  изразом); 

- препознаје ликовне технике; 

- црта, слика и ваја према датим ахтевима (темама); 

- доноси прибор и потребан материјал; 

- прави идејна решења за маске, кореографију, сценски простор, костим, музику; 

- прави маске, кореографију, музику, сцену; 

- примењује усвојене појмове (линија, површина, боја, волумен, акварел, пастел...); 

- врши анализу успешности свог и других радова; прави изложбе радова; 

- комбинује више ликовних техника - експериментише 

-сарађују (у пару, групи ) и дискутују о радовима другова  

 

ОБЛИЦИ, МЕТОДЕ, СРЕДСТВА  

 

фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи 

амбијентално учење, интерактивна (кооперативна), парципативне, игра, вербалне,  

демонстративне разне слике и фотографије, репродукције 

Техничка помагала: рачунар, ИКТ средства 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и 

сумативно и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен 

начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна 

информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу 
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подстицајне повратне информације знања . Поред мотивационог значаја, оцена би 

требало да представља и одраз квалитета испуњености постављених стандарда 

(знања, умења, ставова и вредности) у оквиру предмета.  

 

ПРАЋЕЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

Посматрање, праћење ангажовања  ученика, практичан рад, задовољство ученика на 

часу, сумативна и формативна оцена на класификационим периодима  изведена у 

складу са правилником о оцењивању ученика, учешће и допринос у пару и групи, 

сарадња са вршњацима, маштовитост и креативност. 

Корелација: српски језик- основе читања, математика: линије, природа и друштво- 

материјали 

 

Садржаји предмета ликовне културе биће засновани на развоју међупредметних компетенција: естетска 

компетенција, еколошка компетенција,  вештина комуникације и вештине за живот у демократском 

друштву. 

У настави ликовне културе користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 
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                                                   5. 4. 6. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

        Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам, извођење, линијски систем, нота 

Настава музичке културе остварује се међусобним прожимањем следећих музичких активности: 

- певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичких структура, музичког  

писма и и нтонације; 

- слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе; 

               -  активности у музичком стваралаштву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ Општи циљ музичке културе је развијање интересовања за музичку уметност и 

упознавање музичке традиције и културе свога и других народа. 

Задаци оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

развијање осетљивости за музичке вредности; 

неговање способности извођења музике (певање/свирање); 

стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за 

разумевање музичких порука; 

подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање музике); 

упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа; 

развијање критичког мишљења; 

упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке 

уметности; 

Оперативни 

задаци 

Ученици треба да: 

певају песме солмизацијом, 

певају песме по слуху; 

обраде просте и сложене тактове; 

усвајају нове елементе музичке писмености; 

свирају на дечјим музичким инструментима; 

импровизују мелодије на задани текст; 

изводе дечје, народне и уметничке игре; 

упознају звуке нових инструмената; 

слушају вредна дела уметничке и народне музике. 

Разред четврти 

Годишњи фонд 

часова 
36  

Недељни фонд 

часова 
 1 
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Област /тема                             Садржаји програма 

Извођење музике 

(певање  

и свирање) 

а) Певање 

- Певање песама (учење по слуху и учење песме са нотног текста) различитог 

садржаја и расположења, традиционалне и уметничке музике, које су примерене 

гласовним могућностима и узрасту ученика. Пожељно је повезивање садржаја 

песама са садржајима осталих наставних предмета (ученици и школа, годишња 

доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, животиње...). 

Певање и извођење музичких игара (игре уз покрет, дидактичке игре). 

Певање наменских песама као звучна припрема за поставку музичке писмености. 

б) Свирање 

Свирање пратње за бројалице, песме, игре на ритмичким дечјим инструментима. 

Свирање песама на мелодијским инструментим Орфовог инструментаријума. 

На основу искуства у извођењу музике, препознати и свирати делове песама. 

Слушање музике 

 

Слушање вокално-инструменталних композиција за децу и кратких 

инструменталних композиција различитог садржаја, облика и расположења, као и 

музичких прича. Слушање народних песама и игара. У слушаним примерима 

препознати различите тонске боје (гласове и инструменте), различит темпо, 

динамичке разлике, различита расположења на основу изражајних елемената, као 

и композицију коју су слушали, а на основу карактеристичног одломка. 

Оспособљавати ученике да уоче вредности и улогу музике у свакодневном 

животу. Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски 

гласови, музички инструменти); Навикавање ученика на пажљиво слушање 

музике; Подстицање изражавања ученика о слушаном делу; Упознавање 

музичког дела уметничког и народног стваралаштва 

Дечије музичко 

стваралаштво 

 

Ритмичким и звучним ефектима креирати једноставне пратње за бројалице, 

песме, приче, стихове, музичке игре, користећи при том различите изворе звука 

(глас, тело, Орфов инструментаријум). 

Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици. 

Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска 

допуњалка, мелодијска допуњалка са потписаним текстом, састављање мелодије 

од понуђених двотактних мотива. 

Импровизација мелодије на задани текст. 

Импровизовање дијалога на мелодијским инструментима    

Орфовог инструментаријума. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

У четвртом разреду певање и свирање остварује се по слуху и са нотног текста, опонашањем 

демонстрације учитеља, или уз помоћ различитих звучних помагала. И даље се ради на упознавању 

музичког писма, што траје до краја основног школовања. Усвајањем вештине читања нота омогућава 

се ученицима лакше и тачније певање мелодија, као и активно стицање информација о свирању на 

појединим инструментима. Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтални, групни рад, 

рад у пару, кооперативно учење,  вршњачко подучавање. Од метода биће заступљене: метода рада по 

слуху и нотама, демонстративна,  вербална, демонстартивна, илустративна. 

 

I  Извођење музике 

   (певање и свирање) 
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Певање у четвртом разреду јесте певање по слуху и певање са нотног текста. Потребно је да ученици, 

поред певања песама по слуху, науче читање и писање нота као и осталих музичких знакова помоћу 

којих ће сами доћи до мелодије. Да би се што правилније извела обрада песме са нотног текста, 

потребно је да ученици: анализирају нотни текст,обраде ритам на неутрални слог, обраде ритам 

парлато,певају солмизацијом, обраде текст, певају песму са текстом, дотерују песму, изводе песму уз 

инструменталну пратњу. Свирање и певање модела и наменских песама као звучна припрема за 

поставку музичке писмености. Извођење песама на мелодијским инструментима орфовог 

инструментарија. Понављање задатог мелодијског мотива (вежба памћења, развијање моторике). 

Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, музички инструменти). 

Певање песама по слуху и са нотног текста, игре са певањем, описмењавање ученика Дечје песме. Игре 

са певањем. Утврђивање музичког речника у вези са певањем/свирањем: п (пиано) за тихо 

певање/свирање, мф (мецофорте) средње гласно, полугласно певање/свирање, ф (форте) за гласно 

певање/свирање. 

Усвајање музичког речника у вези са певањем/свирањем:  (крешендо) за постепени прелаз из тишег у 

јаче певање/свирање (декрешендо) за постепени прелаз из јачег у тише певање/свирање. Усвајање 

музичког речника у вези са темпом (брзином) којом се изводи једно музичко дело: за лагани темпо 

називи су Адагио (адађо) или Анданте; за умерени темпо Модерато; а за брзи темпо Аллегро 

(алегро). Савладавање тонске висине и солмизације. Усвајање музичког писма и појмова: цела нота и 

пауза; нота четвтине са тачком; корона; појам и називи интервала; Ц дур лествица; ступањ; степен и 

полустепен; знак за репетицију, прима и секунда волта; дводелни и троделни облик песме 

 

II Слушање музике 

 

Своје доживљавање музике ученици могу испољити: покретом, мимиком, описом, причом или 

разговором. Композиције које се слушају морају својим трајањем, садржајем и музичким изразом 

одговарати могућностима перцепције ученика, што значи да су: кратке, вокалне или приче илустроване 

музиком, вокално-инструменталне. Најпогодније за прво слушање и упознавање музике су приче 

илустроване музиком чији су литерарни садржаји донекле познати и у којима ће ученик по музичким 

наговештајима наслутити садржај који следи. У причама у којима се личности приказују музиком, 

ученици ће уочавати који глас, темпо или ритам дочарава одређену личност. Код слушања дечјих 

песама са инструменталном пратњом треба уочавати и објашњавати текст; уочавати инструменталну 

пратњу и давати запажања како је музика илустровала текст. 

 

III  Дечије музичко стваралаштво 

 

Стално подстицање ученика на што изражајније певање научених песама;                              

Измишљање ритмичких целина остварених спонтано изговореним или отпеваним групама гласова;      

Слободно импровизовани дијалози помоћу дечјих инструмената (деца бирају исте или различите 

инструменте). Импровизација дечје мелодије на властити стих или на стих који је предложио учитељ; 

Осмишљавање покрета уз музику;    Слободно музичко изражавање.    

Стваралаштво може бити заступљено кроз:  музичка питања и одговоре, ритмичку допуњалку, 

мелодијску допуњалку са потписаним текстом, мелодијску допуњалку, импровизацију ритма на задани 

текст са записивањем, састављање мелодије од понуђених двотактних мотива, компоновање мелодије 

на задни текст, илустрацију непознате композиције, импровизацију игре и покрета на одређену музику. 

 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се 

у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да 

наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако 
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што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу 

подстицајне повратне информације знања . Поред мотивационог значаја, оцена би требало да 

представља и одраз квалитета испуњености постављених стандарда (знања, умења, ставова и 

вредности) у оквиру предмета.  

 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у настави музичке 

културе, неопходно је да наставник претходно упозна и идентификује музичке способности сваког 

ученика. Оцењивање ученика у настави мора се спроводити организовано.Ученици се оцењују најмање 

два пута у току полугодишта усмено. То подразумева извођење музике певањем или свирањем на 

дечјим музичким инструментима, као и проверу знања музичке теорије. На критеријум оцењивања 

поред знања утичу: активност на часу, учешће у тимском раду, при кооперативном учењеу у групама.  

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

описује речима слушану музику, доживљава музику 

прати и активно слуша музику 

ствара и креира једноставне пратње за певање 

смишља музичка питања и одговоре 

пева по слуху и са нотног текста 

свира на дечјим музичким инструментима  

презентује свој глас другима 

препознаје и разликује различите тонске боје, темпа, расположења, композицију 

тактира уз музику. 

 

АКТИВНОСТИ  НАСТАВНИКА 

 

организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства, методе) 

реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, води циљани разговор, омогућује 

примену стечених вештина, даје повратне информације) 

партнер у педагошкој комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља питања...) 

партнер у афективној комуникацији са децом (помаже им да упознају и прихвате своје и емоције 

других, разговара са децом када им је потребна помоћ, сарађује са родитељима, психологом, 

педагогом) 

мотивише ученике и развија њихова интересовања 

прати напредовање ученика, оцењивач 

утиче на социјалне односе у одељењу 

самоевалуација (прати ефекте сопственог рада) 

тактира песме по слуху и нотном тексту 

упознаје ученике са делима уметничке и народне музике 

анализира заједно са ученицима музичка дела 

препоручује ученицима одласке на концерте класичне музике 

оспособљава ученике да уоче вредности и улогу музике у свакодневном животу 

помаже ученицима у раду импровизације на задани текст 
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помаже им у креирању покрета уз музику коју певају и слушају 

свира ученицима задате мелодије на дечијим инструментима 

похваљује ученике   

Kорелација са другим предметима: 

 

Српски језик : народне песме и прилике у којима се оне певају, богаћење речника,  

                           изражајно читање прича, народне умотворине ( шаљиве песме ),   

                           препричавање, анализа песама, анализа прича о светом Сави . 

 

 

Природа и друштво : народни обичаји, годишња доба, животиње, мој завичај, култура  становања, 

природа и околина, ликови из наших народних песама. 

        

Ликовна култура : израда плаката ( филмски плакат), прављење новогодишњих честитки,  

илустрација доживљене песме. 

 

Физичко васпитање : смишљање корака и покрета за игру, савлађивање елемената кола, играње кола, 

плесни покрети. 

Овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: 

      Култура изражавања  

      Естетска компетенција 

 

       У настави музичке културе користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке и  

       технолошког развоја Републике Србије. 
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                                         5. 4. 7.  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

                                  

                                                

Циљ Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким 

активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, 

моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада. 

Задаци подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

стицање моторичких способности; 

развој и усавршавање моторичких способности; 

стицање теоријских знања и моторичких умења неопходних за њихово усвајање 

ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог 

васпитно-образовног подручја; 

формирање морално-вољних квалитета личности; оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада 

стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити 

природе и човекове средине. 

Оперативни задаци усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и 

координације;                                                                                                                                  

усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених 

програмом физичког васпитања; примена стечених знања, умења и навика у 

сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.);  задовољавање социјалних 

потреба за потврђивањем,  групним поистовећивањем и сл; 

естетско изражавање кретањем и доживљавање естетских вредности;  усвајање 

етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

Разред четврти 

 

Годишњи фонд 

часова 
108 

Недељни фонд 

часова 
   3 

Кључни појмови: васпитање, игра, здравље, култура, тим, моторичко описмењавање, кретање, ритмика, 

плес, физичко вежбање. 
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Област /тема      Садржаји програма Циљеви и задаци 

 

АТЛЕТИКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад на техници трчања у месту и у 

кретању. Рад руку са савијеним 

лактовима (напред, напред шака до 

висине браде, а назад 5 до 10 cm иза 

зглоба кука). Стопала паралелна и трчи 

се на предњем делу стопала. Труп 

усправан, глава подигнута и дисање 

слободно (на нос и на уста). Варијанта 

трчања: напред, бочно и леђима 

окренути у правцу кретања. Трчање 

краћим и дужим кораком (уз нагиб трчи 

се кратким кораком и на предњем делу 

стопала). Код крос трчања и на 

слободним површинама (трава, шума и 

сл.) обратити пажњу на неравнине због 

могућих повреда.  

Савлађивање брзог трчања кроз убрзања 

(2 до 3 убрзања на 30-40 m).  Техника 

високог и ниског старта. Спринт на 

деоницама до 50 m.  За развој 

издржљивости користити интервални 

метод рада, умереног интензитета (нпр. 

на стази дужине највише до 800 метара 

наизменично 100 m трчања, 100 m 

ходања, или у укупном трајању од 5 до 

10 минута).  

Скок увис  
Усавршавање прекорачене технике на 

већим висинама. 

Скок удаљ  
Усавршавање технике згрчне и 

предвежбе за технику увинућа.  

Бацање  
Бацање лоптице од 200 грама у даљ 

јачом и слабијом руком, техником из 

места и техником из залета. Бацање 

медицинке од 2 kg. Са две и једном 

руком на различите начине (напред, 

увис и назад преко главе).  

Штафетно трчање  
Игре, деонице до 20 m са додиром (рука 

додирне раме, леђа, руку). 

Тло (ученици и ученице): 1) поновити 

обавезни састав (комбинацију вежби) из 

трећег разреда; 2) колут напред до 

чучња, окрет у чучњу за 180 и спојено 

(у даљем тексту и сл.) колут назад до 

чучња; 3) суножним одразом колут 

 

Повећање снаге мишића и зглобова ногу, 

побољшање брзинске карактеристике 

кретања и издржљивости, општа 

спретност,  познавање  атлетских  

тркачких дисциплина, познавање и 

извођење ниског и високог старта,, 

усавршавање технике згрчне,и 

прекорачне, развијање такмичарског духа, 

развој снаге и јачање мишићаи зглобова 

ногу,овладавање технике трчања и 

скакања, и других тркачких и скакачких 

дисциплина, бацање лоптом  јачом и 

слабијом руком. 
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ВЕЖБЕ  

НА ТЛУ 

И СПРАВАМА 

 

 

напред преко препреке; 4) став на 

шакама уз помоћ; 5) предвежбе за 

премет упором странце; 6) из лежања на 

леђима мост и поново лећи на леђа (уз 

помоћ - после мостова урадити 

претклоне); 7) вага претклоном и 

заножењем. 8. Комбинације савладаних 

вежби (обавезни састав из првог, другог 

и трећег разреда допунити новим 

вежбама, диференцирано према полу и 

способностима ученика. За напредније 

ученике и ученице, поред претходних 

вежби, додати: из става раскорачног 

колут назад до става раскорачног; колут 

летећи (на сунђер струњаче); премет 

упором странце; мост заклоном и 

усклон уз помоћ.  

Прескок (ученици и ученице): 1) 

поновити припремне вежбе за прескок, 

прво фазу доскока; 2) припремне вежбе 

за разношку и разношка преко козлића 

110 cm. За напредније ученике и 

ученице: удаљити даску. 

Двовисински разбој (уколико школа 

нема справу, ученице могу вежбати на 

једној притки разбоја, вежбе у вису 

извести на вратилу, а вежбе у упору на 

дочелном вратилу): 1) одразом једне 

ноге узмак до упора предњег и сп. 

зањихом саскок; 2) испод више притке, 

лицем према нижој притки наскок у вис 

предњи (уз помоћ); клим и трећим 

климом премах десном (левом) у вис 

лежећи јашући; прехват разноручно до 

седа јашућег; потхватом десне (леве) 

саскок одношка са окретом за 90, 

завршити десним боком према разбоју. 

За напредније ученице: обавезан састав 

за школско такмичење од првог до 

четвртог разреда. Греда (ученице): 

поновити комбинације вежби и саставе 

из претходних разреда. У састав 

укомпоновати кораке уназад зибом 

почучњем, слободна нога поред греде; 

окрет у успону за 90° и саскок 

пруженим телом (чеоно). За напредније 

ученице саскок увитим телом; делови из 

обавезног састава за школско 

такмичење од првог до четвртог 

 

 

Богаћење кретног фонда и овладавање 

новим моторним формама на справама и 

тлу;  лепо и правилно држање тела; лепо 

обликовани покрети и кретање; развој 

равнотеже и координације ; јачање 

мишића руку и раменог појаса ; јачање 

свих телесних мишића и истезење 

кичменог стуба; да стечена знања и умења 

користе  у свакодневним условима живота 

и рада. 
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разреда. Ученици: ходањем, трчањем, 

окретима и издржајима у одређеном 

положају треба да развијају осећај за 

равнотежу).  

Паралелни разбој (ученици): 1) 

поновити вежбе из трећег разреда; 2) 

предњихом сед разножно пред рукама; 

приножити једном (левом) ногом до 

седа ван (удесно); саскок удесно 

десноручке са окретом за 180 (уз 

помоћ), доскок десним боком према 

разбоју, 2) њих у упору; предњихом 

упор седећи разножно пред рукама; 

саседом њих у упору предњем. За 

напредније ученике обавезан састав за 

школско такмичење од првог до 

четвртог разреда.  

Ученице: 2) њих у упору; предњихом 

упор седећи разножно пред рукама; 

саседом њих у упору предњем. 

Вратило (ученици): поновити вежбе из 

трећег разреда: дочелно вратило: наскок 

у упор предњи активни (са повишене 

површине или одскоком), зањихом 

саскок. За напредније ученике обавезан 

састав за школско такмичење од првог 

до четвртог разреда.  

Кругови (ученици и ученице): дохватни 

кругови: 1) суножним одривом вис 

узнето, вис стражњи, саскок; 2. 

ученици: доскочни кругови: вис прости 

предњи, њих у вису уз помоћ. За 

напредније ученике делови обавезног 

састава за школско такмичење од првог 

до четвртог разреда.  

Коњ са хватаљкама (ученици и 

ученице): 1) упор предњи активни; 2) 

упор стражњи активни; 3) упори 

мешовито одножно; 4. ученици: из 

упора предњег (стражњег) одножити 

једном са преносом тежине у другу 

страну - исто са одножењем друге ноге - 

повезано (замаси). За напредније 

ученике: из упора предњег премах 

одножно у упор јашући (назначити), 

премах другом ногом у упор стражњи и 

делови обавезног састава за школско 

такмичење од првог до четвртог 

разреда. 
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Минимални образовни захтеви за 

ученике и ученице:  
Вежбе на тлу: колут напред до чучња, 

окрет у чучњу за 180° и спојено колут 

назад до чучња; колут напред суножним 

одразом преко препреке; став на шакама 

уз помоћ.  

Прескок: разношка.  

Греда - ниска, шведска клупа: наскок 

на једну ногу бочно, кораци (ученице у 

успону) до средине греде, чучањ, окрет 

у чучњу за 180, усправ, два корака 

уназад, успон окрет за 90, саскок 

пруженим телом, завршити леђима 

према справи.  

Вратило - нижа притка разбоја: 

узмак одразом једне ноге, саскок 

зањихом.  

Организовати међуодељењско 

такмичење у обавезним саставима на 

тлу и справама према програму 

стручног већа. 
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РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВИ 

СПОРТСКИХ 

ИГАРА  
 

Обновити програм из претходног 

разреда. Повезати различите 

покрете руку, трупа и ногу у 

комплекс вежби обликовања.  

Равнотеже успоном на две и 

једној нози.  

Окрети за 180° и 360° ослонцем 

на две и једној нози.  Скокови: 

високо-далеки скок и повезивање 

са галопом.  Вијача: повезивање 

галопа са дечјим поскоком и 

елементима из претходног 

разреда. 

Лопта: бацања и хватања 

повезати са равнотежама, 

окретима и скоковима и 

допунити обавезни састав из 

трећег разреда овим елементима.  

Обруч: замаси у бочној и чеоној 

равни са прехватањем и ниским 

избацивањем из руке у руку у 

месту и кретању (кораком, 

трчећи кораком и дечјим 

поскоком).  Плесови: Српско 

коло. Једно коло из краја у којем 

се налази школа. 

 

Поновити вежбе основних 

ставова из претходног разреда и 

комбиновати са разним 

варијантама ситуација игре.  

 

Рукомет: поновити основне 

вежбе држања лопте, хватања и 

додавања. Вежбе основа технике 

комбиновати са вежбама 

ситуације у игри; шутирање из 

места после вођења и 

заустављања; скок - шут (за 

напредније). Игру 3:3 усавршити 

са конкретним задатком из 

основа тактике у одбрани и 

нападу.   

 

Кошарка: поновити вежбе 

руковања лоптом и усложњавати 

вежбама "жонглирања"; вежбе 

хватања и додавања поновити и 

даље их  

развијање осећаја за ритам и смисла за 

ритмичко и естетско кретно изражавање; 

проширивање кретног искуства техникама 

нових плесних структура; јачање снаге 

мишића ногу,повећање 

издржљивости,побољшање рада 

унутрашњих органа и побољшање 

координације; васпитавање за хумане 

односе међу половима, самоконтроли       ( 

прилагођавањем захтевима заједничког 

деловања ) и побољшању способности за 

сарадњу и емпатију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

овладавање елементима спортске технике у 

тимским играма;  упознати правила игре и 

овладати тактиком, односно самом игром; 

оспособљавање за сарадњу у тиму ( подела 

улога ); оспособљавање за уважавање 

правила ; учењем способности  

достојанственог подношења победе и пораза 

и поштеног односа према противнику; 

развој координације,прецизности,брзине 

кретања и брзине кретног реаговања, снаге и 

издржљивости; развој 

домишљатости,инвентивности и логичког 

мишљења. 
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ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

примерити ситуацији њихове 

примене у основној тактици 

одбране и напада; шутирање 

испод коша после вођења и 

заустављања са леве и десне 

стране ; двокорак (за 

напредније). Игра 3:3 са 

конкретним задатком из основа 

тактике у одбрани и нападу.  

Одбојка: поновити вежбе 

додавања прстима из претходног 

разреда;за напредније ученике: 

примена технике у неколико 

ситуација игре; додавање преко 

главе и бочно. Игра преко ниже 

мреже (ластиша) на смањеном 

терену 2:2 са применом основне 

технике и за напредније ученике 

3:3 из основне тактике у нападу 

и одбрани.  

Фудбал: вођење лопте 

праволинијско и са променом 

правца; примање лопте и 

додавање лопте различитим 

деловима стопала; шутирање; 

одузимање лопте; игра са 

основним правилима за мали 

фудбал. 

Организовати такмичења 

између група у одељењу из све 

четири игре. 

 

 

ТЕМА –  Твоја физичка форма 

ТЕМА –  Лична хигијена и 

хигијена  

                 здравља  

ТЕМА –  Правилна исхрана 

ТЕМА -   Правилан ритам рада и  

                 одмора  

ТЕМА –  Прва помоћ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општи циљздравственог васпитања јесте да 

ученици овладају основним знањима, 

вештинама, ставовима и вредностима из 

области здравственог васпитања, кроз учење 

засновано на искуству. Учење садржаја 

здравственог васпитања подразумева 

превођење онога што знамо о здрављу у 

жељени начин понашања, уз препознавање 

правих животних вредности и подстицање 

оптималног развоја личности. 

    НАПОМЕНА:  
 Програмски садржаји здравственог васпитања реализоваће се на сваком часу телесног вежбања у оквиру  

садржаја физичког васпитања, односно у планирању часа увек ће се сагледати могућности да се 

проблематика физичке форме, хигијене, исхране,одмора и прве помоћи повежу с актуелном ситуацијом у 

телесном вежбању, и то не само на часу.  Тематске целине здравственог васпитања ће се реализовати као 
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теоријски део на часовима физичког васпитања, одељенског старешине и одељенске заједнице а и током 

часова других наставних предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

1. Програм физичког васпитања претпоставља да се кроз развиjање физичких способности и стицање 

мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљаваjу за задовољавање индивидуалних потреба и 

склоности, у краjњем, за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. Из тих разлога, у 

програму су прецизирани оперативни задаци с обзиром на пол и узраст ученика, а програм се остваруjе 

кроз следеће етапе: утврђивање стања; одређивање радних задатака за поjединце и групе ученика; 

утврђивање средстава и метода за остваривање радних задатака; остваривање васпитних задатака; праћење 

и вредновање ефеката рада; оцењивање.  

Минимални образовни захтеви: 

Атлетика:трчање на 40 м из ниског старта (без стартних блокова). Скок увис 

прекорачном техником. Скок удаљ згрчном техником, залетом до 15 м. Трчање на 500 м 

(ученици) и 400 м (ученице). 

Вежбе на справама и тлу: обавезни састав на тлу, разбоју и греди; прескок: разношка: 

на вратилу, коњу са хватаљкама и круговима: по један изборни елеменат. 

Основи тимских игара: основна техника у кретању (одабрати 2 - 3 вежбе које су 

коришћене у обучавању и увежбавању). 

Ритмичка гимнастика и плесови: обруч - замаси у бочној равни у кретању са ниским 

избацивањем из руке у руку. Коло из краја у којем се налази школа. 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ  
 

Додатни рад организује се за ученике који испољавају посебну склоност и интересовање 

за спорт.  

Рад се одвија у спортским секцијама или школским екипама које се формирају према 

интересовању, способностима и полу ученика. 

ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА  
 

Школа организује и спроводи спортска такмичења као интегрални део процеса физичког 

васпитања, према плану стручног актива у и то:  

Обавезна унутаршколска и међуодељењска такмичења у:  

- гимнастици (у зимском периоду),  

- атлетици (у пролећном периоду),  

- најмање у једној спортској игри (у току године).  
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2. Програмски задаци остваруjу се, осим на редовним часовима, и кроз ванчасовне и ваншколске 

организационе облике рада, као што су излет, крос, курсни облици, слободне активности, такмичења, 

корективно-педагошки рад, дани спорта, приредбе и jавни наступи.  

3. Теоријска знања о здрављу и хигијени су у служби развоја потребних навика које ће ученици 

примењивати у свакодневном животу и раду;  

Часови физичког васпитања - организација и основни дидактичко-методички елементи 

Основне карактеристике часова физичког васпитања треба да буду: јасноћа наставног садржаја; оптимално 

коришћење расположивог простора, справа и реквизита; избор рационалних облика и метода рада; избор 

вежби оптималне образовне вредности; функционална повезаност свих делова часа - унутар једног и више 

узастопних часова једне наставне теме; пуна ведрина и активност ученика током часа - моторичка и 

мисаона; визуализација помоћу савремених техничких средстава. 

У четвртом разреду часови се морају добро организовати, како у погледу јасних и прецизних облика и 

метода рада, тако и у погледу стварања радне и ведре атмосфере. У дидактичкој четвороделној подели 

треба да преовладају игре, али и садржаји који захтевају прецизност извођења, а којима претходе тачна 

упутства учитеља или предметног наставника. Затим, учитељ или предметни наставник треба да прати ток 

рада и указује на грешке, како би садржаји, претежно природног карактера, дали добру основу за усвајање 

садржаја са конвенционално сложенијом биомеханичком структуром, који се планирају за наредне 

разреде. Од метода преовладава метод живе речи, практични прикази задатка од стране учитеља или 

ученика старијих разреда, као и прикази пригодних садржаја путем слика, скица и видео-технике. На крају 

часа, учитељ или предметни наставник, пригодним речима треба да дâ оцену рада током протеклог часа и 

ученике упозна са наредним садржајем. Никако не треба да се догоди ситуација да деци није јасно које 

садржаје су увежбавали и у којој мери су их савладали. У том циљу ће и педагошке мере, као што су 

похвале и истицање добрих примера извођења, утицати на ефикаснију сазнајну функцију и мотивисаност 

за усвајање одређених знања и стицање навика, пошто деца у овом узрасту имају велике потребе за 

такмичењем, што само треба позитивно усмерити. 

Приликом избора облика рада, учитељ или предметни наставник треба да узму у обзир просторне услове 

рада, број ученика на часу, број справа и реквизита, динамику обучавања и увежбавања наставног задатка, 

што значи да предност има онај облик рада (фронтални, групни, индивидуални) који се правовремено 

примењује. Фронтални рад се обично примењује у почетној фази обучавања и када је обезбеђен довољан 

простор и број реквизита у односу на број ученика (трчања, вежбе на тлу, елементи тимских игара); групни 

рад са различитим задацима примењује се у фази увежбавања и то тако да су групе сталне за једну 

тематску област, састављене према индивидуалним способностима ученика (хомогенизиране), а које и 

чине основ у диференцираном приступу избору садржаја, у односу на те индивидуалне способности, радна 

места у групном раду, осим главног задатка, треба да садрже и помоћне справе за увежбавање делова 

биомеханичке структуре главне вежбе (предвежбе), као и оне вежбе које се односе на развијање оне 

способности која је релевантна за извођење главне вежбе (највише три вежбе). Радно место је по садржају 

конзистентно у односу на главни задатак, што је у складу са принципима интензивно организоване 

наставе. Индивидуалан рад примењује се за ученике мањих способности, као и за ученике натпросечних 

способности. Приликом избора методских поступака обучавања и увежбавање моторичких задатака, 

наставник треба да одабере вежбе такве образовне вредности које ће за расположив број часова обезбедити 

оптимално усвајање тог задатка. 

Демонстрација задатка мора да буде јасна и прецизна уз коришћење савремених могућности. 
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Планирање образовно-васпитног рада 

 

Настава физичког васпитања организује се са по 3 часа недељно. Наставник треба да изради: 

- општи глобални план рада, који садржи све организационе облике рада у часовној, ванчасовној и 

ваншколској организацији рада са оперативним елементима за конкретну школу; 

- општи глобални план по разредима, који садржи организационе облике рада који су предвиђени за 

конкретан разред и њихову дистрибуцију по циклусима. Затим, овај план рада садржи дистрибуцију 

наставног садржаја и број часова по циклусима и служи као основа за израду оперативног плана рада по 

циклусима; 

- план рада по циклусима садржи образовно-васпитне задатке, све организационе облике рада који се 

реализују у конкретном циклусу, распоред наставног садржаја са временском артикулацијом (месец, број 

часова и редни број часова) и методске напомене. 

Одељенско веће четвртог разреда је  одлучило да наставно градиво подели  у шест  циклуса.  И то: 

- два циклуса за атлетику,  

- један циклус за вежбе на тлу и справама, 

- два циклуса за тимску игру, 

- један циклус за ритмичку гимнастику и народни плесови 

- теоријски део (2+2) за реализацију тема из здравственог васпитања. 

Редослед циклуса је следећи: 1. Атлетика, 2. Спортске игре – кошарка и одбојка (у јесењем периоду); 

3. Ритмичка гимнастика и народни плесови (у зимском периоду), 4. Вежбе на справама и тлу (у зимском 

периоду); 5. Атлетика и 6. Спортске игре – кошарка, рукомет и фудбал ( у пролећном периоду). 

 

 Наставно градиво по циклусима може да се остварује у континуитету за један временски период (нпр. 

атлетика у јесењем, вежбе на тлу и справама у зимском и тимска игра у пролећном), или у два периода 

(нпр. трчања и скокови из атлетике у јесењем, а бацања у пролећном периоду). 

 

Праћење и вредновање рада ученика 

 

Праћење напретка ученика обавља се сукцесивно у току целе школске године, на основу јединствене 

методологије која предвиђа следеће тематске целине. У четвртом разреду оцењивање се врши бројчано, на 

основу остваривања оперативних задатака и минималних образовних захтева. 

1. Стање моторичких способности; 

2. Усвојене здравствено-хигијенске навике; 

3. Достигнути ниво савладаности моторних знања, умења и навика у складу са индивидуалним 

могућностима; 

4. Однос према раду. 

1. Праћење и вредновање моторичких способности врши се на основу савладаности програмског 

садржаја којим се подстиче развој оних физичких способности за које је овај узраст критичан 

период због њихове трансформације под утицајем физичких активности-координација, гипкост, 

равнотежа, брзина, снага и издржљивост. 

2. Усвојеност здравствено-хигијенских навика, прати се на основу утврђивања нивоа правилног 

држања тела и одржавања личне и колективне хигијене а такође и на основу усвојености и примене 

знања из области здравља. 

3. Степен савладаности моторних знања и умења спроводи се на основу минималних програмских 

захтева, који је утврђен на крају навођења програмских садржаја. 

4. Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, 

такмичењима и ваншколским активностима. 
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Оцењивање ученика у оквиру праћења и вредновања наставног процеса, врши се на основу правилника о 

оцењивању ученика основне школе и на основу савремених дидактичко методичких знања.  

Наставник пажљиво прати ученика и оцењује тако да се добија потпуна слика о психофизичком статусу 

сваког ученика. Наставник може да унесе и још нека своја запажања која нису предвиђена овим тематским 

целинама, ако је то у интересу ученика. У целини, потребан је и педагошки приступ вредновању 

достигнућа ученика, како би оцена деловала стимулативно и указивала на напредак ученика. На крају 

сваке оцене учитељ треба да наведе које су могуће препоруке за даљи напредак и укључи родитеље, 

поготову ако је психофизичко стање ученика незадовољавајуће. 

 

 

ОБЛИЦИ, МЕТОДЕ, СРЕДСТВА 
 

Облици рада: фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи 

Методе у раду: метода показивања – демонстрације и посматрања, вербалне методе -  излагање, 

описивање, објашнњавање, амбијентално учење, метода практичног вежбања -  аналитичка метода, 

синтетичка метода 

Средства: разне слике и фотографије, вијаче, лопте,струњаче, разбој, медицинке, клупа, ниска греда, 

рибстол, ластиш, конопац, чуњеви 

Техничка помагала: рачунар, ИКТ средства 

 

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ  

 

а) Активности наставника:  

-планира,осмишљава, демонстрира, објашњава, упућује, подстиче, коригује, води, координира, 

  сарађује,  

- упознаје ученике са садржајима које ће обрађивати у току године; 

- благовремено и адекватно се припрема за сваки час; 

- подсећање ученика на правила понашања у сали; 

- демонстрира извођење дела часа или целог часа; 

- припрема простор у услове за рад у школи са ученицима; 

- уредно води педагошку документацију; 

- упућује ученике како да врше процену свог и рада својих другова; 

- показује на примерима кооперацију у групи; 

- прати рад сваког ученика и евидентира све промене; 

- награђује све активности ученикакоје су одраз његовог већег рада и труда; 

- појачава рад са ученицима који имају тешкоће у напредовању; 

- информише родитеље и даје сугестије о напредовању ученика; 

- упућује ученике у правила и значај тимског рада и рада у пару; 

- демонстрира ученицима правилно извођење вежби и елемената; 

- обезбеђује справе и реквизите за реализацију садржаја и едукује ученике о правилној и безбедној  

    употреби; 

- едукује ученике о здравој и правилној исхрани; 

 

б) Активности ученика:  

- упознаје се са планираним садржајима за четврти разред; 

- доноси опрему за час; 

- организује и реализује део часа или час или уз помоћ учитеља; 

- прати упутства учитеља на часу и правилно их извршава ; 
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- примењује стечена знања и умења у игри, такмичењу; 

- поштује правила фер плеја; 

- ради вежбе обликовања; 

- вежба технику трчања у месту и у кретању; 

- савладава технику високог и ниског старта; 

- изводи скок увис на различите начине; 

- изводи скок удаљ са различитим захтевима; 

- баца лопте и лоптице са обе руке на различите начине; 

- вежба комбинацију вежби на греди и поштује задата правила; 

- прескаче различите препреке из места и из залета; 

- вежба на справама; 

- вежба равнотежу на једној нози; 

- прескаче вијаче сам и у пару; 

- комбинује бацање и хватање лопте са окретима и скоковима; 

- изводи вежбе са обручем; 

- плеше народне и модерне плесове; 

- вежба елементе тимских игара (вођење лопте, хватање и бацање...); 

- вежба кретне способности; 

- усваја основна правила одржавања личне хигијене и хигијене здравља; 

- усваја знања о правилној исхрани; 

- схвата и усваја правилан ритам рада и одмора; 

- такмичи се кроз различите активности; 

- учествује у турнирима на нивоу разреда. 

 

Овим активностима јачаће се међупредметне компетенције: вештина комуникације и сарадње, компет. 

за целоживотно учење, вештине за живот у демократском друштву, брига за здравље, иницијативност. 

  

Корелација Физичког васпитања са осталим предметима и унутар предмета 
 

Здравствено васпитање: Твоја физичка формa, Хигијена здравља- како да га сачувам ,шта може да наруши 

моје здравље Дневни ритам- зашто је потребан распуст, како да распоредим  дан...Лична хигијена  - 

одржавање опреме ,редовно прање руку, туширање... 

Исхрана- зашто је важно да се правилно храним, поремећаји који настају услед неправилне исхране и сл. 

Прва помоћ 

Математика : Геометријски објекти и односи - игре: Котрљање лопте, Гађање лопте у кош или гол, Вођење 

лопте, Фигуративно трчање и ходање. Ходање по правој линији, Вијугаво трчање Природни бројеви до 

1000 – Игре: Трка цифара, Трка бројева,Трка пара истих бројева,Нађи пара, Хватање лопте прозивањем 

броја и сл.   Мерење и мере- игра: Оцењивање удаљености, Дан- ноћ 

 

Ликовна култура :   Композиција боја – игра : Одговорај на боју, Постројавање иза своје                                         

                                                боје;  Кретање у простору.                                                     

 

Природа и друштво: Годишња доба – игра: Трка годишњих доба 

                                   Жива природа ( животиње) – игре:Пчелице у кошнице, 

                                   Птице у гнезда, Ко се боји вука, Ласте на жици, Трка стонога,   

                                   Најбржи зека , Јазавац у рупи, Квочка, јастреб ,пилићи, Јарци на брвну.  

                                   Материјали и њихова употреба-Игра: Тражење предмета  

                                   кад га учитељ именује од дрвета, метала,  и хватање за тај предмет. 

                                   Временске одреднице: Игра: Дан- ноћ.                                          
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Музичка култура :    Народне песме и игре- Дивна, Дивна, Коларићу, Панићу и сл. 

                                   Бројалице- Еци пеци, Ен, ден, и сл. – за отпочињање неке игре- жмурке 

                                   Гласно и тихо певање –  Игра :Тражење предмета  уз песму  

                                   Брзо и споро певање -   Трчање са мењањем ритма на дати знак 

 

Српски језик :        Језичка култура: подстицање усменог изражавања- разговор о часу. 

                                   Игре: Реч по реч, Ликови,Испричај причу покретима- пантомиме. 

 

Грађанско васпитање:   Подстицање групног рада- ја и моји другови. 

 

Енглески језик:              Ја и моји другови ( дружење, спорт ); Исхрана 

 

Час одељенског старешине: Права и дужности ученика, значај спорта и игре;  како да  

                                                искористимо распуст у току године 

 

5. 4. 7. 1. ПРЕПОРУКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

 

Приликом доношења школског програма школа  на нивоу актива и наставничког већа, у  

складу са потребама локалне заједнице, усаглашава, планира и реализује тематска подручја из 

области здравственог васпитања. 

 На часу одељенског старешине неопходно је обрадити наставне садржаје који нису нашли  

           своје место у програмским садржајима. Рад на реализацији програма одвија се у оквиру: 

4. редовне наставе -  тј. интеграције здравствено-васпитних садржаја у програме других 

предмета, 

5. ваннаставне активности – спортских секција, клубова здравља, акција посвећених здравој 

исхрани 

6. ваншколских активности – на уређивању зелених површина... 

За одређене теме неопходно је ангажовати здравствене раднике који се баве том  

проблематиком. 

 Општи циљ здравственог васпитања јесте да ученици овладају основном знањима, 

вештинама, ставовима и вредностима из области здравственог васпитања, кроз учење засновано на 

искуству. 

     

            Остали циљеви и задаци здравственог васпитања су: 

- развијање психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу, 

- стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења 

- васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини 

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља  

- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима 

- развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним 

карактеристикама 

- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља 

- развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине  

- развијање истраживачких способности, критичког мишљења и креативности 

- проширивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи 

- развијање одговорног односа према себи и другима  

- укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота  

- развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости 
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и отворене комуникације 

- усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за 

очување здравља 

- упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота 

- упознавање са протективним факторима за здравље, као што су: физичка активност и 

боравак у природи 

         Теме: 

Твоја физичка форма 

Лична хигијена и хигијена здравља 

Правилна исхрана 

Правилан ритам рада и одмора 

Прва помоћ 
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                           Б.  ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
                                          

                                            5. 4. 8. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

                                                     

Циљ Општи циљ изборног предмета је подстицање развоја личности и социјалног 

сазнања код ученика IV разреда основне школе.Овај предмет треба да пружи 

могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и 

васпитања, и да узграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за 

формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за 

договор и сарадњу, која поштује и себе и друге. 

Задаци 1. Задаци који се односе на разумевање, усвајање следећих најважнијих појмова:  

дечја и људска права и слободе, идентитет, друштвена одговорност, различитост 

култура, једнакост, право и правда мир, сигурност и стабилност,  демократија. 

2. Задаци који се односе на вештине и способности: примена појмова у 

комуникацији, критичко мишљење, јасно иразговетно исказивање личних ставова, 

самостално доношење одлука и ивођење закључака, саосећајна комуникација, 

истраживање, тимски рад, ненасилно решавање сукоба, руковођење – одговорно 

управљање групом за општу добробит, 

учешће – укључивање у процес одлучивања од заједничког интереса. 

3. Задаци који се односе на ставове и вредности: приврженост демократским 

начелима и поступцима, приврженост мирољубивом, партиципативном и 

конструктивном решавању проблема, спремност за заступање и заштиту својих и 

туђих права, спремност за преузимање јавне одговорности за своје поступке, 

заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама, спремност на 

саосећање са другима и помоћ онима који су у невољи,  спремност на 

супростављање предрасудама, дискриминацији и неправди на свим нивоима. 

                                          

Разред четврти 

Годишњи фонд 

часова 
36 

Недељни фонд 

часова 
  1 

    Кључни појмови: договарање, различитости, комуникација, права, одговорности, заједница, 

                                  искључивање, припадање, насиље, солидарност, планирање, екологија, неправда. 
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Редни број Тема: 
Број 

часова 
Садржаји програма 

 

1. 

 

 

 

 

Подстицање групног рада, 

договарања и сарадње са 

вршњацима и одраслима 

2 

- Сусрет родитеља, наставника и  

   ученика 

- Упознавање ученика са садржајем    

   предмета и начином рада 

     2                   

Дечја права су универзална, 

једнака за све  

 

8 

 1. Дрво дечијих права - увођење људских и 

дечјих права у разред, подсећање на оно што 

већ знају о правима и разматрање значаја 

ових права за сопствени живот.  

2. Правимо рекламни штанд конвенције о 

дечијим правима - ученици детаљно 

проучавају једно право за које се определе 

договарањем, анализирају текст, истражују 

начин симболичког приказивања. Уче се да 

објасне свој избор, да га јавно презентују у 

стварној ситуацији.  

3. Сви различити - сви једнаки - ученици ће 

научити да се упознају међусобно и да 

разлике прихвате као богатство  

4. Неправда је кад... - кроз игру састављања 

слагалице симулирају неправду. Постају 

свесни своје реакције на неправду и схватају 

значај сарадње за решење проблема.  

5. Ставови о правди - повезивање права са 

дужностима; прихватање да праведно за 

једног није увек нужно праведно и за другог 

 

    3. 

Заједно стварамо демократску 

атмосферу у нашем разреду, 

школи  

 

10 

1. Права, дужности, правила - увођење 

ученика у демократски начин договарања 

око заједничких правила, схватање 

међусобне повезаности права, дужности, 

правила, закона  

2. Улога правилника, кућног реда школе - 

подстицање ученика да одаберу вредности у 

оквирима људских/дечјих права; да их 

разматрају, упоређују, да их се придржавају. 

Помоћи деци да дођу до решења: кад је 

тешко да поштују правила...  

3. Сви ми имамо предрасуде - ученици 

преиспитују постојање предрасуда и 

стереотипа везаних за узраст, пол, 

националност. Уче се да увиде узрочно-

последичну везу између постојања 

предрасуда и кршења права других. Уче се 

да препознају сукоб различитих вредности.  

4. Да сам чаробњак, ја бих - подстаћи 

ученике да стварају визије са значењем, да 

креирају свет у којем се поштују права, у 
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којем се прихватају одговорности, 

превазилазе стереотипи, прихватају 

различитости као богатство...  

5. Ставови о моћи - помоћи ученицима да 

препознају вредности које подржавају 

дечја/људска права и развијају демократске 

односе. Помоћи ученицима да препознају 

наметање воље једнога или групице у 

односу на заједничко договарање и да 

сагледају последице једног и другог начина 

понашања по заједнички живот.  

 

4. 

Живим демократију, 

демократска акција  

 

11 

 1. Сукоби и превазилажење сукоба, 

преговарање - упознавање ученика са 

конструктивним начином за решавање 

међуљудских сукоба 

2. Тимски рад - стављање ученика у 

ситуацију у којој увиђају предност тимског 

рада, начин функционисања у тиму, улоге 

сваког од чланова тима.  

3. Да се чује наш глас - охрабрити ученике 

да излистају ситуације у школи за које 

сматрају да не подржавају или крше њихова 

права на игру, развој, здравље...  

4. Делујемо јединствено - упознавање и 

вођење ученика са и кроз демократске 

процедуре одлучивања, ради долажења до 

заједничког решења проблема за који се сви 

залажу  

5. Аргументујемо и заступамо наше 

интересе - уче се прикупљању 

података/аргумената, заступању, јавном 

наступању  

6. Тражимо закон за... - планирање и 

спровођење акције за решавање проблема 

који су одабрали  

5. 

Људско биће је део целог света, 

развијање еколошке свести  

 

3 

1. Међузависност - разумевање света као 

система у коме су сви елементи - људи, 

догађаји, места - међусобно повезани  

2. Мрежа живота - међузависност постоји 

и у природи  

3. Бринемо о биљкама и животињама - како 

бринемо о биљкама и животињама, каква је 

наша одговорност према њима  
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6. 

Евалуација  

 
2 

1. Ја пре, ја после - ученици се подстичу да 

сами процене програм који су прошли, као и 

сопствено напредовање.  

2. Презентација резултата рада родитељима 

1-6 
УКУПНО ЧАСОВА 36  

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Теоријски, предмет Сазнање о себи и другима утемељен је на 

интеракционистичкој теорији психичког развоја по којој је социјална интеракција 

основни конструктивни чинилац развоја ученика. Одлучујућу улогу у развоју има 

управо сарадња између одраслог и деце у зони наредног развоја деце тј. у области 

оних функција које у време интеракције још нису развијене код деце него су у фази 

настајања.Наставник је организатор таквих размена међу децом које ће 

представљати подстицај за развој њиховог социјалног сазнања, самосвести, моралног 

и критичког мишљења. 

Методску окосницу предмета чине интерактивне радионице, структуриране 

активности које настају као резултат захтева који уводи водитељ радионице, а 

обједињене су око главне теме. Већина радионица у овом програму започиње причом 

која је блиска искуству детета, а садржи моралну дилему или сукоб потреба или 

вредности као повод за дискусију у пару или мањој групи, а завршава разменом у 

целој групи. Циљ је да се пружи могућност сваком детету да реструктурира своје 

мишљење и деловање због појаве конфликта између његове тачке гледишта и тачке 

гледишта која је различита од његове. 

Битне одреднице образовно-васпитног рада су: 

- Искуствено учење, тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних доживљаја и 

ставова ученика кроз размену у групи, а не преношење готових знања, туђих увида. 

Наставник треба да нагласи да нема пожељних, очекиваних или тачних одговора, да 

је нагласак на процесу откривања и сазнавања о себи и другима кроз размену 

- Игровни контекст који помаже ученицима да се опусте и ослободе да пробају 

различите видове изражавања и симболизације унутрашњих искустава, и да кроз игру 

истражују разноврсна, дивергентна решења за проблеме са којима се суочавају. 

- Метода партиципације и интеракције омогућава ученицима да стекну 

самопоуздање и да се поступно оспособе за разговетно изношење својих ставова и 

асертивни наступ пред другима, да прихвате тимски приступ решавању проблема и да 

буду мотивисани за постизање циљева од заједничког интереса. 

- Метода рефлексије примерена је ситуацијама у којима се јављају супротстављени 

ставови и помаже ученицима да се испитивањем својих и туђих ставова и потреба 

одлепе од свог става кад је он кочница заједничком решењу, јача вештину доказног 

мишљења која је темељ процеса преговарања. 
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Сваку од споменутих метода могуће је комбиновати са следећим методама и 

техникама рада: 

o истраживачке методе (пројекти, анализе случаја), 

o интерактивне методе (дискусија, расправа, преговарање, дијалог, интервју, 

дописивање, прикупљање помоћи), 

o симулацијске методе (игра улога, симулирање доношења одлука, симулирање 

међукултурних односа), 

o игровне методе (драматизација, игре улога из прича, игре опуштања), 

o стваралачке методе (олуја идеја, израда новина, писање писама или прилога за 

новине, обраћање локалној управи, израда плаката). 

o Како је у изборном програму грађанско васпитање - сазнање о себи и другима 

важно да ученици стичу знања, усвајају вредности и развијају примерене 

вештине учећи са другима и уз њихову помоћ, програмом су предвиђени 

следећи облици образовно-васпитног рада: 

 рад у пару, 

 рад у групи, 

 размена у великој групи - одељењу, 

 рад целог разреда, 

 индивидуални рад. 

За овај изборни програм наставник мора да буде спреман да подржи ученике кад им 

је тешко да се изразе или да слушају, и отворен да чује и оно што није у складу с 

његовим вредностима, без критиковања и процењивања. Подстицајним питањима 

треба да наведе ученике да сагледају ситуацију из друге перспективе, да кроз социо-

когнитивни конфликт сами реструктурирају своје мишљење и ставове. Пошто је 

учење по моделу важан облик социјалног учења, битно је да наставник својим 

понашањем, начином рада и односом према ученицима демонстрира (демократске) 

вредности које жели да његови ученици усвоје. 

Технике учења: олуја идеја или мозгалица, игра улога, симулације. 

Критеријуми и начин оцењивања 

 Успех ученика из изборног програма грађанско васпитање оцењује се описно на 

основу: 

  процене остварених постигнућа, 

  запажања о начину ангажовања ученика у току наставе, 

  препоруке за даље напредовање. 

На крају школске године изводи се закључна оцена: истиче се, добар и задовољава.. 

Критеријуми за оцењивање су: редовност у похађању наставе, заинтересованост, 

постигнуће, активно укључивање у процес наставе.  
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ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ  

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 

- упознаје ученике са планираним садржајима; 

- припрема материјал за сваку радионицу; 

- комуницира са члановима групе; 

- развија сарадничке односе у групи; 

-прикупља, одабира, критички анализира проверава податке из других извора за 

решавање проблема; 

- води дијалог, преговара, аргументовано излаже; 

- учи ученике како да се супротставе предрасудама и неправди на свим нивоима; 

- на примерима указује ученицима на поштовање различитости међу људима; 

- износи своја осећања и потребе; 

- слуша друге док износе своје мишљење, осећања и потребе; 

- упознаје ученике са правима и обавезама деце; 

- јавно преузима одговорност за своје поступке; 

- активно учествује у групном раду и договара се са члановима групе; 

- помаже ученицима да праве паное од заједничких радова; 

- учествује у свим играма имитације и уживљавања; 

- помаже ученицима да свој рад презентују родитељима путем изложби и радионица; 

  

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

- упознаје се са планираним садржајима за четврти разред; 

- исказује јасно и разговетно личне ставове; 

- комуницира са члановима групе; 

- самостално доноси одлуке и изводи закључке о одређеним ситуацијама; 

- користи функционалне појмове (идентитет, сигурност, љубав, право...); 

- износи своја осећања , потребе, мишљење; 

- прикупља, одабира, критички анализира проверава податке из других извора за 

решавање 

    проблема; 

- прилагођава своје мишљење групи ради изналажења заједничког решења; 

- води дијалог, преговара, аргументовано излаже ради заједничких циљева; 

- укључује се у процес одлучивања од заједничког интереса; 

- развија спремност да се супротстави предрасудама и неправди на свим нивоима; 

- показује заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама; 

- преузима јавно одговорност за своје поступке; 

- активно учествује у групном раду, договара се са вршњацима; 

- прави паное од заједничких и појединачних радова на радионици; 

- учествује у играма имитације и уживљавања; 

- сарађује и договара се у групи и заједници; 

- аргументује и заступа своје интересе; 

- презентује родитељима свој рад; 

- игра улоге и симулира међуљудске односе; 

- анализира промене које уочава код себе; 

- слуша друге док износе своје мишљење, осећања и потребе; 
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  Kорелација са другим предметима: 

 

  Природа и друштво -биљке и животиње и брига о њима 

  Српски језик: неговање усменог изражавања, слушање прича и  анализа прича,  

                          писање, игра  улога, комуникација ,чита текстове (приче и песме)                                                                                                                            

  Физичко и здравствено васпитање: игре у уводном делу часа као мотивација за рад. 

  Ликовна култура: илустрација прича, цртање, израда плаката 

  Час одељенског старешине: права и обавезе, задаци редара ,мој успех, поштовање   

                                                   реда у школи, другарство. 

  Музичка култура: игре са певањем                                                
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                                                5. 4. 9.  ВЕРСКА НАСТАВА 

 

                                              ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

                                                        

Циљ Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно 

искуство традиционалних цркава религијских заједница које живе и делују на 

нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на 

свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних 

вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и 

неговање сопственог верског и културног идентитета. Упознавање ученика са 

вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве или верске 

заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз 

уважавање других религијских искустава филозофских погледа, као и научних 

сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Задаци Задаци верске наставе су да код ученика: 

развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, 

као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као 

ближњима, а тиме се буди развија свест о заједници са Богом и са људима и 

посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу 

постојања човека и света, људској слободи, о животу у заједници, о феномену 

смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за 

друге, за свет као творевину Божију и за себе; 

развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима 

из сопственог народа и сопствене Цркве или верске заједнице, као и са људима, 

народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка 

изналажењу равнотеже између заједнице и властите личности и ка остваривању 

сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

изгради способности за дубље разумевањеи вредновање културе и цивилизације 

у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

изгради свест и уверења да свет и живот имају вечни смисао, као и  способност за 

разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 

Разред четврти 

Годишњи фонд 

часова 
36 

Недељни фонд 

часова 
 1 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице)  

ЦИЉ  ИСХОДИ 
По завршетку 

теме ученик ће:  

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

I - УВОД  

1. Дружимо са 

Богом и 

светима - 

уводни час  

• упознавање 

ученика са 

садржајима и 

начином рада 

• ученик ће бити 

мотивисан да 

похађа часове 

верске наставе  

Когнитивни 

аспект: 

• стећи основне 

информације о 

темама које ће се 

обрађивати у 

настави 

Православног 

катихизиса током 

четвртог разреда 

• уочити какво је 

његово 

предзнање из 

градива 

обрађеног у 

претходном 

разреду 

школовања 

Афективни 

аспект : 

• желети да 

активно учествује 

на часовима 

верске наставе  

• Упознавање са 

садржајем програма и 

начином рада  

Катихизација као 

литургијска 

делатност- заједничко 

је дело катихете 

(вероучитеља) и 

његових ученика.  

Катихета 

(вероучитељ) би 

требало стално да има 

науму да катихеза не 

постоји ради 

гомилања 

информација ("знања 

о вери"), већ као 

настојање да се учење 

и искуство Цркве 

лично усвоје и 

спроведу у живот 

кроз слободно учешће 

у богослужбеном 

животу Цркве.  

На почетку сваке 

наставне теме 

ученике би требало 

упознати са 

циљевима и исходима 

наставе, садржајима 

по темама, начином 

остваривања 

програма рада, као и 

са начином 

вредновања њиховог 

рада.  

Врсте наставе 

Настава се реализује 

кроз следеће облике 

наставе: 

• теоријска настава 

(32 часова) 

• практична настава 

(2 часа)  

Место реализације 

наставе 

• Теоријска настава 

II - ЦРКВА ЈЕ 

НАШ ИЗБОР  

2. Заједница је 

основ живота 

3. Црква је наш 

избор 

4. Црква је 

заједница са 

Светом 

Тројицом 

5. Црква је циљ 

стварања света  

6. Свет изван 

заједнице са 

Богом 

7. Свет у 

заједници са 

Богом  

• Пружити 

ученицима 

неопходно знање 

да постојање 

света има свој 

циљ - да постане 

Црква; 

• Развијање 

свести ученика 

да је све 

створено да 

постоји у 

заједници са 

Богом; 

• Указати 

ученицима на 

значење речи 

Црква; 

• Развијање 

свести ученика 

да смо у Цркви 

позвани на живот 

Когнитивни 

аспект: 

• уочити важност 

постојања 

заједнице 

• уочити разлику 

између Цркве и 

сваке друге 

заједнице; 

• уочити да је 

Црква слободна 

заједница у којој 

учествују само 

они који то желе; 

• знати да се они 

који су у 

заједници са 

Христом називају 

хришћани и да је 

Црква њихова 

заједница;  

• знати да се 

• Прича 

"Недостајати" (за 

заједницу као основ 

живота) Т. Телехтон 

• Песма Св. Владике 

Николаја 

"Заједничарење са 

небом" 

• Одабрани одељци 

из књиге "Из Ја-града 

у Ти-град"  

• Одломак из песме 

"Зимска идила" 

Војислава Илића  
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у заједници.  заједница Бога, 

људи и природе 

зове Црква; 

• уочити да изван 

Цркве свет не 

може постојати 

вечно. 

Афективни 

аспект: 

• бити подстакнут 

да активно 

учествује у 

животу Цркве 

• бити подстакнут 

да препознаје 

живот као дар 

Божји; 

• бити подстакнут 

да препознаје 

Живот Вечни као 

Божји дар.  

се реализује у 

учионици; 

• Практична настава 

се реализује у цркви 

- учешћем у 

литургијском 

сабрању; 

Дидактичко 

методичка упутства 

за реализацију 

наставе 
• Уводне часове 

требало би осмислити 

тако да допринесу 

међусобном 

упознавању ученика, 

упознавању ученика с 

циљевима, исходима, 

наставним 

садржајима, али и 

тако да наставник 

стекне почетни увид у 

то каквим 

предзнањима и 

ставовима из 

подручја 

Православног 

катихизиса, група 

располаже. 

• Реализација 

програма требало би 

да се одвија у складу 

с принципима 

савремене активне 

наставе, која својом 

динамиком подстиче 

ученике на 

истраживачки и 

проблемски приступ 

садржајима тема. У 

току реализације 

стављати нагласак 

више на доживљајно 

и формативно, а мање 

на сазнајно и 

информативно. 

• Квалитет наставе се 

постиже када се 

наставни садржаји 

III - ХРИСТОС 

НАС СВЕ 

ЗОВЕ  

8. Христос 

позива 

Апостоле 

9. Вера основ 

заједнице  

10. Апостоли 

позивају свет 

11.Човек само 

срцем јасно 

види  

12. Христос нас 

зове 

13. Божић  

• Омогућити 

ученицима да 

уоче да Христос 

зове све људе у 

заједницу са 

Њим;  

• Указати 

ученицима на 

значај вере за 

остварење 

заједнице са 

Богом; 

• Омогућити 

ученицима да се 

упознају са 

новозаветним 

сведочанством о 

Христу и 

Апостолима.  

Когнитивни 

аспект: 

• уочити да нас 

Христос позива у 

лични однос - 

заједницу 

љубави; 

• увидети да су 

апостоли људи 

који су слични 

нама; 

• уочити да је 

вера основ 

заједнице са 

Богом; 

• увидети да су 

Апостоли 

позивали људе у 

заједницу љубави 

са Христом;  

• разумети значај 

Христовог 

оваплоћења 

(рађања); 

• Усвојити текст 

и мелодију песме 

"Звезда се засја" 

Афективни 

• Прилагођена и 

препричана 

новозаветна прича о 

Христовом позиву 

Апостола 

• Новозаветна прича 

о ап. Петру када тоне 

• О делима Апостола 

• "Мали принц", А. С. 

Егзипери - одломци 

• Песма "Звезда се 

засја"  
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аспект: 

• бити подстакнут 

да доживети 

Христа као 

Личност која нам 

иде у сусрет.  

реализују у складу са 

савременим 

педагошким 

захтевима у погледу 

употребе разноврсних 

метода, облика рада и 

наставних средстава. 

• Имајући у виду 

захтеве наставног 

програма и 

могућности 

транспоновања 

наставног садржаја у 

педагошко 

дидактичка решења, 

наставник би требало 

да води рачуна и о 

психолошким 

чиниоцима извођења 

наставе - узрасту 

ученика, нивоу 

психофизичког 

развоја, 

интересовањима, 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији ученика. 

• У остваривању 

савремене наставе 

наставе наставник је 

извор знања, креатор, 

организатор и 

координатор 

ученичких 

активности у 

наставном процесу.  

• Настава је успешно 

реализована ако је 

ученик спреман да 

Цркву схвати као 

простор за 

остваривање своје 

личности кроз 

заједничарење са 

ближњима и 

Тројичним Богом који 

постаје извор и 

пуноћа његовог 

IV - ДИВАН ЈЕ 

БОГ У 

СВЕТИМА 

СВОЈИМА  

14. Светитељи - 

сведоци 

љубави Божје 

15. Свети Сава 

-путеводитељ у 

живот вечни  

16. Успињање 

ка Христу 

(опис н.ј - 

прича о 

Закхеју) 

17. Свети 

Симеон 

Богопримац - 

сусрет са 

Христом 

18. 

Литургијско 

путовање 

заједнице свих 

светих  

• Омогућити 

ученицима да 

уоче да су 

светитељи наши 

путеводитељи ка 

Царству Божјем; 

• Омогућити 

ученицима да 

уоче значај жеље 

за остваривање 

заједнице са 

Богом; 

• Указати 

ученицима да је 

Литургија 

заједница свих 

светих са Богом.  

Когнитивни 

аспект: 

• поступно 

изграђивати свест 

о томе ко су 

светитељи; 

• увидети да су 

сви позвани да 

буду светитељи; 

• уочити важност 

светитеља као 

наших узора за 

остваривање 

личног јединства 

са Богом; 

• знати какву 

важност Савине 

речи и дела имају 

за нас данас; 

• уочити да је за 

остваривање 

јединства са 

Богом потребна 

искрена жеља; 

• знати да је 

Литургија начин 

на који сви 

остварујемо 

заједницу са 

Богом;  

• препознати да у 

нашу заједницу 

са Богом уводимо 

све оне (и све 

оно) што волимо. 

Афективни 

аспект: 

• бити подстакнут 

да следује 

светитељима 

Божјим и да буде 

добар човек;  

• бити подстакнут 

• Прилагођена и 

препричана нека 

житија светих 

• Приче из живота 

Светога Саве  

• Приповест о Светом 

Сави, његовим 

делима и духовним 

подвизима. Указати 

на неке од 

најважнијих поука из 

књига које је Свети 

Сава написао 

(Житије Св. Симеона, 

Законоправило, 

Хиландарски типик, 

Студенички типик,) 

• Одломак из књиге 

Михајла Пупина " Са 

пашњака до 

научењака" (одломак 

у коме се говори о 

нашој вери и Светоме 

Сави) 

• Прича о Закхеју - 

препричана и 

прилагођена 

• Празник Сретење 

Господње  

• Св. Владика 

Николај одломак из 

"Небеске Литургије"  
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да препознаје 

љубав као 

највећу врлину.  

живота.  

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе 

(процењивање 

успешности 

реализације наставе и 

остварености задатака 

и исхода наставе) 

наставник ће 

остварити на два 

начина: 

• процењивањем 

реакције ученика или 

прикупљањем 

коментара ученика 

путем анкетних 

евалуационих 

листића;  

• провером знања које 

ученици усвајају на 

часу и испитивањем 

ставова;  

Оцењивање 

Непосредно описно 

оцењивање ученика 

може се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 

• писмено 

испитивање; 

• посматрање 

понашања ученика;  

Оквирни број 

часова по темама 

Увод - 1 

Црква је наш избор - 

7 
Христос нас све зове - 

7 
Диван је Бог у 

светима својима - 7 

Значај врлинског 

живота - 7 

Са нама је Бог - 4 

Евалуација - 1+2 

V - ЗНАЧАЈ 

ВРЛИНСКОГ 

ЖИВОТА  

19. На путу 

светости  

20. 

Усавршавању 

нема краја 

21. Пут ка 

вечности 

22. 

Хришћанске 

врлине 

23. Врлинослов 

- свети нас уче  

• Омогућити 

ученицима да 

схвате грех као 

промашај циља;  

• Пружити 

ученицима 

могућност да 

разумеју да је 

самољубље 

извор греха; 

• Омогућити 

ученицима да 

уоче шта су 

врлине; 

• Указати 

ученицима да 

врлине 

представљају 

прихватање 

Божје воље; 

• Пружити 

ученицима 

могућност да 

примете да они 

управљају својом 

вољом и праве 

личне изборе. 

Когнитивни 

аспект: 

• увидети да се 

грех јавља као 

последица 

одсуства 

истинске љубави; 

• уочити да је 

грех наш 

погрешан избор; 

• увидети шта је 

самољубље и по 

чему се оно 

разликује од 

љубави; 

• увидети да без 

врлина нема 

љубави; 

• уочити да је 

само врлинама 

могуће остварити 

однос љубави са 

Богом и људима; 

• упознати 

најважније 

хришћанске 

врлине; 

• увидети да 

врлине нису 

човеку дате, већ 

да се за њих 

треба трудити; 

• увидети да се и 

врлине 

усавршавају. 

Афективни 

аспект: 

• бити подстакнут 

да следује 

светитељима 

Божјим; 

• бити подстакнут 

да се труди да у 

себи развија 

хришћанске 

врлине.  

• Грех као промашај 

циља 

• Последице пада у 

грех 

• Обрада одабраних 

поглавља из књиге 

"Из Ти-града у 

Небески град" 

• Поуке светих: 

Григорије С. Петров; 

• Васкршња прича 

дарови доброг 

мудраца Христу 

Спаситељу "Четврти 

мудрац"; 

• Свети Спиридон 

(прича о смирењу); 

• Свети Василије 

Острошки - (прича 

"Свечев лијек"); 

• Поуке владике 

Николаја 

• Св. Јустин Ћелијски 

("Срна у изгубљеном 

рају" одломак из 

казивања белих срна)  
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VI - СА НАМА 

ЈЕ БОГ  

24.Васкрсење и 

Педесетница  

25. Црква је 

икона Царства 

Божијег 

26. Црквена 

уметност - 

одсјај Царства 

Божијег  

 

Евалуација 

• Пружити 

ученицима 

могућност да 

разумеју да је 

Црква икона 

Царства Божијег 

и да смо са Богом 

у најприснијој 

заједници на 

Светој 

Литургији;  

• Омогућити 

ученицима да 

уоче разлику 

између иконе и 

неке друге 

уметничке слике 

или фотографије; 

• Омогућити 

ученицима да 

изграде свест о 

томе да иконе 

сведоче будуће 

Царство Божије у 

садашњем веку; 

• Установити 

обим и квалитет 

знања стечених у 

току школске 

године из 

Православног 

катихизиса. 

Когнитивни 

аспект: 

• уочити да 

служењем 

Литургије 

постајемо 

учесници 

Царства Божијег 

и сједињујемо се 

са Богом; 

• упознати 

садржај молитве 

"Царе небески"; 

• увидети да сам 

изглед 

православног 

храма изображава 

јединство Неба и 

земље. 

Афективни 

аспект: 

• код ученика ће 

се развијати 

жеља за 

очувањем 

природе; 

• бити подстакнут 

да уреди школски 

простор 

најуспешнијим 

радовима;  

• бити подстакнут 

да и наредне 

године похађа 

часове 

Православног 

катихизиса; 

• уочити у којој 

мери је 

напредовао и 

савладао градиво 

Православног 

катихизиса 

четвртог разреда 

основне школе.  

• Педесетница - 

рођендан Цркве; 

• Молитва Царе 

небески; 

• Кроз одломке из 

јеванђелских 

текстова, допуњене 

фотографијама 

фресака, приказати 

домострој спасења.  
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  

1. Српски језик  

2. Математика 

3.  Природа и друштво 

4. Ликовна култура 

5. Музичка култура 

6. Грађанско васпитање  

У току сваке године треба наглашавати: Да је Бог заједница конкретних личности:Оца,Сина и 

Св.Духа; Да Бог није идеја и апстрактан појам; већ жива личност која је постала човек и зато се среће 

преко човека у Литургији; Да богољубље истовремено значи и човекољубље У току сваке године, 

конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и Богородичиних и 

светитељских, треба упознати ученике са историјом  настанка празника и садржином догађаја који се 

слави. 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која 

својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

Дидактички материјал: Текстови, фотографије, Аудио и видео касете, графоскоп, темпере , бојице, 

бојанке, графофолија, постери, иконе, ЦД, пројектор, ДВД, итд. 

О Божићу и обичајима везаним за тај дан говоримо на 14-ом или 15-ом часу 

Изложба о св. Сави се може реализовати на 17. часу 

У  зависности од  датума празновања,  о Васкрсу  (и изложби поводом празника) биће говора од 29. до 

31. методске јединице 

Наставне методе: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту, методе активне наставе 

 

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

Активности наставника : организује наставни процес,реализује наставни процес,партнер педагошкој 

комуникацији, мотивише ученике, подржава и подстиче њихова интересовања, прати напредовање 

ученика, аниматор, учествује у регулисању социјалних односа у одељењу ,пружа помоћ у раду; 

правилно усмерава ученике за рад , прати индивидуалност у раду, подстиче децу на самосталност. 

Активности ученика: посматрање, описивање, праћење, цртање, играње, усваја знања, израда 

честитки, шарање васкршњих јаја, израда паноа, израда иконе, израда стрипа, читање прича и песама 

у, учествовање у приредбама. 
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                  ГОДИШЊИ ПЛАН – ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

Ред. 

борој 
Тема Увод Обрада 

Вежбање, 

понављање 
Систематизација Укупно 

1 УВОД  
 

1 -    - - 1 

2 ЦРКВА ЈЕ НАШ ИЗБОР - 6    - 1 7 

3 ХРИСТОС НАС СВЕ ЗОВЕ 

 

- 
6    - 1 7 

4 
ДИВАН ЈЕ БОГ У СВЕТИМА 

СВОЈИМА 

- 
5    3 - 8 

5 
ЗНАЧАЈ ВРЛИНСКОГ 

ЖИВОТА 

- 
5    2 - 7 

6 
СА НАМА ЈЕ БОГ 

 

- 
3    2 1 6 

 
 

1  25    7 3 36 
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                                                   5. 4. 10. ИСЛАМСКА ВЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

 

Циљ Циљ наставе исламске веронауке (илмудин) у четвртом разреду јесте да 

ученике упозна са чињеницом да су они друштвена бића која знају 

ценити основне вредности у животу на овоме свијету, те да у пракси 

Посланика Мухамеда а.с. налазе одговор за своје проблеме и узор за 

свој однос према ономе што их окружује. 

Задаци Задаци наставе исламске веронауке (илмудин) су да код ученика:                                      

- развија свест о Богу као Створитељу и људима као најсавршенијим  

  створењима;                                                                                                                 

- развија способност о вредновању културе и цивилизације у којој живе, 

те 

  схватање разлога успона и падова у историји човечанства;                                       

- развије способност за одговорно обликовање заједничког живота са  

  другима 

Разред четврти 

Годишњи фонд 

часова 
36 

 

 

 

 

Област /тема Садржаји програма Начин и поступак остваривања 

програма 

Породица и 

друштво 

улога и важност породице у исламу;                                                      

однос према родитељима;                                      

однос према браћи и сестрама;                               

однос према осталим члановима 

родбине;                                                    

однос према сирочадима (деци која 

су без родитеља)                                                                 

однос према заједници у којој се 

живи;                                                      

какав је био однос Мухамеда а.с. 

према својој породици;                                        

какви су били унуци Мухамеда а.с;                                                                  

које су основне дужности родитеља 

према деци. 

Предвиђени број часова за верску 

наставу, исламска веронаука, 

вероучитељ ће искористити тако 

што ће на сваком часу кратко 

поновити садржаје са претходног 

часа, а затим ће прећи на тему која 

је предвиђена за актуелни час. 

Након обраде дате теме 

вероучитељ ће подстицати 

ученике на разговор. Међусобни 

разговор ученика, и ученика и 

вероучитеља, има за циљ да 

покаже да ли је обрађени садржај 

усвојен и да ли је нашао место у 

практичном животу ученика.  

У остваривању садржаја 

програмаисламска веронаука треба 

користити и уџбеник веронауке за 

четврти разред основне школе 

аутора Рефика Ћатића. 

 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:  

разговор, дискусија, играње, 

Живот посланика 

Mухамеда а.с. 

 

у каквим приликама је рођен и гдје 

је живио Посланик а.с;                                                

шта је довело до исељавања првих 

муслимана у Абесинију;                                            

која је вредност и улога стрпљења у 

позивању на пут спаса;                                              

зашто је један период у животу 

Посланика а.с. прозван "године 

туге";               шта је хиира 

(пресељење из Меке у Медину) који 
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је њен значај, порука и поука;                                                                          

како су становници Медине 

прихватили ислам и муслимане; 

шта је довело до првог отвореног 

сукоба муслимана и 

идолопоклоника из Меке на Бедру;                                                                    

други сукоб на Ухуду, и шта је 

разлог негативном исходу на 

Ухуду;                              договор на 

Худејбији;                                          

писма Мухамеда а.с. владарима;       

ослобођење Меке;                                              

опростни хац Посланика а.с;                                    

које су главне поруке са опростног 

хаџа; пресељење Посланика а.с. на 

ахирет; какав је био Мухамед а.с. 

као личност;        шта кажу велики 

мудри људи о Мухамеду а.с. 

цртање, слушање прича, 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: 

вербалне, партиципативне методе, 

кооперативне и интерактивне  

методе 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

организује и реализује наставни 

процес,мотивише ученике, 

подржава и подстиче њихова 

интересовања, иницијатор,  

мотиватор, пружа помоћ у раду, 

правилно усмерава ученике на рад 

Намаз (молитва) 

 

шта је цума намаз, кад и како се она 

обавља;                                                                     

кад и како се обавља теравија 

намаз;                         како се обавља 

бајрам намаз;                                        

шта квари намаз;                                                       

која је вредност заједничког 

обављања намаза;                                                                      

како се обавља цена за намаз;                                          

шта је сехви сецда и како се она 

обавља 

 

 

 

 

                                                     ГЛОБАЛНИ ПЛАН 

 

 

 

Р.бр. Наставни садржај 
Бр. 

часова 

За 

обраду 

утврђивање и 

понављање 
Корелација 

1. 
 

ПОРОДИЦА И ДРУШТВО 

 
9 6 3 

Ликовна 

култура, 

Српски језик 

2. 
ЖИВОТ МУХАМЕДА А.С. 

 
6 12 4 

3. 
НАМАЗ 

 
11 7 4 

 
Укупно часова 

 
36 25 11 
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В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
5. 4.11. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

 

Циљ Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити 

животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и 

права будућих генерација на очувану животну средину. 

Задаци оспособљавање за активно упознавање стања животне средине; 

познавање узрочно-последичних веза у животној средини; 

познавање негативних утицаја човека на животну средину;  

испитивање узрочно-последичних веза у животној средини извођењем 

једноставних огледа; 

подстицање одговорног односа према живом свету;  

подстицање одговорног односа за рационално коришћење природних  

богатстава; 

уочавање различитости у живом свету као услова за опстанак; 

испитивање појава и промена у природи; 

подстицање одговорног, здравог односа према себи                                     

оспособљавање за решавање проблемских ситуација самостално/тимски; 

Разред четврти 

Годишњи фонд 

часова 
36 

       Кључни појмови: животна средина, опстанак, заштита, природне појаве, протицање енергије. 

 

 

  

Област /тема 

 
            Садржаји програма 

I Животна средина Сналажење у природи (повратак природи, стазе у природи, знаци 

оријентације и исхрана у природи).                                                              

Истраживање узрочно-последичних веза у животној средини (ваздух, вода, 

земљиште и бука).                                                                                            

Активно упознавање стања животне средине извођењем једноставних 

огледа у учионици. 

II Природне појаве  

    и промене у  

   животној средини 

 

Разноврсност живог света као услов за опстанак (биодиверзитет).                    

Нестајање врста (најчешће угрожене биљке и животиње).                           

Кружење материје и протицање енергије кроз односе исхране.                     

Природне појаве и промене у животној средини. 

III Заштита животне 

средине 

Активна заштита животне средине кроз организовање разних акција чувара 

природе ван учионице (штедња, рециклажа, озелењавање...). 

Одговоран однос према животињама и биљкама. 

Право на здраву животну средину, квалитет живота. 

Одговоран однос према себи и животној средини у целини. 

Критички и отворен став и сарадња са локалном средином, друштвом за 

заштиту животне средине, за заштиту животиња... 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Садражаји овог програма усмерени су на примену и практичну реализацију знања стечених у предходним 

разредима. Поред описивања, цртања, огледа, играња, реализација се врши и ван школског простора, у 

непосредном окужењу, школи у природи, излетима, рекреативној настави (посматрањем, праћењем, 

истраживањем , сакупљањем и организовањем разних акција). Учитељ самостално и у договору са 

ученицима креира време, место извођења и број часова за одређене програмске садржаје; примена и 

практична реализација стечених знања у претходном разреду; коришћење очигледних средстава и 

различитих извора знања, примена рачунара; искуствено учење ван школског простора, у ближем и даљем              

окружењу школе, на настави у природи и излетима; сазнајна мотивација ученика  

  

I ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Опрена која је неопходна приликом боравка у природи (одећа и обућа прилагођена временским условима, 

флашица с водом, оловка, бележница, блок за цртање, начин понашања у природи, бележење 

фотоапаратом или мобилним телефоном оно што им је необично.у току године правити излижбе после 

сваког одласка у природу или излет. 

Посматрањем, препознавањем, праћењем, огледима, цртањем: промена воде, ваздуха, земљишта услед 

људског деловања, промена климе и годишњих доба, у школи, непосредном окружењу као и кроз 

истраживање, фотографисање, сакупљање доказа промена и организовање акција које афирмишу 

позитивне промене и смањују настајање негативних по живи свет. Истраживачким радом по групама 

ученици ће проверавати стање зеленила у нашој школи, постојање и садржај графита а потом саопштити 

резултате свога истраживања као и предлоге шта би се могло урадити да се постојеће стање побољша. 

 

II ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

 

Кроз групни рад, прављење дневника, паноа, извођењем закључака на основу посматрања, праћења, 

промена на биљном и животињском свету у току године као и природних појава у различита дневна и 

годишња доба (листање, цветање, најава лепог или лошег времена, кроз понашање инсеката, опадање 

лишћа, сеобе птица, кише у пролеће...); истраживање ланца исхране у непосредној околини или настави у 

природи, угрожености биљних и животињских врста локалне заједнице (нестанак врабаца у центру 

Београда; израда реферата о органским материјама које труну – природној рециклажи и животињама 

чистачима у природи. Разговор о временскин приликама, променама климе, ефекат стаклене баште, 

 

III ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Израда хранилица за птице, украшавање учионице прављењем  кућица  за птице, брига о биљкама у 

учионици кроз редовно заливање, цртање, сликање, вајање, видео записи који говоре о заштити животне 

средине, брига о кућном љубимцу, ученици пишу своје предлоге за очување животне средине, како штеде 

у својој кући воду, струју. Ученици  замишљају и описују један дан без струје; Пишу поруке типа: Волим 

дрво, Засадићу дрво, Чуваћу га и заливати, Редовно обилазити, Уживати у његовом расту. 

Цртају канте у којима се раздваја отпад за рециклажу: предмете од стакла, пластике, метала, хране, одеће и 

сл. Пројекција филма о предности бављења спорта и боравку у природи, читање песама које говоре о 

животној средини и сл. 

 

  Методе и технике у раду 

 

- вербални (монолошки и дијалошки)  

- метод демонстрације (приказивање, илустрације, цртежи)  

- метод драматизације  
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- учење путем открића  

-експерименталниметод  

- технике: когнитивно мапирање, олуја идеја, асоцијације, техника грозда 

 

 

Праћење и вредновање ученика 

 

Оцењивање ученика је сталан процес праћења и подржавања развоја и напредовања ученика у току 

школске године. Оцењивање је бројчано али не улази у просек. Критеријуми за оцењивање ученика су: 

врста, обим и ниво знања. Испитивање усвојености  знања ће се вршити усмено и на основу ученичких 

практичних радова; заинтересованости и активним укључивањем у процес наставе овог предмета, тј. 

општим ангажовањем и радом ученика. 

 

Корелација: природа и друштво, ликовна култура, српски језик 

  
У настави чувара природе користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 
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                                                  5. 4. 12. НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
 

Циљ Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације 

традиције кроз непосредно  упознавање материјалне и духовне традицијске 

културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу. 

Задаци продубљивање знања о фолклорним празницима, биљкама,  кући, 

занатима; стицање елементарних знања о традиционалним облицима 

транспорта и транспортним средствима и њиховом значају за живот људи  

на селу и у граду; упознавање различитих народних музичких 

инструмената и њихове улоге у традицијској култури; упознавање са 

носиоцима народне традиције (усменим, писаним и материјалним); 

схватање важности чувања и неговања народне традиције. 

Разред четврти 

Годишњи фонд 

часова 
36 

 

     Кључни појмови: саобраћај, музички инструменти, обреди и обичаји, празници, традицијска култура. 

 Тема / област             Садржаји програма   Начин и поступак остваривања програма 

Традиционалн

и облици 

транспорта 

-сувоземни унутрашњи 

саобраћај, трасирање, изградња                      

и одржавање путева; пратећи 

објекти (ханови, караван - 

сараји...);                                                     

- значајни путеви у прошлости;                            

- поштански саобраћај (голубви 

писмоноше, писмоноше татари, 

телали, саобраћај на води (од 

балвана до брода 

Ученици се упућују на коришћење различитих 

извора знања (часописи, ТВ емисије, ИКТ, 

чланови породице...), видео презентације, 

текстови и илустрације, практична израда 

саобраћајних средстава од картона и дрвета 

видео записи, презентације, израда предмета 

од материјала. организовање изложбе. Посете: 

Музеј ПТТ-а, Музеј аутомобила, Историјски 

музеј, Музеј афричке уметности 

Народни 

музички 

инструменти 

 

-врсте народних музичких 

инструмената (гусле, 

фруле,гајде,свирале,пиштаљке, 

„виолине“)                                                                  

-материјали од којих су израђени 

музички инструменти                                                      

- улога музичких инструмената  у 

обележавању годишњег циклуса 

обичаја (обреди и празници) и 

животног циклуса обичаја 

(рађање, крштење, свадба, 

кумство, успаванке, испраћај у 

војску), проширивање знања о 

успаванкама и песмама које су се 

певале деци, биљкама и 

занатима. 

Прикупљају слике и фотографије народних 

музичких инструмената за одељењски албум, 

израђују народне инструменте од материјала 

који су донели, цртају инструменте, праве 

свиралу од врбе, црног лука, свирају на њима, 

играју и певају уз музику импровизују одлазак 

у војску, крштење.Уученици се најчешће 

усмеравају на посматрање и запажање 

појединих предмета или догађаја везаних за 

наставне садржаје. Истраживачки рад се може 

организовати читањем одговарајућих текстова 

из наше литературе. Планирана је посета 

Етнографском музеју и неком КУД- у као и 

приредба за крај школске године. 

Носиоци 

народне 

традиције 

  

- начини преношења народне 

традиције (усмени, писани и 

материјални садржаји);  

- начини чувања традицијске 

Активности ученика образовно- васпитном 

раду Посматрање,праћење,истраживање, 

евидентирање, сакупљање, описивање, читање 

текстова, уочавање, бележење, груписање, 



396 

 

културе;  

- науке, установе и друштва које 

се баве чувањем и неговањем 

традицијске културе;  

- преношење садржаја народне 

традиције из садашњег времена 

на наредна поколења  
 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА: 

 

Природа и друштво –  саобраћај, 

насеља, саобраћајнице , превозна 

средства 

Ликовна култура – цртање и 

сликање обичаја, саобраћајних 

средстава и објеката 

Српски језик – подстицање 

усменог и писменог изражавања, 

ребуси, кратке умотворине , 

читање, слушање, описивање 

природе и сл. 

Музичка култура- певање и 

свирање обичајних и народних 

песама, играње кола 

Физичко васпитање – шетње ван 

школе, излети,настава у природи  

 

прикупљање фотографија, цртање и сликање, 

прављење музичких инструмената, свирање 

прикупљање информација, сценско 

приказивање, посете, усваја знања, дискутује. 

Активности наставника у образовно - 

васпитном раду                                               
припрема, ангажује се и упућује ученике на 

ангажовање у истраживачком раду , припрема, 

чита и анимира пригодним материјалима , 

подстиче на сталну размену информација 

,упућује на самосталан, практичан 

истраживачки рад, ствара амбијентални 

простор, осмишљава и организује часове и 

којима се истиче улога иструмената при 

обележавању обичаја, упућује и врши 

корелацију,  припрема и организује изложбу, 

приредбу, планира, организује и изводи излет, 

посете, прати интересовање и ангажовање, 

провера остварености циљева учења 

Праћење и вредновање ученика 

Оцењивање ученика је сталан процес праћења 

и подржавања развоја и напредовања ученика 

у току школске године. Оцењивање је 

бројчано али не улази у просек. Критеријуми 

за оцењивање ученика су: врста, обим и ниво 

знања. Испитивање усвојености  знања ће се 

вршити усмено и на основу ученичких 

практичних радова; заинтересованости и 

активним укључивањем у процес наставе овог 

предмета, тј. општим ангажовањем и радом 

ученика. Mесто рада: учионица, школско 

двориште, непосредно окружење, музеји. 

излети, настава у природи. Методе у раду: 

вербална, интерактивна,  кооперативна, 

ситуациона, манипулативна, конструктивна, 

креативна,  истраживачка , амбијентална, 

радионичарска. 

    Овај изборни предмет може се, и треба га тако схватити, као интердисциплинарно средство за лакше  

    савлађивање нових и непознатих чињеница (уз помоћ блиских и познатих). Преко савладавања 

    декоративних елемената обичаја и обреда, везаних за верске и сезонске фолклорне празнике,  

    препоручује се приступ који у оквиру наставних предмета из области уметности има разрађену  

    методологију за такав рад. 

 

    У настави народне традиције користиће се уџбеници које је одобрило Министарство просвете науке и   

     технолошког развоја Републике Србије. 
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                                         5. 4. 13. ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

 

Циљ и задаци Оспособљавање ученика за алгоритамски начин размишљања кроз употребу 

софтвера за израду програма, Оспособљавање ученика за рад у софтверу за 

обраду текста и рад са документима Оспособљавање ученика за сараднички 

рад и комуникацију у онлајн окружењу Комбиновање стечених знања кроз 

креативно изражавање током рада на плакату и одељењском пројекту 

Оспособљавање ученика за критичко анализирање садржаја на интернету и 

поштовање ауторских права Упознавање ученика са појмом електронског 

насиља, мерама заштите и процедуром пријаве насиља 

Разред четврти 

Годишњи фонд часова 36 

 

Област /тема      Садржаји програма                         Исходи 

 

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН МИШЉЕЊА 

 

Основни елементи 

апликације Scratch 

Увоз позадине, спрајта, 

костима за спрајт и звука 

Основне команде 

програмирања, петље и 

услови 

Програмирање спрајтова и 

позадине кроз задатке 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:  

користи радно окружење апликације за израду 

програма са визуелним окружењем који је 

прилагођен за децу самостално израђује једноставне 

програме у апликацији израђује програме у којима 

се користе улазне вредности, низ команди, петље и 

услови, анализира улазне и излазне вредности 

програма и на основу њих и исправља грешке у 

програму 

 

ИКТ 

ИКТ 

Софтвер за обраду текста  

Рад са документима и 

фолдерима 

Плакат 

Сараднички алати 

заједнички рад на 

одељењском пројекту 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:  

користи софтвер за обраду текста (поравнање, 

центрирање, врста, величина и облик фонта, 

уношење слике) сачува документ у одговарајућем 

фолдеру, пронађе га, преименује и поново сачува 

креира одговарајући фолдер креира плакат 

комбинујући текст, цртеж, фотографије, уз помоћ 

одговарајућег софтвера користи одговарајуће 

сарадничке алате током рада на заједничком 

пројекту 

БЕЗБЕДНОСТ 

 

Електронско насиље 

Веродостојност 

информација                   са 

интернета 

Технологија и здравље 

Ауторска права 

 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

објасни појам електронског насиља и наведе облике 

електронског насиља објасни процедуру 

пријављивања електронског насиља примени 

пријављивање и блокирање особе која врши 

електронко насиље наведе могуће ризике код 

укључивања геолокатора правилно користи 

технологију како би избегао здравствене проблеме 

анализира и процени изворе информација са 

интернета објасни појам “ауторска права” помаже 

вршњацима у заштити од нежељених садржаја 

реагује на неприхватљиво и увредљиво понашање у 
дигиталном окружењу 

Кључни појмови: алгоритам, мишљење, заштита, софтер, ауторска права, здравље, ИКТ , пројекат. 
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Област /тема              Начин и поступак остваривања програма 

 

Алгоритамски начин 

мишљења  

16 часова 

Тему започети објашњењем делова прозора апликације Сцратцх. Објаснити 

различите могућности задавања позадине и спрајтова који су основни 

делови сваког програма у Сцратцх-у. Показати начине задавања различитих 

костима и звука једном спрајту који се касније могу користити у програму. 

Показати ученицима блокове у којима су груписане скрипте/команде по 

особинама помоћу којих се програмирају спрајтови и позадине. Објаснити 

скрипте које ће се најчешће користити за израду програма, као и скрипте 

понављања и петљи. Израдити разне једноставне и сложеније програме 

користећи разноврсне скрипте. Подстицати ученике да анализирају програм 

на основу улазних и излазних вредности и да на основу њих исправљају 

грешке. 

ИКТ 

16 часова 

Тему започети повезивањем са већ стеченим знањем о коришћењу тастатуре 

и дигиталног правописа. У софтверу за обраду текста ученике упознати са 

поравнањем, центрирањем, величини, врстом и обликом фонта, уношењем 

слике. Након теоријско-практичног објашњења следи практични рад 

ученика. Како би реализација овог садржаја била функционална, повезати га 

са садржајем осталих наставних предмета (на пример, ученици могу писати 

тему из српског језика или представити одређене наставне садржаје из 

других предмета). Наредни садржај је повезан са претходним и односи се на 

рад са документима и креирање фолдера. Потребно је оспособити ученике 

за креирање фолдера, чување документа у одговарајућем фолдеру, 

проналажење документа, отварање, а затим преименовање и поново чување 

у одговарајућем фолдеру. Овај наставни садржај је веома важан због касније 

наставе информатике и рачунарства у 5. разреду. Следећи наставни садржај 

се, такође, заснива на ономе што је ученицима већ познато, а у исто време 

доприноси развоју њихове креативности. Ученици треба да искористе 

стечена знања о обради текста, креирању фотографије, цртежа, видео-записа 

и креирају плакат помоћу одговарајућег онлајн алата по избору наставника. 

Последњи садржај односи се на оспособљавање ученика за сараднички рад 

у онлајн окружењу. Наставник треба да одреди тему пројекта, подели 

ученике у групе и одабере одговарајући сараднички алат (сараднички блог 

или wики алат) са којим ће упознати ученике и објаснити им начин 

функционисања алата и начин рада. Ученици, по групама, раде на пројекту, 

користећи све предности онлајн сарадње и комуникације, а користећи до 

сада стечена знања. По завршетку пројекта, свака група ће представити свој 

рад (задатак, део пројекта) и извршити вредновање пројекта и 

самовредновање сопственог рада помоћу онлајн алата који предложи 

наставник. Садржаје ове теме је могуће повезати са садржајима теме 

Безбедност (посебно садржај Плакат). 
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Безбедност 

4 часа 

Тему започињемо кратким освртом на научено у претходим разредима. 

Усвајање нових садржаја могуће је реализовати истраживањем 

одговарајућих сајтова едукативног карактера и кроз дискусију. Важно је, у 

оквиру ове теме, разговарати са ученицима о ауторским правима и скренути 

им пажњу да увек треба навести извор када се нешто преузима са интернета. 

Веома сврсисходно је организовање вршњачке едукације и то двојако: 

ученици 4. разреда као вршњачки едукатори млађим ученицима и ученици 

старијих разреда као вршњачки едукатори ученицима 4. разреда. 

Подстицати ученике да буду информисани и примерни корисници 

интернета. Указивати им на важност укључености родитеља у њихов 

дигитални свет. Такође, могуће је организовати квиз као игролику 

активност која би проверила колико су успешно савладали садржаје о 

безбедном понашању на интернету. Као још једна могућа активност је 

креирање плаката који ће ученике стално подсећати на правила безбедног 

понашања на интернету (повезати овај садржај са садржајем Плакат из теме 

ИКТ).  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

● теоријска настава и практичан рад 

 Подела одељења на групе 

● Одељење се може поделити у групе не мање од 15 ученика 

    Место реализације наставе 

● Настава се реализује у учионици и дигиталној учионици 

Приликом реализације часова наставе, теме се могу прожимати, комбиновати, надовезивати. 

Наставник треба да процени када ће које садржаје реализовати и тиме допринети потпунијем 

остваривању планираних исхода. 

 

Оцењивање 

Оцењивање је бројчано, али не улази у просек. 

 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

● праћење остварености исхода 

● праћење практичног рада ученика 

● активност на часу 

 

   АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: 

 

  посматрање, рад на рачунару, проналажење, препознавање,  евидентирање,  показивање, праћење 

  класификовање и систематизовање, описивање,  игровне активности 
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АКТИВНОСТИ  НАСТАВНИКА:  

-организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати  постигнућа ученика, припрема   

  наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава, дискутује, 

- поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми 

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове које ученици треба да науче 

- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве  и темпо могућностима ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Српски језик 
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5. 4.  14.      РУКА У ТЕСТУ – ОТКРИВАЊЕ СВЕТА 
 

Циљеви и задаци : 

- формирање и развијање основних појмова из природних наука и њихово повезивање;  

- развијање способности за активно стицање знања о природним појавама кроз истраживање;  

- развијање дечјих интересовања и интелектуалне активности; 

 - развијање способности запажања основних својстава објеката (материјала), појава и процеса и уочавање 

њихове повезаности; 

 - формулисање питања, постављање хипотеза и исказивање претпоставки за решавање проблема;  

- развијање критичког мишљења кроз посматрање и експеримент;  

- истраживање и уочавање узрочно-последичних веза појава и процеса окружењу и у изведеним огледима, 

издвајање параметара и уочавање њиховог односа;  

- решавање једноставних проблем-ситуација, самостално и у тиму; 

 - коришћење научног речника, примереног узрасту, за описивање промена својстава материјала, појава и 

процеса и поступака и корака у истраживању;  

- подстицање усменог и писменог изражавања кроз дискусије и вођење експерименталне свеске; 

 - развијање критичког односа према информацијама које се добијају чулима; - препознавање опасности и 

услова за безбедан рад. 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 Истражимо: Има ли правила која важе за сва кретања. 

 Да ли је лакше помоћу стрме равни (подизање предмета, савлађивање успона).  

Чему служи полуга.  

Присуство притиска ваздуха (атмосферског притиска).  

Боца као барометар. 

 Како угасити ужарено дрвце. 

 Притисак у води. Како воду учинити бистром. 

 У којој води сапун боље пени (кишница, вода са чесме, морска вода). 

 Како вода проводи топлоту. Како направити водени термометар. У којој ће посуди чај најдуже остати 

топао. 

Лимун као батерија. Како су везане две сијалице које светле ако при одвртању једне друга остане да 

светли. Како направити компас. "Струјни" магнет. Како помоћу огледала осветлити део тела који је у 

сенци. Шта се догађа иза угла зграде (перископ). Ликови код равног огледала (различит положај предмета 

и огледала). Који се ефекти могу постићи са два равна огледала. Кашика као огледало. Да ли нас очи варају 

(преламање светлости). Лупа нам помаже - како. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

  
 Ученицима треба пружити прилику да: - промишљају и развијају интелектуалну активност и вештине у 

процесу упознавања и разумевања појава у природи; - задовоље своју радозналост на различите начине: 

посматрањем, истраживањем, кроз самосталну активност. Овај приступ карактерише: - партнерски однос 

наставник - ученик, који подразумева заједничко формулисање проблема и питања; - вођење акција од 

стране ученика и предвиђање њиховог исхода, тј. постављање хипотеза; - објашњавање и континуирано 

бележење својих запажања у експерименталну свеску. Он их охрабрује да постављају питања, истражују и 
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дискутују. Треба посебно имати у виду да се циљеви и задаци овог предмета постижу кроз непосредну 

истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника.                                                                                    

 

Активности ученика: посматрање, сакупљање материјала и података, упоређивање, класификовање, 

бележење, замишљање и постављање 

 

Активности наставника:  води и усмерава ученике у свим етапама "истраживачког" рада: приликом 

постављања питања и хипотеза, предлагања огледа, њиховог извоёења и представљања резултата рада. 

 

Оцењивање ученика 

 Оцењивање је бројчано, али не улази у просек. 

 

 Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

● праћење остварености исхода 

● праћење практичног рада ученика 

● активност на часу 

 

Корелација: природа и друштво- кретање, магнети, топлотна проводљивост материјала 

                        српски језик: основе читања и писања 

                        ликовна култура: цртање  
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 Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 
 

   5. 4. 15. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности- 36 часова 

Оперативни задаци: 

Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог 

и толерантног друштва 

Јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на 

различитост 

Развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине 

Побуђивање интересовања код ученика за присуство ликовним изложбама, књижевним сусретима и 

музејима 

Мотивисање ученика за учешће на разним спортским и културним манифестацијама 

 

Активности: 

Друштвене активности: 
Циљ и задаци: развијање свести о здравом начину живота, поштовање разлика и 

уважавање својих и туђих потреба 

Садржаји: Друштвене игре, заједничке прославе рођендана у разреду, припрема програма за 

одељенске и школске приредбе, обележавање значајних датума, радионице 

Културне активности: 

Циљ и задаци: развијање опште културе, развијање и подстицање стваралачких 

активности, развијање маште, оригиналности, смисла за лепо 

Садржаји: Посета библиотеци, гледање одабраних филмова, књижевни сусрети, посете и разговор о 

позоришним представама и филмовима, посета Зоо врту, Ботаничкој башти, најлепше песме и приче , 

језичке игре, ребуси... 

 

Хуманитарне активности; 

Циљ и задаци: развијање хуманог односа, поштовање разлика и разумевање туђих потреба, брига о 

биљкама и животињама 

Садржаји: Помоћ друговима у одељењу, учествовање у акцијама Црвеног крста, прављење 

пригодних пакетића за децу без родитељског старања, садржаји који се односе на здравствено 

васпитање , очување природе... брига о биљкама и животињама.. 

 

Техничке активности:   
Циљ и задаци: развијање креативности, стваралачког рада, уредности, прецизности, 

изграђивање личних, критичких ставова према загађењу животне средине  

Садржаји: уређивање паноа, учионице поводом значајних празника, 

израда слова од украсног папира, предмета од разног материјала.,израда честитки поводом значајних 

датума 

Спортске активности: 

 

Циљ и задаци: развијање такмичарског духа, развијање моторике, спретности, физичких 

способности 

Садржаји: Игре у школском дворишту, међуодељенска такмичења  
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5. 4. 16.  ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ – 36 часова годишње, 1 час недељно 

     На часу одељенског старешине неопхоно је обрадити наставне садржаје који нису нашли своје место у 

програмским садржајима обавезних предмета и изборних програма (садржаји здравственог васпитања, 

теме које се односе на саобраћај и сл.). 

  

       Циљеви и задаци 

- Понашање ученика и развој хуманизације међу људима  

- елиминисање утицаја који штетно делују на здравље 

- подстицање ваннаставних активности 

- подстицање социјалног сазнања 

- упознавање са дечјим правима 

- развијање креативности 

- олакшавање адаптације у школи 

- развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима 

- реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања 

 

    Начин реализације: 

 
 На часовима ЧОС-а наставник је координатор и организатор активности а тежи се томе да ученици 

самостално испољавају своје ставове и организују активности на часу.  

 

Ред. 

број 
Тема 

Оријента-

циони број 

часова 

1 Подстицање договора и сарадње 8 

2 
Дечја права и подстицање за активну партиципацију у животу 

школе 
2 

3 Здравствено васпитање 6 

4 Сазнање о себи и другима, самопоштовање и самопоуздање  2 

5 Обележавање значајних датума 6 

6 Развијање и његовање људских вредности 4 

7 Еколошка сазнања и чување природе 3 

8 Стварање и развијање радних навика 4 

9 
Сарадња одељенских заједница 

 
1 

1-9 
Свега 

 
36 
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                           РАДИОНИЦЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

 

Тема Ред. број Садржај 

1 
1 Ја у четвртом разреду 

2 Права и дужности ученика и избор председника одељенске заједнице 

1 

3 

3 Правила за наш разред 

4 Бринем о свом здрављу- лична хигијена 

1 5 Ја у мом одељењу 

5 6 Улепшајмо пано сликама о Београду 

5 7 Oбележавање Дечје недеље – светског дана детета 

6 8 Како се понашамо према другима (у школи и ван ње) 

2 9 Радне навике- дневни план активности 

6 

10 Поштујемо различитости - толеранција 

11 Улепшајмо живот себи и другима 

1 12 Елементи лепог понашања 

8 13 Мотивисање ученика за учење 

3 14 Чистоћа је пола здравља 

2 15 Развијање другарства и међусобне солидарности (помоћ другу) 

1 16 Понашање ученика-гашење сукоба „ја“ порукама 

5 

17 Одељенска прослава Нове године 

18 Прослава Светог Саве 

8 19 Колико смо напредовали,шта да учинимо да нам успех буде бољи 

8 20 
Како смо провели зимски распуст и задаци који нас очекују у другом 

полугодишту 

7 

3 

21 Чувамо ли на прави начин животну средину 

22 Правилан ритам рада и одмора 

3 23 Здрава исхрана- правилна исхрана 
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   1 

   5 

24 Ово си ти- колико се познајемо 

25 Дан жена – поклон као знак пажње 

8 

   

    6 

    3 

26 Како да учимо-мапе ума 

27 Како решавамо сукобе 

28 Значај спорта за здравље 

   1 

   5 

   7 

29 Отворено ћу рећи 

30 У сусрет ускршњим празницима 

31 Допринос ученика естетском изгледу школе 

5 32 У сусрет Дану школе 

3 33 Раст и развој - правилно држање тела 

7 34 Однос ученика према околини 

9 35 Спортске активности – такмичење са другим одељенским заједницама 

4 36 Шта желим да ми се оствари овог лета -Мој успех на крају године 

 

5. 4. 17.  Пројекат „Покренимо нашу децу“ 

 

Циљ: 

Развијање моторичких способности кроз вежбе и активности примерене узрасту и стицање навика за 

бављење физичким активностима. 

 

Задаци: развијање моторичких способности као што су: брзина, издржљивост, агилност, снага, гипкост и 

координација покрета кроз три модела програма уз коришћење Водича за вежбање.  

 

Садржаји: Весела столица, Причам ти причу, Здрава стопалца, Разиграна палица, Музичка гимнастика, 

Плеши и заледи се, Јесење, Зимске и Пролећне играрије. 

 

 

Начин остваривања програма: 

 

 Програм „Покренимо нашу децу“, биће реализован кроз петнаестоминутна вежбања на часовима редовне 

наставе и ваннаставних активности (Час одељењског старешине и Друштвено-техничке, хуманитарне, 

спортске и културне активности), у циљу побољшања здравственог стања ученика и њихове физичке 

активности. Планиране активности се реализују у фискултурној сали, напољу, у учионици и у 

просторијама које  испуњавању здравствено-хигијенске услове.  Радом програма руководиће учитељи у 

свом одељењу. 
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 Д.  ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 
        

         5. 4. 18.  ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – 18 часова 

 

Циљ и задаци допунске наставе су: проналажење путева , спречавања застоја у напредовању; примена 

индивидуализоване наставе, односно издиференцираних захтева у зависности од ученика; подстицање и 

мотивисање ученика да усвоје предвиђене наставне садржаје, односно отклонити неуспех у учењу; 

навикавање ученика на самосталан рад и активно учење у заједничком раду и разговору; развијати 

памћење, мишљење, логичко мишљење и повезивање. 

Ред. број Наставна тема Садржаји 

В
еж

б
а

њ
е
 

У
к

у
п

а
н

  

б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 

1. ЈЕЗИК 

стицање основних појмова о именицама, 

придевима, глаголима и  деловима 

реченице;правописне вежбе: употреба 

великог слова и остала правописна 

правила 

  11       11 

2 КЊИЖЕВНОСТ 

рад на текстовима из књижевности, 

читање, тумачење текста, изражајно 

читање обрађеих текстова ликови у 

књижевном делу      

    4   4 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА усмено изражавање, писмено изражавање     3   3 

1-3 УКУПНО  18    18 

          

     Активности ученика: чита, пише, препричава, посматра, уочава, описује, прича, препричава,  

     проверава написано. 

     Активности наставника: организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства,  

     методе), реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, води циљани разговор,  

     омогућује примену стечених вештина, даје повратне информације), партнер у пед. комуникацији  

     (одговара на ученичка питања, поставља питања...), партнер у афективној комуникацији са децом  

     (помаже им да упознају и прихвате своје и емоције других, разговара са децом када им је потребна  

     помоћ, сарађује са родитељима, психологом, педагогом), мотивише ученике и развија њихова  

     интересовања, прети напредовање ученика, прилагођава задатке ученицима. 

        

    Начин остваривања програма 

    Допуска настава   се остварује кроз рад из оних области које ученици теже савладавају, а на начин који   

    је примерен узрасту и схватањима ученика.По потреби групно или индивидуално  поступно се усвајају  

    знања неопходна за  основну писменост и овладавање правописом,граматиком и књижевношћу,тачније  

    неговање и богаћење културе писменог и усменог изражавања. Примена метода  је у складу са облашћу  

    која се допунски одрађује,а иновације су могуће кроз појединачне истраживачке задатке који ће   

    подстаћи и мотивисати ученике за рад . На часовима ће бити заступљен индивидуални и групни облик   

    рада као и индивидуализована настава. 
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5. 4. 19.    ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ   

                                              САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

   

Ред. 

број 
Наставна тема 

В
еж

б
а

њ
е
 

У
к

у
п

а
н

  
б

р
о

ј 

ч
а

со
в

а
 Стандарди 

1. 

СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА 

 

 

  13          13 

1МА.1.1.1. 1МА.1.1.2. 

1МА.1.1.3. 1МА.1.1.4. 

1МА.1.3.1. 

2 МЕРЕЊЕ И МЕРЕ     1      1  1МА. 1.4.1. 1МА. 1.4.4. 

3. ПОВРШИНА     4     4 
1МА.1.2.1. 1МА.2.2.3. 

1МА.2.2.5. 

1-3 УКУПНО 

 

   18   18  

 

Циљ и задаци допунске наставе математике су: проналажење путева , спречавања 

застоја у напредовању; примена индивидуализоване наставе, односно издиференцираних 

захтева у зависности од ученика; подстицање и мотивисање ученика да усвоје предвиђене 

наставне садржаје, односно отклонити неуспех у учењу; навикавање ученика на 

самосталан рад и активно учење у заједничком раду и разговору; развијати памћење, 

мишљење, логичко мишљење и повезивање. 

 

Активности ученика у васпитно- образовном раду: сабирање , oдузимање, множење и 

дељење, примена наученог у решавању бројевног израза ,посматрање, уочавање,примена 

стечених знања ,решавање задатака, упоређивање, мерење  

 

 Садржаји које деца треба да савладају су: 

 Низ природних бројева 

 Читање, записивање и упоређивање природних бројева 

 Обављење основних рачунских операција у скупу природних бројева 

 Основне јединице за мерење површине 

 Израчунавање површине квадрата, правоугаоника,коцке и квадра 
 

Начин остваривања  

 Допунски рад организује се током целе наставне године, односно одмах чим се уоче 

тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Чим савлада одређену 

тешкоћу или отклони недостатак, ученик ће престати с допунским радом ван редовне 

наставе. Током даље редовне наставе такве ученике  као и друге и даље пратимо, па ако 

поново дође до потребе ти ученици се  поново враћају на допунску наставу. На часовима 

допунске наставе се раде једноставни примери, како би сви ученици могли да науче 

основно градиво.  
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 5. 4. 20.     ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

Циљеви додатне наставе из математике                                               

развијање логичког мишљења, поступка решавања проблемских задатака  

развијање тачности и прецизности при раду и логичкиг мишљења  

оспособљавање ученика за самостално решавање проблема  

развијање способности уочавања битног у проблему  

прецизност и уредност при раду  

Број 

теме 

Назив теме              Садржаји програма Број 

часова 

1. Скуп 

природних 

бројева 

- Нумерација вишецифрених бројева 

- Рачунске операције и њихова примена 

- Зависност резултата и њихових компоненти 

- Бројевни ребуси - дешифровање операција 

- Магични квадрат и друге шеме 

- Математичка укрштеница 

- Логички задаци - задаци досетке 

- Бројање и размештање фигура 

- Логички задаци 

- Комбинаторни задаци 

-  Решавање сложених задатака помоћу неједначина 

         

 

 

 

 

 

      26 

2. Мерење и мере 
- Проблеми мерења 

- Проблеми превожења и размештања предмета 

- Квадрат и правоугаоник - резање и састављање 

- Квадрат и правоугаоник - резање и састављање 

4 

3. Површина 
- Квадрат и правоугаоник - обим и површина 

- Коцка и квадар – површина 

- Математичке игре 

6 

1-3 Укупно  36 

      

Начин остваривања програма: 
 

Ученици се самостално опредељују за додатни рад,а посебно водимо рачуна о томе да се 

даровити ученици не оптерећују изван њихових стварних могућности и жеља. Ученици  у 

додатном раду самостално решавају задатке који нису предвиђени за редовну наставу. У 

колико нису у могућности да самостално реше задатке, ми им помажемо или их наводимо 

на успешано решавање. Методе у раду са ученицима: учење путем -решавања проблема,  
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кооперативно учење, активно учење,смислено учење, тимски и групни рад. Додатна 

настава прати програм редовне наставе. 

                             

Оријентациони распоред наставних јединица 

 

Ред. 

број 

часа 

Наставна јединица  

1 Уводни час, рачунске операције радионица 

2 Занимљиви задаци-  задаци досетке радионица 

3 Занимљиви задаци радионица 

4 Логички и комбинаторни задаци радионица 

5 Задаци нумерације радионица 

6 Логички и комбинаторни задаци радионица 

7 Логички и комбинаторни задаци радионица 

8 Пребројавање геометријских фигура радионица 

9 Размештање  геометријских фигура радионица 

10 Размештање  геометријских фигура радионица 

11 Квадрат и правоугаоник радионица 

12 Површина квадрата и правоугаоника радионица 

13 Површина квадрата и правоугаоника радионица 

14 Проблеми пресипања радионица 

15 Проблеми мерења радионица 

16 Проблеми превожења радионица 

17 Танграми радионица 

18 Решавање проблемских задатака – методом израчунавања радионица 

19 Занимљиви задаци -дешифровање радионица 

20 Занимљиви задаци –магични квадрати радионица 
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21 Коцка и квадар радионица 

22 Коцка и квадар радионица 

23 Површина коцке и квадра радионица 

24 Површина коцке и квадра радионица 

25 Решавање проблемских задатака – методом дужи радионица 

26 Решавање проблемских задатака – методом једначина радионица 

27 Решавање проблемских задатака радионица 

28 Припрема за такмичење радионица 

29 Задаци са такмичења радионица 

30 Задаци са природним бројевима и операцијама радионица 

31 Задаци са природним бројевима и операцијама радионица 

32 Задаци пресипања и мерења радионица 

33 Бројање и размештање фигура радионица 

34 Задаци са такмичења радионица 

35 Задаци са такмичења радионица 

36 Математичке игре радионица 
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 5. 4. 21. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 

 

Школа ће  за ученике четвртог разреда организовати часове предметне наставе ради 

упознавања  ученика са предметним наставницима који ће реализовати  наставу у петом 

разреду. Часови предметне наставе планирају се на основу наставног програма за четврти 

разред основног образовања и васпитања, у сарадњи учитеља и одговарајућих наставника 

предметне наставе.  

 

5. 4. 22. Индивидуализација и ИОП у четвртом разреду 

 

У току првог полугодишта пратиће се сви ученици четвртог разреда и по потреби, у 

другом класификационом периоду, уколико се код неких ученика, јави потреба, 

примењиваће се индивидуализација. Уколико она не покаже резултате прећи ће се на  

прилагођени начин рада. На крају првог полугодишта, учитељи ће предложити Тиму за 

инклузивно образовање да се код ученика који нису напредовали изради ИОП уз 

сагласност родитеља и мишљење Интересорне комисије. 

 

5. 4. 23.  ПРОГРАМ ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ 

 

Програм Основи безбедности деце се реализује у четвртом разреду у сарадњи са 

Министарством унутрашњих послова , односно ПУ Београд кроз часове одељењског 

старешине у четвртом разреду.  

Циљеви програма: 

- стицање нових и унапређивање постојећих знања, вештина и ставова ради подизања  

    безбедносне културе ученика; 

- изградња ставова у вези са безбедносним ризицима којима су деца изложена; 

- стварање повољног безбедносног амбијента у локалној заједници; 

- развој безбедног демократског друштва. 

 

садржај 
време 

реализације 
начин реализације носиоци реализације 

Безбедност деце у 

саобраћају 
септембар предавање, разговор 

одељењске старешине, 

представници ПУ 

Београд 

Полицијац је заштитник 

деце 
октобар предавање, разговор 

одељењске старешине, 

представници ПУ 

Београд 

Заједно против насеља новембар предавање, разговор 

одељењске старешине, 

представници ПУ 

Београд 

Не дрогама и алкохолу децембар предавање, разговор 

одељењске старешине, 

представници ПУ 

Београд 

Безбедно коришћење 

интернета и друштвених 

мрежа 

јануар предавање, разговор 

одељењске старешине, 

представници ПУ 

Београд 
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Заштитимо децу од 

трговине људима 
фебруар предавање, разговор 

одељењске старешине, 

представници ПУ 

Београд 

Опрезно са ватром и водом март предавање, разговор 

одељењске старешине, 

представници ПУ 

Београд 

Заштита од опасних 

материја и природних 

непогода 

април предавање, разговор 

одељењске старешине, 

представници ПУ 

Београд 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

 Програм ће трајати осам месеци, а реализоваће се кроз један час одељенског старешине 

на месечном нивоу.  Стручни предавачи који ће ученицима пренети своја знања и вештине 

на овим часовима су запослени у Министарству унутрашњих послова. Теме су 

прилагођене актуелним опасностима са којима се деца могу срести, као што су трговина 

људима, небезбедно сурфовање интернетом, природне непогоде, саобраћајне несреће, 

пожари и разне врста сукоба.Предавања се одржавају сваког месеца у оквиру часова 

Одељенске заједнице. 
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5. 4. 24. СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ 

ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

 
 

 

 

Предмет Назив уџбеника Аутори Издавачка 

кућа 

Српски 

језик 

„Бескрајне речи”, читанка за 

четврти разред основне школе 

 

Мр Наташа Станковић-

Шошо, мр Соња Чабрић 

Нови Логос  

Дар речи”, граматика за четврти 

разред основне школе 

 

Јелена Срдић, Зорана 

Петковић-Живановић 

Нови Логос 

„Радна свеска”, српски језик за 

четврти  разред основне школе 

Др Наташа Станковић-

Шошо, мр Соња Чабрић, 

Јелена Срдић, Зорана 

Петковић-Живановић  
 

Нови Логос 

Математика „Математика 4”, уџбеник 

математике за четврти разред 

основне школе 

Сенка Тахировић Нови Логос 

„Математика 4”, радна свеска из 

математикe за четврти разред 

основне школе  

Сенка Тахировић 

Момчило Степановић 

Нови Логос 

Природа и 

друштво 

 

„Природа и друштво 4а”, уџбеник 

за четврти разред основне школе 

Вера Матановић, Бошко 

Влаховић 

Едука 

„Природа и друштво 4б”, радна 

свеска за четврти разред основне 

школе 

Вера Матановић, Бошко 

Влаховић 

Едука 

Ликовна 

култура 

 

Ликовна култура 4”, уџбеник 

ликовне културе за четврти разред 

основне школе 

Милутин Мићић, Гордана 

Мићић  

 

Нови Логос 

Музичка 

култура 

„Музичка култура - уџбеник 

музичке културе за четврти разред 

основне школе и цд 

Гордана Стојановић Завод за 

уџбенике 

Београд 

Енглески 

језик 

SmartJunior 4 уџбеник H. Q. Mitchell Дата Статус 

д.о.о. 

SmartJunior 4, радна свеска и цд H. Q. Mitchell Дата Статус 

д.о.о. 

Народна 

традиција 

Народне традиција за  четврти 

разред основне школе    

                                                           

Марина Вићентијевић 

Весна Анђелић 

Весна Ерић 

Атос- Београд 
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6. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ OБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

 
6. 1.  ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

Напомена: садржаји и начин остваривања допунске наставе су дати су по разредима 

      

Циљеви допунске наставе Начин остваривања програма Праћење и 

напредовање 

Усвајање наставих садржаја које 

ученици нису усвојили током 

редовне наставе. 

Усвајање наставних садржаја 

предвиђених наставним планом 

и програмом на основном нивоу.  

Увежбавање и понављање 

стечених знања и вештина и 

давање упутства за свладавање 

потешкоћа у учењу. 

Пружање индивидуалне помоћи 

ученицима у учењу и бољем 

разумевању наставних садржаја.  

Посебно помоћи ученицима који 

раде по прилагођеном програму. 

Пружање помоћи ученицима 

који због болести, слабог 

предзнања или из било ког 

другог разлога нису усвојили 

одређено наставно градиво. 

Омогућити да ученик кроз вежбу 

овлада, како теоријским, тако и 

практичним делом градива у 

оквиру својих могућности. 

Развијање самопоуздања и 

редовног учења и вежбања и 

јачање мотивације ученика. 

Основни задатак допунске 

наставе је прилагођавање 

(индивидуализација) наставних 

садржаја одређеног предмета 

ученицима који из било ког 

разлога имају тешкоћа у 

савладавању програма како би 

им се омогућило усвајање 

програма и развој њихових 

способности. 

 

Извршиће се благовремена 

идентификација ученика за које је 

потребно организовати допунску 

наставу. Одељењско веће и сви 

наставници ће пратити потребе за 

допунским радом, предлагати ученике, 

предмете, број часова и анализирати 

квалитет рада у допунској настави.  

Са ученицима ће се обавити разговори 

да би се утврдило на које  тешкоће и 

проблеме наилазе у учењу.  

 

Индивидуално ће се радити са 

ученицима у зависности од тога које 

су његове потребе. Сваком ученику ће 

се дати упутство како да учи, на шта 

треба да обратити посебну пажњу. 

Ученици ће добити додатна 

објашњења у циљу што бољег 

схватања садржаја. Ученицима ће се 

давати задаци који су посебно 

припремљени, радиће се групно, 

тимски, индивидуално. Понављањем и 

проверавањем стећиће се увид у то 

како су ученици научили и схватили 

образовне-васпитне садржаје. 

  

Програм ће се остваривати кроз 

групни и индивидуалан рад, применом 

различитих 

метода и техника рада, вежби 

различитог нивоа тежине и другим 

начинима провере 

остварености образовних стандарда, 

Допунска настава се реализује са 

једним часом недељно и прати 

програм редовне наставе. 

 

Праћење постигнућа и 

напредак у 

остваривању 

постављених 

образовних циљева 

допунске наставе, 

мотивишу ученике на 

даљи рад 

 

максимална 

континуирана и 

планирана подршка у 

виду похвала и одабира 

наставних садржаја 

«корак по корак»,  

вредновање и малих 

корака у напредовању 

бележење и праћење 

остварености исхода и 

ефикасности одабраних 

метода и техника рада у 

циљу прилагођавања. 
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6. 2.  ПРОГРАМ ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ 

 

 

 

 

 

Циљ 

Начин остваривања програма Праћење и напредовање 

 

Циљ додатног рада је 

потпуније образовање, 

усмеравање развоја ових 

ученика. Садржаје додатне 

наставе треба темељити на 

саржајима редовне наставе 

који ће се поступно 

продубљивати   

и проширивати. Додатна 

настава ће омогућити 

даровитим ученицима брже и 

темељније увођење у свет 

науке. Због тога треба водити 

рачуна о томе да се пажљиво 

одаберу садржаји рада, јер 

само садржаји које ученици 

прихвате подстаће их на 

активност. На додатној 

настави се ученици на 

припремају за такмичења, али 

то никако не би требало да 

буде једини циљ додатне 

наставе. 

Додатна настава се организује 

за ученике који у редовној 

настави показују изразито 

занимање за одређени 

предмет, који поседују 

могућности које се могу још 

више развити интензивним 

радом тј, за изузетно 

даровите ученике за поједине 

дисциплине и области.  

Препознавање ученика са израженим 

способностима и интересовањима,  

обавља се од I - III разреда. Процес 

идентификације даровитих ученика 

извршиће се: на основу процене 

учитеља везаним за начин рада, 

активност и креативност ученика; на 

основу запажања учитеља везаним за 

особинеличности,темперамент,карактер, 

ставове, интересовања, способности 

сваког конкретног ученика на основу 

мишљења родитеља Начн остваривања 

програма усмерен је на коришћење 

различитих метода и техника рада, 

креативних садржаја који превазилазе 

садржај наставних предмета, кроз 

различите форме занимљивих задатака 

и задатака за такмичења, кроз наставу у 

различитим условима. За 

идентификоване ученике се повећавају 

захтеви у редовној настави 

постављањем сложенијих и тежих 

задатака, задатака који захтевају 

апстрактни начин мишљења, захтевају 

анализу, синтезу, другачији приступ у 

решавању, укључују се у слободне 

активности предмета - области за коју 

су везане изражене способности, 

омогућава им се учешће на 

такмичењима, упућују се на самосталан 

рад.  У додатни рад ученици се 

укључују добровољно и он се 

организује са врло ограниченим бројем 

ученика и са њима се ради претежно 

индидивуално. 

Додатна настава се реализује са једним 

часом недељно и прати програм редовне 

наставе.   

 

Праћење постигнућа и 

напредак у остваривању 

постављених образовних 

циљева додатне наставе, 

мотивише ученике на даљи 

рад.  

 

Подршка коју наставник 

пружа током наставе 

доприноси развоју 

реалистичне слике ученика 

о себи и развија вештине 

самовредновања.  

 

Наставник бележи и прати 

оствареност исхода и 

напредак ученика. 
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6. 3.   ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Циљ културне делатности школе је унапређивање васпитно-образовног рада у школи и 

општег културног и образовног рада у друштвеној средини.Културне активности школе 

реализују се на основу програма културних активности који се може допуњавати током 

школске године. 

 

Садржај Време реализације Носиоци активности 

Свечани пријем првака 31. август Ученици и учитељи 

другог разреда 

Обележавање Дечје недеље октобар Ученици и учитељи, 

наставници 

Израда паноа на тему Јесен октобар Ученици и учитељи 

Међународни дан толеранције 16. новембар Учитељи, наставници 

Прослава Нове године децембар Ученици и њихове 

одељенске старешине 

Прослава Савиндана 27. јануар Тим за културну 

делатност школе 

Обележавање Дана 

државности- едукација 

15. фебруар 
Ученици и наставници 

Сусрети са песницима и 

писцима 

У току године Чланови комисије за 

реализацију књижевних 

сусрета 

Школска и друга такмичења Друго полугодиште Предметни наставници 

и учитељи 

У сусрет пролећу  

Обележавање Дана жена 

Обележавање Светског дана 

вода  

Март 

8.март 

22.март 

Ученици и њихове 

одељенске старешине 

Пролећни концерт 

Међународни дан шале 

Април 

1.4. 

Наставници музичке 

културе и ученици , 

учитељи 

Прослава Дана школе мај Тим за културну 

делатност школе 

Посете позоришту, биоскопу, 

установама културе 

У току године Одељенске старешине 

и предметни 

наставници 

Изложбе- промоције радова 

ученика у оквиру различитих 

секција и радионица 

Децембар, мај Водитељи секција и 

радионица и њихови 

ученици 

Сарадња са вртићима У току године Учитељи и наставници 

Одељенске приредбе поводом 

завршетка школске године и 

завршетка првог другог 

циклуса школовања 

јун 

Учитељи и наставници, 

ученици 
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6. 4.  ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИХ  

         АКТИВНОСТИ 

Циљ програма школског спорта и спортско рекреативних активности јесте да 

разноврсним и систематским моторичким активностима, допринесе интегралном развоју 

личности ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада. 

 

 

            

 

 

        Задаци          Садржај програма Начин остваривања 

програма и време 

-подстицање раста, развоја и 

утицање на правилно држање 

тела 

- развој и усавршавање 

моторичких способности 

- стицање моторичких умења 

која су као садржаји утврђени 

програмом и стицање 

теоријских знања неопходних 

за њихово усвајање 

- формирање морално-вољних 

квалитета личности 

- оспособљавање ученика да 

стечена знања, умења и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада 

- стицање и развијање свести о 

потреби здравља,чувања 

здравља и заштити природе и 

човекове средине 

 

 

Недеља школског спорта 

 

октобар 

 април 

Трка за срећније детињство 

Јесењи крос 

Пролећни крос 

КРОС РТС кроз Србију 

Октобар 

Октобар 

Април – мај 

Мај 

Спортске активности у оквиру 

наставе у природи, на излетима 

Април - мај 

 

Унутар школска - међуодељенска 

такмичења у гимнастици 

Зимски период 

Атлетика 

 

 

Пролећни период 

Спортске игре 

 

Пролећни период 

Водич за вежбање – Моделе 

програма у оквиру пројекта 

Покренимо нашу децу у трајању од 

15 минута. 

Кроз све активности које реализује 

Стручно веће за предмет физичко 

васпитање у сарадњи са учитељима 

континуирано ће се промовисати 

здрави стилови живота и 

подстицати спортски дух, као и 

ненасилно понашање, па ће ове 

активности доприносити и 

превенцији насиља, злостављања и 

занемаривања у школској средини. 

 

Свакодневно у току године 

Рад по групама (екипама) и 

индивидуално.  Такмичења 

ће се  спроводити у сали за 

физичко васпитање и на 

спољашњим спортским 

теренима, стадиону ОФК – 

Београд. Водиће се рачуна о 

фер-плеј игри, о мерама 

безбедности и регуларности 

организовања спортских 

активности   
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6. 5. Програм  заштите од насиља, злостављања и занемаривања у школи 

и програми превенције других облика ризичних понашања 
 

У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима које 

је усвојила Влада Републике Србије:  

- Национални план акције за децу;  

 -Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Министарство 

просвете Републике Србије је објавило:  

- Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама, којим је прецизирана улога свих који су укључени у 

живот и рад школе. На основу овог Протокола школа је формирала Тим за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања који је израдио овај програм рада.  

Циљ програма: Остваривање и развој безбедног и подстицајног окружења у образовно-

васпитим установама чиме се остварује право сваког детета да буде заштићено од свих 

облика насиља. 

Садржај активности Динамика  Носиоци послова 

ПРЕВЕНЦИЈА 

Формирање Тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања  

Усвајање годишњег програма 

рада Тима 

             август  

 

 

             август 

Директор школе  

 

 

Наставничко веће 

Видео надзор уласка/изласка 

и кретања особа унутар 

објекта 

 

       Свакодневно 

 

Школски полицајац 

Вођење евиденције о 

посетиоцима и разлозима 

посете у објекту 

       Свакодневно Дежурни наставници, дежурни 

ученици 

Регулисање начина одвођења 

деце из школе од стране 

родитеља 

   Септембар, октобар Одељенске старешине, савет 

родитеља 

Регулисање изласка и уласка 

ученика и млађих и старијих 

разреда 

      Током године Дежурни наставници, 

одељенске старешине, 

родитељи 

Обиласци школског полицајца 

и полицијске патроле 

школског дворишта 

    Свакодневно и по  

        договору 

Школски полицајац 

Израда Акционог плана за 

заштиту ученика за текућу 

школску годину и упознавање 

запослених са истим 

          Август  

      Септембар 

Тим 

Укључивање нових чланова 

Ученичког парламента 

       Септембар Педагог, психолог, Тим 

Детаљније упознавање 

ученика и 

родитеља/старатеља са  

      Септембар,  

       октобар 

Тим Одељенске старешине, 

Ученички парламент 
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Правилима понашања у ОШ 

,,Филип Вишњић“ и 

Правилником о 

дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика у ОШ 

,,Филип Вишњић“ 

 

 

Вођење записника – свеске 

праћења о учесталости, врсти, 

облику, времену и 

континуитету насиља 

 

          Током целе  

     школске године 

Записничар Тима 

Одржавање и уређивање 

странице на сајту школе са 

темом насиља 

           Током целе  

      школске године 

 

Наставник информатике Дарко 

Манојловић 

Подсећање свих запослених 

на примену Посебног 

протокола, Приручника за 

примену посебног протокаола 

и Правилника о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље и 

процедуре спровођења. 

Подсећање свих запослених 

на начин евидентирања 

насиља (Листа) и начин 

вођења евиденције појачаног 

васпитног рада 

             Септембар  

Татјана Адамовић 

Израда листе још неких 

могућих превентивних 

активности за превазилажење 

и смањење степена насиља у 

школској средини и анализа 

ресурса школе у реализацији 

предложених активности: 

- Одељенска већа 

(наставници) 

- Ученички парламент 

- Савет родитеља (родитељи) 

               Октобар Чланови тима, одељенске 

старешине,представници 

Ученичког парламента, 

родитељи 

Упознавање родитеља са 

Посебним протоколом, 

Приручником за примену 

посебног протокола и 

Правилником о протоколу 

Крај октобра Одељењске старешине уз помоћ 

Тима 
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поступања у установи у 

одговору на насиље и 

процедуре спровођења 

(презентација, флајери) 

Обележавање 

 • 16. новембар – 

Међународни дан толеранције  

19. новембар - Светски дан за 

превенцију злостављања деце 

• 20. новембар- Међународни 

дан детета 

 • 25. новембар – 

Међународни дан борбе 

против насиља 

Новембар Чланови Тима, Одељењске 

старешине, Ученички 

парламент, 

Развијање и неговање 

богатства различитости и 

културе понашања у оквиру 

васпитно-образовних 

активности 

Свакодневно Одељенске заједнице-ученици, 

одељенске старешине- 

наставници 

Реализација психолошких 

радионица за ученике о 

ненасилној комуникацији и 

конструктивном решавању 

конфликата 

Током године Одељенске старешине, 

психолог, педагог 

Вршњачка медијација о 

различитим врстама насиља и 

реаговањем на насиље 

Током године Ученички парламент 

Реализација пројекта МУП-а 

,,Безбедно детињство - развој 

безбедносне културе младих" 

са ученицима (теме: 

Упознајмо полицију, 

Спречимо вршњачко насиље, 

У зачараном кругу дроге и 

алкохола и Безбедно учешће 

деце у саобраћају) 

Током године Припадници МУП-а школски 

полицајац психолог 

Анализа учесталости и 

врстама насиља у школи – 

ажурирање базе података о 

евидентираном насиљу 

Израда полугодишњег 

извештаја о раду Тима 

 

Децембар/Јануар Чланови Тима 

Праћење реализованих 

активности одељењских 

заједница у складу са 

Током године  Чланови Тима 
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програмом превенције и 

интервенције 

Презентације за наставнике, 

родитеље и ученике у циљу 

едукације и повећења 

компетенција за реаговање у 

случајевима насиља 

Јануар-фебруар Координатор и чланови Тима 

Организовање и реализација 

хуманитарних,културних, 

спортских, ваннаставних 

активности у циљу промоције 

школе као безбедног места и 

развоја емпатијског односа 

Током године Сви запослени 

Реализација радионица на 

тему: ,,Електронско насиље“ 

за ученике старијих разреда 

Током године Наставници ТО и информатике 

Пружање потребне помоћи 

наставницима, одељењским 

старешинама у примени 

програма превентивних и 

интервентних активности 

Март-април Чланови Тима 

Праћење активности 

Ученичког парламента и 

степена укључивања ученика 

у процес превенције насиља 

вршњачким посредовањем 

Март-април Чланови Тима 

Стручно усавршавање: 

семинари, трибине, тренинзи, 

предавања,… 

Током године Сви запослени 

Спровођење анкете за 

родитеље/старатеље ученика 

о процени безбедности 

ученика у школи Анализа 

стања безбедности у установи 

и изрда акционог плана у 

складу са тим 

Мај – јун  

Јун –август 

 

 

 

 

 

Педагог, психолог,Тим 

 

 

 

 

 

 

Анализа извештаја 

одељењских 

старешина/руководилаца већа 

о активностима одељењских 

заједница/ већа које су везане 

за превентиву насиља 

(позоришне представе, 

филмови, предавања, трибине, 

радионице, хуманитарне 

акције,...) 

Јун Одељењске старешине 

/Чланови Тима 
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Анализа и усвајање извештаја 

о раду Тима за протеклу 

школску годину 

 

Јун 

 

 

 

Координатор и чланови Тима, 

директор школе и Наставничко 

веће 

Евалуација рада Тима 

прегледом документације и 

прављење плана за наредну 

школску годину, на основу 

резултата евалуације. 

Јун Чланови Тима 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 

Активирање унутрашње и 

спољашње заштитне мреже  

Успостављање сарадње са 

установама које се баве овом 

проблематиком (Центар за 

социјални рад, МУП, Дом 

здравља, Инстуитут за 

ментално здравље) 

Током године Директор, психолог, педагог 

Континуирано евидентирање 

случајева насиља 

        Свакодневно Психолог, педагог,одељенске 

старешине 

Посредовање и помоћ у 

решавању случајева другог и 

трећег нивоа и у изузетним 

случајевима првог нивоа 

        Током године Тим 

Покретање поступка унутар 

установе: 

- Васпитни (према ученицима 

и родитељима) 

- Васпитно-дисциплински 

(према ученицима) 

- Дисциплински (према 

наставницима и запосленима) 

       Током године Директор школе 

Подршка деци која трпе 

насиље 

          Свакодневно Психолог, педагог,одељенске 

стар. 

Рад са децом која врше 

насиље 

          Свакодневно Психолог, педагог,одељенске 

стар 

Оснаживање деце која су 

посматрачи насиља за 

конструктивно реаговање 

         Свакодневно Психолог, педагог,одељенске 

старешине 

Саветодавни рад са 

родитељима деце из било које 

од ових група 

Свакодневно Психолог, педагог 

Праћење и вредновање врста 

и учесталости насиља и 

информисање свих 

заинтересованих о томе 

Децембар, мај Одељенске старешине 
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Примена адекватних мера за 

сузбијање или ублажавање 

учињеног насиља Праћење 

ефеката предузетих мера 

Евидентирање родитеља са 

смањеном бригом за своје 

дете, несарадњом са 

одељенским старешинама, 

стручном службом и 

предузимањем мера за исте 

кроз саветодавни рад или 

упућивање у надлежне 

установе 

Ситуационо Психолог, педагог 

Систематско праћење 

придржавања механизама и 

функционисања Унутрашње 

заштитне мреже и примене 

утвђених поступака и 

процедура у ситуацијама 

насиља и реализације 

планираног програма. 

Анализа пристиглих 

евиденционих листова о 

случајевима насиља и 

планирање мера 

Током године Сваког 

последњег наставног 

петка у месецу у 13:10 

Чланови тима 

Усклађивање и доследна 

примена уврђених поступака 

и процедура у ситуацијама 

насиља 

 

На класификационм 

периодима, 

   Чланови тима 

Евалуација-анализа 

реализације плана рада Тима 

за протеклу школску годину и 

прављење плана за наредну 

школску годину Анализа и 

израда извештаја о 

евидентираним ситуацијама 

насиља 

Анализа и израда извештаја о 

предузетим превентивним и 

интервентним мерама 

 Јун - август Чланови тима, координатор 

Тима 

У превентивне активности спада још и стално стручно усавршавање (Обуке за ненасилну 

комуникацију и конструктивно решавање сукоба, семинаре везане за безбедност ученика у 

школама). На основу анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, 

вредновања квалитета и ефикасности предузетих мера и активности у области превенције 
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и интервенције, установа дефинише даљу политику заштите деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. 

 

Током школске 2018/2019. године на часовима одељенског старешине у четвртом и 

шестом разреду реализоваће се програм Основи безбедности деце. Циљ програма је 

стицање нових и унапређивање постојећих знања, вештина и ставова ради подизања 

безбедносне културе ученика. То подразумева изградњу јасних ставова и опредељења 

ученика у погледу насиља, дрога, злоупотребе интернета и других безбедносних ризика 

којима су деца изложена. Програм ће трајати осам месеци, а реализоваће се кроз један час 

одељенског старешине на месечном нивоу. Стручни предавачи који ће ученицима пренети 

своја знања и вештине на овим часовима су запослени у Министарству унутрашњих 

послова. У оквиру програма Основи безбедности деце обрађиваће се следеће теме: 

- Безбедност деце у саобраћају, 

- Полиција у служби грађана, 

- Насиље као негативна појава, 

- Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, 

- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, 

- Превенција и заштита деце од трговине људима, 

- Заштита од пожара, 

- Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

У циљу превенције свих облика ризичног понашања у школи ће се реализовати 

едукативне радионице, предавања, различите наставне и слободне активности са 

ученицима, запосленима, родитељима, старатељима у сарадњи са локалном самоуправом, 

установама у области културе и спорта, лицима обученим за превенцију и интервенцију, 

вршњачким посредницима. 
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6.  6.   ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА  

 

 Циљ програма ваннаставних активности у основној школи је да се ученицима омогући да 

открију, задовоље и   даље развију интересовања, склоности и способности за поједине 

области живота, рада и стваралаштва. Њима  се битно доприноси социјализацији потреба 

и мотива деце, свестраном и слободном васпитању ученика.          

Задаци ваннаставних активности су: 

 да задовоље интересе и развијају појединачне способности ученика, 

 продубљују стечена знања и развијају потребу за сталним стицањем нових знања, 

оспособљавају за креативно коришћење стеченог знања 

 утичу на развитак стварне слободне стваралачке личности, 

 омогућавају ученицима да се према интересовању и способностима слободно 

опредељују за поменуте активности 

 

 Ваннаставне активности ће се у првом образовном циклусу остваривати на два нивоа: 

1. На нивоу сваког одељења - ваннаставне активности ће се организoвати као разноврсне 

интересне активности које имају информативни карактер и омогућавају ученицима да се 

упознају и опробају у разноврсним садржајима и активностима, као и да стичу различита 

искуства. Укључиће друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне садржаје 

(ликовна, рецитаторска и секција народне традиције) зависно од потреба и интересовања 

ученика сваког појединачног одељења. Реализоваће се са по 1 часом недељно, односно 36 

часова годишње. 

Сваки учитељ ће бити задужен за реализацију ваннаставних активности у одељењу у коме 

је одељенски старешина.  

        

Ваннаставне (слободне) активности : 

Друштвене активности: 

Друштвене игре, заједничке прославе рођендана у разреду, припрема програма за 

одељенске и школске приредбе, израда плаката, активности поводом обележавања Дана 

планете земље, Дан вода 

Културне активности: 

Посета библиотеци, гледање одабраних филмова, књижевни сусрети, посете и разговор 

о позоришним представама и филмовима, посета Зоо врту, Ботаничкој башти, најлепше 

песме и приче , језичке игре, ребуси, певање, свирање, играње, припремање приредби 

поводом пријема првака, Нове године, одељенске приредбе, учествовање у 

активностима поводом Дана школе, Светог Саве... 

Хуманитарне активности; 

Помоћ друговима у одељењу, учествовање у акцијама Црвеног крста, прављење 

пригодних пакетића за децу без родитељског старања, садржаји који се односе на 

здравствено васпитање , очување природе... брига о биљкама и животињама... 

Техничке активности: уређивање паноа,  учионице поводом значајних празника, 

израда слова од украсног папира, предмета од разног материјала... 

Спортске активности: 

Игре у школском дворишту, међуодељенска такмичења у трчању, скоковима и тимским 

играма  
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2. На нивоу првог циклуса – ваннаставне активности ће се организовати као стални 

облици рада у одређеној области, а обухватиће све заинтересоване ученике од I до IV 

разреда. Ради остваривања овог облика ваннаставних активности формираће се групе и 

секције кроз које ће ученици моћи да испоље своје способности и интересовања у 

одређеној области. За реализацију ваннаставних активности - секција планира се по 1 час 

недељно за сваку од активности.  

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних    

склоности и  интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног 

времена,као и ради богаћења   друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и 

неговањадругарства и пријатељства, школа  реализује следеће ваннаставне 

активности (секције)   ученика у првом циклусу: 

 
 

 

   НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

 Програми ваннаставних активности реализују се у корелацији са осталим наставним 

предметима, за сваки  разред засебно или у форми секција. Програмски садржаји и начин 

остваривања програма ваннаставних активности операционализован је годишњим и 

месечним плановима рада. Реализују се једном недељно и саставни су део Годишњег 

плана рада  школе. 

 

 

 

 

 

 

 

Ваннаставна активност- секција/ радионица 

 

Наставник/стручни сарадник који 

води слободну активност ученика 

(секцију): 

 

Шаховска секција, за ученике од I до IV 

разреда 
Драган Гаврић, учитељ 

Песничка радионица  

Млади песници, за све ученике 

Миланка Берковић, проф. разредне 

наставе 

 

Радионица литерарно- драмског стваралаштва 

Чудесно перо, за све ученике 

Веселинка Јурић, проф. разредне наставе 

Спортска секција, за ученике млађих разреда  

(кошарка) 

 

Снежана Сворцан, професор физичког и 

здравственог васпитања 

Хор млађих разреда  
Драгана Нешић, проф. музичке културе 

Радионица Папир, камен, маказе Соња Суботић, психолог 
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6. 7.  ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 

 

Циљ професионалне оријентације у основној школи је развијање спремности ученика да стиче 

знања и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег 

образовања и професионалног усмеравања. 

Задаци: 

подстицање ученика да сами свесно доприносе свом професионалном развоју 

упознавање ученика са светом рада и занимања 

формирање правилних ставова према раду 

подстицање ученика на испитивачко,експлоративно понашање према себи и свету рада 

Разр 

ед. 

 Садржај програма               Начин остваривања програма 

I Шта су по занимању моји родитељи Задаци професионалне оријентације на млађем  

школском узрасту се најинтезивније могу остварити 

 кроз  предмете: српски језик, свет око нас, природа и 

друштво, секције, ученичке екскурзије, настава у  

природи. Значајно место у остваривању задатака проф. 

оријентације имају и слободне активности ученика,  

часови одељенског старешине као и рад са одељенском 

заједницом ученика. 

Кроз остваривање програмских садржаја формира се 

позитиван став према радним обавезама у породици и 

школи. Саветодавним радом са родитељима указује 

се на њихову улогу у праћењу развоја деце, неговању 

позитивног става према учењу и раду и формирању 

радних навика 

Српски језик- На одабраним питањима из читанке 

или дечјих листова и часописа који говоре о раду 

ученици треба да схвате потребу и корист од рада, 

како за човека тако и за друштво (Стакларева љубав, 

Голуб и пчела). За домаће или школске писмене 

задатке могу се дати следеће теме: Сусрет са дечјим 

писцима, Писмени  радови који се односе на теме о 

будућем занимању 

Свет око нас –Теме:Живот и рад у школи, Живот и 

рад у родитељском дому, пружају велике могућности 

и говоре о многим занимањима. 

Природна средина и рад људи...су погодне да деца 

схвате основне појмове o бројним занимањима 

(Човек ствара) 

Ликовна култура: цртање занимања. 

Музичка култура: певање садржаја на тему појединих 

области рада (Пекарчић, Копа цура виноград, Зец и  

репа, Саобраћајац...). 

Народна традиција: народна јела и ношње,  

израда макета старих кућа 

Игре занимања, имитације 

Шта бих волео да будем кад  

порастем 

Текстови који говоре о раду 

Упознавање реда и рада у 

школи 

Којих занимања има у мојој школи 

Квиз игра: Погоди занимање 

II Развијање свести о вредности 

рада 

Кад одрастем бићу 

Важност занимања 

Упознавање ученика са занимањима  

у непосредном окружењу 

Квиз игра: Погоди занимање 

III Радови људи у пољу, воћњаку... 

Обрада текстова које говоре о раду 

Занимања некад и сад 

Радне навике у учењу 

Шта су по занимању моји родитељи 

Како проводим слободно време- 

„Mој хоби говори о мојим 

интересовањима“ 

 IV Цртање занимања своје омиљене  

личности,  израда паноа занимања 

Посете установама културе 

Сусрет са дечјим писцима. 

Писмени и ликовни радови који се  

односе на теме о будућем занимању 
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6. 8.    ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 
 

Циљ здравствене заштите је брига о здрављу и свестраном развоју физичких и психичких 

способности ученика као и њихово припремање за здрав и нормалан живот и рад. 

Здравствена заштита ученика обухвата: 

 Стицање знања, формирање ставова, понашање ученика у складу са здравим начином 

живота и развијање хуманих односа међу људима 

 Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који 

штетно делују на здравље 

 Упознавање биолошких и физиолошких функција организма. 

 Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице ради 

утицања на развој, заштиту и унапређење здравља ученика.      

            

Садржај рада Разред Носилац 

Стицање основних хигијенских навика: прање 

руку, купање, хигијена уста и зуба, хигијена 

одевања и хигијена становања 

1-4 Учитељ, стоматолог 

Правилно држање тела 

 
 

1-4 Учитељ 

Значај спорта за здравље 1-4 Учитељ, лекар 

Правилна, здрава исхрана 1-4 Учитељ, лекар 

Заштита намирница од кварења 1-4 Учитељ 

Изграђивање позитивног става 

(екологија) 
            1-4 Учитељ 

Потреба за одмором 

Спавање и релаксација 
            1-4 Учитељ 

Препознавање различитих 

физичких способности и фаза у 

развоју организма 

            3-4 Психолог, педагог 

Превенција и изграђивање става о психо-

активним супстанцама - РАДИОНИЦА  
 

            3-4 Психолог, педагог 

 

У оквиру предмета свет око нас, физичко и здравствено васпитање, природа и друштво, 

имплементирани су за сваки разред  садржаји здравственог васпитања који су саставни 

део Годишњег плана школе и Школског програма по разредима. 

Начин остваривања програма  

Програм ће се остваривати кроз часове редовне наставе, часове одељењског старешине, 

изборних предмета и програма,ваннаставних активности, извођењем излета, екскурзија и 

наставе у природи. У оквиру плана и програма  одељенског старешине и одељенске 

заједнице , здравственог васпитања обрађиваће се и следећи садржаји: одржавање 

хигијене прибора, тела и одеће, хигијена радног места-у кући и школи, витамини и њихов 

значај за здравље, правилан ритам рада и одмора, прва помоћ, полне разлике између 

дечака и девојчица, пубертет, најчешће болести и њихова превенција, где се лечимо, 
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алкохол и пушење. Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене 

заштите ученика, посебно у обављању лекарског прегледа деце која полазе у први разред, 

полазак на наставу у природу,спровођењу редовних систематских прегледа и вакцинациja. 

Сви прегледи се обављају у амбуланти Дома здравља Милутин Ивковић јер школа нема 

адекватан простор. Обавеза школе је да родитеље обавести о терминима прегледа и 

вакцинације 

 
6. 9.    ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

Циљ је пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашњу, васпитно 

запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе из породица са 

проблематичним односима, упознавање и праћење социјалних прилика ученика и 

пружање помоћи деци из тешких породичних прилика – упућивање на социјално – 

заштитних мера, упућивање родитеља на остваривање права и извршавање родитељских 

обавеза. 

 

Садржај Време 

реализације 

Носиоци активности 

Евидентирање ученика који 

имају потребу за социјалном 

подршком 

Почетак 

школске године 

Одељенске старешине, секретар, 

психолог школе 

Сарадња са Центром за 

социјални рад и другим 

институцијама које се баве 

социјалном заштитом и 

подршком 

Током године 

Секретар школе и педагошко 

психолошка служба 

Организовање хуманитарних 

акција у циљу прикупљања 

средстава за потребе 

сиромашних ученика 

Наставници грађанског васпитања 

и верске наставе, ученички 

парламент, драмска секција 

Саветодавни рад и подршка 

ученицима 

ПП служба 

Саветодавни рад и сарадња са 

родитељима, старатељима 

ученика којима је потребна 

социјална подршка 

ПП служба, одељенске старешине 
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               6. 10.   ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

    

   Садржај програма Време 

реализације 

Носиоци активности 

Едукација ученика од првог до осмог разреда у 

циљу развијања њихове еколошке свести и 

развијања њихове спремности за активно 

укључивање у заштиту животне средине 
 

Током године 

Одељенске старешине 

Изложбе ученичких радова којима се промовише 

заштита животне средине и указује на штетност 

загађивања и еколошки неодговорног понашања 

Обележавање Светског дана заштите озонског 

омотача 

      16. 

септембар 

Одељенске старешине 

Наставници биологије и 

хемије 

Обележавање Дана заштите животиња          4. октобар Одељенске старешине 

Обележавање Дана вода        22. март Одељенске старешине 

Обележавање Дана планете       22. април Одељенске старешине 

Обележавање Дана заштите животне средине  1. јуни Одељенске старешине 

Развијање свести о битности употребе контејнера 

за одлагање електронског отпада и папира за 

рециклажу који се налазе у холу школе 

 

 

 

  Током 

 године 

Одељенске старешине 

Наставници биологије и 

хемије 

Организовање акције прикупљања старе хартије на 

нивоу школе 

Наставници биологије 

Уклањање плаката, огласа, графита са фасада и 

унутрашњих зидова 

Одељенске старешине 

Уређивање зелених површина у дворишту Наставници биологије 

Уређивање одељенских паноа Одељенске старешине 

Опремање учионица и хола цвећем Одељенске старешине 

Опремање паноа у холу школе (ликовне изложбе, 

пано за родитеље, пано за професионалну 

оријентацију, панои из области здравственог 

васпитања, Нова година, Ускрс,Свети Сава, Дан 

школе, толеранција) 

наст. ликовног 

 наст. биологије  

педагог, психолог  

учитељи      

Бирајмо најбоље уређену учионицу, кабинет Комисија 

 

Начин остваривања програма 

 

Садржаји ће се реализовати кроз разговоре, едукативне филмове, уређење паноа, 

учионице, ликовне радове и изложбе. Наставни програм у млађим разредима основне 

школе предвиђа посебне садржаје из области заштите и унапређивања животне 

средине у више предмета. Ипак, највише су заступљени у наставним предметима Свет 

око нас у првом и другом разреду и Природа и друштво у трећем и четвртом разреду  

основног образовања и васпитања.   Поред наведеног, садржаји са темама из екологије, 

реализују се кроз наставу у природи у млађим разредима.  
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6. 11.    ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

 

Циљ    Садржај програма Начин  остваривања програма 

Циљ програма сарадње са 

локалном самоуправом 

јесте остваривање 

унапређења рада школе, 

развијања способности за 

улогу одговорног 

грађанина, за живот у 

демократски уређеном и 

хуманом друштву 

заснованом на поштовању 

људских и грађанских 

права, као и основних 

вредности правде, истине, 

слободе, поштења и личне 

одговорности 

 Унапређење  рада школе, 

остваривање задатака развојног 

планирања школе, побољшање 

материјалних ресурса школе, 

анализа стања у школи, израда 

стратегије за превазилажење 

евентуалних уочених проблема у 

функционисању школе, 

реализација облика стручног 

усавршавања, реализација 

програма конкурса, хуманитарних 

акција чији је покретач локална 

самоуправа, и слично.  

 

 

Школа ће сарађивати и са Домом 

здравља ,,Др. Милутин Ивковић'' 

око здравствене заштите ученика, 

предавања за ученике. Сарадња ће 

бити настављена са Центром за 

социјални рад, МУП-ом Палилула - 

одељењем за малолетничку 

деликвенцију, Дечијим културно 

образовним центром и другим 

институцијама. Школа ће такође 

сарађивати и са Општином 

Палилула, интерресорном 

комисијом у циљу пружању 

подршке ученицима који имају 

тешкоће, Секретаријатом за 

образовање, Школском управом, 

амбасадама и другим институцијама 

од значаја за развој школе, 

образовања и васпитања. Чланови 

Ученичког парламента ће 

учествовати у пројекту„Омладински 

информатор“ у организацији 

Црвеног крста Палилула  и центра 

за помоћ породици –Агенда. Циљ 

пројекта је боље информисање 

ученика, као и подстицај сарадње 

свих актера на општини.  У 

организацији општине Палилула 

реализоваће се Дечија недеља. 

Програм сарадње са локалном 

заједницом ће се остваривати у оквиру 

активности Тима за културну и јавну 

делатност школе, Тима за маркетинг, 

Тима за инклузију, Тима за 

професионалну орјентацију као и кроз 

програм сарадње породице и школе, 

програм школског спорта, програм 

рада слободних активности, као и кроз 

реализацију Развојног плана установе. 
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 6. 12.     ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима 

ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике 

сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно 

информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и 

консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и 

финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и 

обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 

Сарадња са родитељима ће се одвијати преко ,,Дана отворених врата'' који је одређен за 

све  наставнике, саветодавних разговора групних и индивидуалних са стручним 

сарадницима, преко родитељских састанака, предавања за родитеље и преко Савета 

родитеља. Сарадња ће се остваривати и поводом реализације програма профисионалне 

оријентације ученика, где ће у  појединим радионицама родитељи активно учествовати. 

Програм сарадње обухвата и организацију отвореног дана школе сваког 

месеца, када родитељи – старатељи могу присуствовати васпитно образовном 

раду. Отворени дан школе реализоваће се, у договору са наставницима, 

последње недеље у месецу, по следећем распореду: 

 октобар – понедељак, 

 новембар – уторак, 

 децембар – среда, 

 јануар – четвртак, 

 фебруар – петак, 

 март – понедељак, 

 април – уторак, 

 мај- среда. 

 

    У школи ће се почетком школске године спровести анкета којом ће се испитивати 

став родитеља и њихова заинтересованост за укључивање у живот школе и области у 

којима би могли дати свој допринос. 

   Ради праћења успешности програма сарадње са породицом школа ће на крају сваког 

полугодишта организовати анкетирање родитеља, старатеља у погледу њиховог 

задовољства програмом сарадње са породицом. 

     

      НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 

 
Сарадња са породицом одвија се плански и систематски током целе године и подразумева 

укључивање породице у планирање, реализацију и евaлуацију те сарадње. Активности у 

оквиру сарадње са породицом реализују се на основу Годишњег плана школе и то кроз:  

план рада Савета родитеља  

план рада директора школе  

план рада стручних сарадника  

планове рада стручних већа  

планове  рада одељењских већа  
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6.13.  ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  

                                     

 Екскурзије,посете излети, настава у природи су ваннаставни облици образовно-

васпитног рада који се остварују ван школе. Циљ је савлађивање и усвајање дела 

наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природи и друштвеној 

средини; наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе као и 

рекреативно здравствени опоравак ученика. 

  

Школа планира и организује излете, екскурзије и наставу у природи, на начин и под 

условима утврђеним наставним планом и програмом. Програм излета, екскурзија и 

наставе у природи саставни је део школског програма и годишњег плана рада школе. 

Организација и реализација наставе у природи и екскурзија у првом и другом циклусу 

основног образовања и васпитања  спроводи се у складу са Упутством за реализацију 

екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете број: 610-00-

790/2010-01 од 16.09.2010. године и Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

бр.124/12). 

          6. 13. 1. Циљ екскурзије 

 Остваривање сврхе, циљева и задатака образовања, као и циљева и задатака 

наставних предмета; да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим  ситуацијама; да развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

наставне садржаје, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној 

и друштвеној средини, упознавање с културним , историјским и духовним наслеђем 

и привредним достигнућима. 

 Развијање интересовања за природу и изгређивање еколошких навика 

 Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

 Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима 

 Задовољење спортских потреба и стварање спортских навика 

 Развијање позитивних социјалних односа 

 Разумевање значаја здравља и здравог начина живота 

 Развијање другарских односа 

         Задаци екскурзије 

 Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика , 

оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примењивање знања и умења 

 Развијање љубави према отаџбини, њеној историји и природним лепотама 

 Неговање позитивног односа према националним и културним етичким и естетским 

вредностима, спортским  потребама и навикама 

 Неговање солидарности хуманизма, другарства и осећаја  заједништва 

 Успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика  и ученика 

међусобно  

 Развој и практиковање здравих стилова живота  

 Развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и 

навика заштите животиња 
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 Развијање способности проналажења , анализирања и саопштавања информација из 

различитих извора 

 Подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање 

 Проучавање објеката и феномена у природи 

 Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним   

 условима 

 Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева  

 Развијање способности орјентације у простору уочавање облика рељефа 

 Усвајање знања о животу и раду људи и уочавање његове зависности од услова    

природне средине  

 Усвајање знања о значајним личностима и прошлости места и околине   

 Уочавање и именовање биљака и животиња различитих станишта  

 Развијање одговорног односа према биљкама и животињама и стицање знања о 

угроженим врстама и њиховој заштити; 

 Развијање другарства  

 Неговање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским  

вредностима 

 Неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва; 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 

 

Први разред 

Релација: Београд- Идвор- Царска бара - Београд 

Садржај: Обилазак Идвора, ( шетња центром места и обилазак куће Михајла Пупина), 

одлазак у Царску бару, вожња бродићем и разгледање баре, долазак у Бело Блато и 

боравак на салашу ,,Лујза". Боравак на салашу 3 сата са ручком и пратећим програмом 

(вожња трактором, мужа коза, пецање на оближњем каналу и др) . 

 

Образовно-васпитни циљеви и задаци: 
             
 Упознавање са животом Михајла Пупина, насељеним местом Идвором и Белим  

 Блатом, као и салаша ,,Лујза  

Упознавање са сеоским домаћинством  

Упознавање са биљним и животињским светом, њиховом међусобном повезаношћу  и  

условљеношћу  

Схватање значаја природе и очувања исте,  

Развијање љубави према природи, домаћим животињама.  

Истраживачко посматрање појава у природи  

Неговање међусобне толеранције и пријатељских односа  

Неговање културе понашања.  

 

Други разред 

 

Релација: Београд – Нови Сад – Петроварадин – Сремска Каменица – Београд 

Садржај: Обилазак и упознавање петроварадинске тврђаве и њеног историјата, 
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              Посета завичајној кући и природњачком музеју 

              Међусобно дружење и играње ученика на теренима предвиђеним за игру 

 

Образовно-васпитни  циљеви и задаци: 

 
 Посета и обилазак шире околине Новог Сада, обилазак Сремске Каменице 

 Утврђивање и проширивање основних знања о типовима насеља 

 Утврђивање и проширивање основних знања о типовима насеља, као и значају  

 Упознавање прошлости знаменитих личности из области историје, књижевности и 

уметности 

 Србије. 

 

Трећи разред 

 

Релација: Београд – Бранковина – Ваљево - Београд 

Садржај: Одлазак до Ваљева, обилазак Ваљева, Бранковине , ручак у Ваљеву, у ресторану 

који задовољава стандарде са комплетним ручком, обилазак свих културних и историјских 

знаменитости, посета цркви,старој школи и гробу Д. Максимовић у Бранковини, Посета: 

Народном музеју, Муселимовог конака, шетња старим градом Тешњар у Ваљеву 

 

Образовно-васпитни  циљеви и задаци: 

 

Упознавање са начином живота и рада људи 

Упозавање са културним наслеђем 

Схватање значаја културно-историјских споменика 

Неговање међусобне толеранције и пријатељских односа 

Неговање културе понашања. 

 

Четврти разред 

 

Релација: Београд – Крагујевац – Пећина Рисовача- Топола – Опленац-  Београд 

Садржај: Посета и обилазак града Крагујевца са обиласком спомен – парка Шумарице;  

природног акваријума са рибама Балкана, посета пећини Рисовачи,  посета Тополи где се 

предвиђа обилазак Карађорђевог конака у којем се налази музеј Првог српског устанка и 

Опленцу где је предвиђен обилазак цркве Светог Ђорђа, задужбине Краља Петра Првог 

Карађорђевића.  Игра и одмор до повратка кући. 

 

Образовно-васпитни  циљеви и задаци: 

 

Посета града Крагујевца, Аранђеловца и Тополе (Опленац) 

Упозавање са културним наслеђем 

Схватање значаја културно-историјских споменика 

Неговање међусобне толеранције и пријатељских односа 

Неговање културе понашања. 

 

 



437 

 

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА 

 

Планира се да екскурзија  обухвати ученике од првог до четвртог  разреда. Минимум за 

реализацију  екскурзије је 2/3 ученика одељења или 60 % ученика на нивоу разреда- већа. 
 

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ 

 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су: директор школе, 

стручни вођа пута, одељенски старешина или други наставник кога одреди директор 

школе. Стручног вођу пута бира директор школе из реда наставника који остварује 

наставни план и програм. Стручни вођа пута може бити и директор школе. 

Стручни вођа пута прати и спроводи програм који се односи на остваривање постављених 

образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. 

Одељенски старешина координира остваривање садржаја и активности предвиђених 

програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању  ученика. 

Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља , по 

правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за 

остваривање циљева и задатака. Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује 

се са истим садржајем, по правилу, истовремено. Ако нису испуњени наведени услови, 

директор школе обуставља извођење екскурзије.  За ученике од 1-4 разреда ће се 

организовати екскурзија (један дан).  

 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА 

 

Поступак реализације и организације екскурзије  спроводи се у складу са Законом о 

јавним набавкама. 

Поступак јавне набавке спроводи Комисија за јавну набавку која се именује решењем 

наручиоца. Средства за јавну набавку реализују се преко рачуна родитељски динар. 

Приликом уговарања путовања, директор је дужан да, уговором са понуђачем, 

обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани 

број аутобуса и расположиви број седишта. Превоз аутобусом  не обавља се ноћу, у 

времену од 22 до 5 часова. 

Приликом закључивања уговора са агенцијом која организује превоз аутобусом, 

директор школе је дужан да обезбеди да превозник пре отпочињања путовања поднесе: 

-записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана;  

-тахографске улошке за претходна два дана - за возаче који су ангажовани за превоз 

ученика. 

За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар – пратилац. 

Директор школе је у обавези да, најкасније 48 часова пре отпочињања  путовања 

обавести надлежни орган унутрашњих послова о: превознику, месту и времену поласка  

ученика; броју ангажованих аутобуса и броју пријављених ученика, наставног и другог 

особља које учествује у извођењу путовања како би орган унутрашњих послова извршио 

контролу  документације и техничке исправности возила одређених за превоз, непосредно 

пре отпочињања путовања. Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди 

неисправност документације или техничку неисправност возила, или да било који други 
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разлог у погледу  психофизичке способности возача, директор или стручни вођа пута 

обуставиће путовање до отлањања уочених недостатака. 

За сва путовања дужа од једног дана неопходно је да родитељ (старатељ) достави 

здравствени лист. 

После изведеног путовања, стручни вођа пута односно одељенски старешина и 

представник извођача путовања, сачињавају забелешку о извођењу путовања, после чега 

стручни  вођа пута односно одељенски старешина, у року од три дана сачињава извештај, 

који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга. Извештај се 

доставља савету родитеља и наставничком већу ради разматрања, а школском одбору ради 

разматрања и усвајања. 

  

 НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ЕКСКУРЗИЈЕ  

 
Задаци и садржаји ових ваннаставних облика наставе остварују се на основу наставног 

плана и   програма образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део 

годишњег програма рада  школе.  

Одељенско веће пре одласка , планира садржаје овог облика рада на основу наставних 

програма обавезних и изборних наставних предмета из којих се издвајају они садржаји 

који су погодни за остваривање циљева и задатака. 

У избору програмских садржаја и маршрута екскурзија, као и њиховог трајања, потребно 

је  узети у обзир захтеве наставних програма свих предмета које ученици изучавају у тој 

школској години,  циљеве и задатке екскурзије, узраст ученика и њихове психофизичке 

способности. 

Наставник са ученицима договора око правила понашања током извођења посете, 

излета,екскурзије, уз  разумевање зашто је важно њихово поштовање договорених 

правила. 

  

 
НАЧИН ПРАЋЕЊА - ВРЕДНОВАЊА 

 

Наставник прати ученика и посебно води рачуна о безбедности ученика; (животна, 

здравствена и материјална). 

Прати укљученост и заинтересоваост ученика у реализацију планираних актинвости које 

доприносе екскурзије.. 

Прати понашање ученика и у случајевима неприхвативог понашања, усмерава га и 

саветује у правцу прихватљивог понашања. 

Наставник уважава индивидуалне карактеристике ученика, разлике у њиховим потребама  

и могућностима. 

 Подстиче и прати сарадњу и тимски рад, самосталност и личну одговорност ученика. 

Формтивно праћење (у педагошку свеску, по повратку у школу, бележи најосновније 

важне чињенице и запажања у вези напредовања и понашања ученика. 

 

Екскурзије од 1 до 4. разреда планирају се као једнодневне и реализоваће се у периоду  

октобар или на пролеће. Ако екскурзија буде реализована у наставни дан, исти ће се 

надокнадити суботом. 
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6. 13. 2.                                    НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

                            ЦИЉЕВИ  И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

Циљеви наставе у природи су очување и унапређивање укупног здравственог стања 

ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја, развијање еколошке 

свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе, 

социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, развијање 

позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима. 

Задаци наставе у природи су: побољшање здравља и развијање физичких и моторичких 

способности ученика, задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром, 

очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и 

способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности, развијање способности 

запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу, развијање свести о 

потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине, 

упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и 

околине, упознавање са начином живота људи појединих крајева, формирање навике 

редовне и правилне исхране, навикавање на правилно смењивање рада, однора и сна, 

подстицање групног рада, договарања и сарадње међу вршњацима.    

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

Настава у природи  : време реализације - пролеће   

( 8 дана /7 пуних пансиона са ужином  ).  

 

САДРЖАЈ:  реализација наставног програма , а нарочито тема  везаних за предмете: свет 

око нас, природа и друптво, ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање и сл. (  

упознавање веза живе и неживе природе, кретање у простору и времену,  ликовна дела и 

споменици културе, вежбање технике трчања  и основа тимских игара, слушање музике, 

певање и сл.  ). 

 

ПЛАНИРАНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПРВОГ ЦИКЛУСА 

 

Школска 2018/2019. година: први и други разред - Сокобања 

                                                  трећи и четврти разред - Тара 

 

Школска 2019/2020. година: први и други разред - Дивчибаре 

                                                  трећи и четврти разред: Ивањица 

 

Школска 2020/2021. година: први и други разред - Сокобања 

                                                  трећи и четврти разред: Тара 

 

Школска 2021/2022. година:  први и други разред - Дивчибаре 

                                                 трећи и четврти разред: Ивањица 
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Настава у природи : Сокобања 
Циљеви: Рекреативно – здравствени опоравак ученика, васпитање ученика да чува и 

уређује простор у коме борави, игра се и учи, развијање интересовања истраживања и 

креативности, формирање одговорне личности отворене за договор и сарадњу 

 Задаци:  

- стицање и развијање свести о важности здравља, чувања здравља и заштита 

природе и човекове средине, 

-  подстицање раста и развоја деце, 

- оспособљавање за сналажење у простору, 

- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром, 

- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу, 

- упознавање културних и историјских знаменитости краја 

 
Садржаји којима се циљеви реализују:  

 

- Обилазак и разгледање околине,  

- Рекреативне шетње и излети: Лептерија, Сокоград, Поповица, Рипаљка, Озренска 

пећина, излетиште Грудно, извор реке Моравице,  

- Свакодневно учешће у спортско – рекреативним активностима  

- Свакодневна настава по наставном плану и програму  

- Свакодневно спровођење културно – забавног вечерњаг програма  

- Упознавање са различитим обичајима и традицијом краја 

 

Настава у природи: Тара 
 Циљеви: Рекреативно – здравствени опоравак ученика, васпитање ученика да чува и 

уређује простор у коме борави, игра се и учи, развијање интересовања истраживања и 

креативности, формирање одговорне личности отворене за договор и сарадњ 

Задаци: Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштита 

природе и човекове средине. 

 Подстицање раста, развоја .  

 Оспособљавање за сналажење у простору  

 Задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром 

 Развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу.  

Упознавање културних и историјских знаменитости краја 

 
 Садржаји којима се циљеви реализују (Тара) 

 

- Обилазак и разгледање околине 

- Рекреативне шетње и излет:  „Тепих ливаде”, хранилице за срне, видиковца језера 

Заовине, ловачких чека, станишта Панчићеве оморике, долине шетача и других 

места у близини објекта. 

Постоји могућност организовања једнодневних факултативних излета аутобусима 

до:  

ХЕ “Перућац”, Бајина Башта, реке Врело, језеро Заовине или манастир Рача 
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- Свакодневно учешће у спортско – рекреативним активностима 

- Свакодневна настава по наставном плану и програму 

- Свакодневно спровођење културно – забавног вечерњаг програма 

       Упознавање са различитим обичајима и традицијом краја 

 

Настава у пририди: Дивчибаре 
 

Циљеви: Рекреативно – здравствени опоравак ученика, васпитање ученика да чува и 

уређује простор у коме борави, игра се и учи, развијање интересовања истраживања и 

креативности, формирање одговорне личности отворене за договор и сарадњу 

Задаци: Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштита 

природе и човекове средине. 

Подстицање раста, развоја; 

Оспособљавање за сналажење у простору; 

Задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

Развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу; 

 Упознавање културних и историјских знаменитости краја. 

 

Садржаји којима се циљеви реализују: 

- Обилазак и разгледање околине 

- Рекреативне шетње до: 

 Центра Дивчибара и пијаце 

 Врха Голубац 

 Православне цркве на Дивчибарама  

 Врха Паљба 

 Црног врха 

 Врха Велики плећ  

 Хајдучке чесме 

 Дрвене колибе 

- Свакодневно учешће у спортско – рекреативним активностима 

- Свакодневна настава по наставном плану и програму 

- Свакодневно спровођење културно – забавног вечерњаг програма 

- Упознавање са различитим обичајима и традицијом краја 

 

Настава у природи : Ивањица 
 

 Циљеви: Рекреативно – здравствени опоравак ученика, васпитање ученика да чува и 

уређује простор у коме борави, игра се и учи, развијање интересовања истраживања и 

креативности, формирање одговорне личности отворене за договор и сарадњу 

Задаци: Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштита 

природе и човекове средине. 

                 Подстицање раста, развоја . 

                 Оспособљавање за сналажење у простору 

                 Задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром 

                 Развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу. 

                 Упознавање културних и историјских знаменитости краја 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Садржаји којима се циљеви реализују: 

 

 Обилазак и разгледање околине 

 Рекреативне шетње и излети: 

o Обилазак манастира Клисура 

o Обилазак извора лековите воде „Марина вода“ 

o Посета најстаријој хидроцентрали у Србији 

o Обилазак споменика Палим борцима из другог светског рата 

o Свакодневно учешће у спортско- рекреативним активностима 

o Свакодневна настава по наставном плану и програму 

o Свакодневно спровођење културно-забавног вечерњаг програма 

o Упознавање са различитим обичајима и традицијом краја 

 

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА 

 

Планира се да настава у природи  обухвати ученике од првог до четвртог  разреда. 

Минимум за реализацију наставе у природи је 2/3 ученика одељења или 60 % ученика  

разреда. 

 

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ 

 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије и  наставе у природи су: 

директор школе, стручни вођа пута, одељенски старешина или други наставник кога 

одреди директор школе. Стручног вођу пута бира директор школе из реда наставника који 

остварује наставни план и програм. Стручни вођа пута може бити и директор школе. 

Стручни вођа пута прати и спроводи програм који се односи на остваривање постављених 

образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. 

Одељенски старешина координира остваривање садржаја и активности предвиђених 

програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању  ученика. 

Конкурсном документацијом су планирани услови смештаја, превоза и излета који ће се 

реализовати у оквиру наставе у природи. 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА 

 

Поступак реализације и организације наставе у природи и екскурзија  спроводи се у 

складу са Законом о јавним набавкама. Поступак јавне набавке спроводи Комисија за 

јавну набавку која се именује решењем наручиоца. Средства за јавну набавку реализују се 

преко рачуна родитељски динар. 

Приликом уговарања путовања, директор је дужан да, уговором са понуђачем, 

обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани 

број аутобуса и расположиви број седишта. Превоз аутобусом  не обавља се ноћу, у 

времену од 22 до 5 часова. 

Приликом закључивања уговора са агенцијом која организује превоз аутобусом, 

директор школе је дужан да обезбеди да превозник пре отпочињања путовања поднесе: 

-записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана;  

-тахографске улошке за претходна два дана - за возаче који су ангажовани за превоз 

ученика. 
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За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар – пратилац. 

Директор школе је у обавези да, најкасније 48 часова пре отпочињања  путовања 

обавести надлежни орган унутрашњих послова о: превознику, месту и времену поласка  

ученика; броју ангажованих аутобуса и броју пријављених ученика, наставног и другог 

особља које учествује у извођењу путовања како би орган унутрашњих послова извршио 

контролу  документације и техничке исправности возила одређених за превоз, непосредно 

пре отпочињања путовања. Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди 

неисправност документације или техничку неисправност возила, или да било који други 

разлог у погледу  психофизичке способности возача, директор или стручни вођа пута 

обуставиће путовање до отлањања уочених недостатака. 

За сва путовања дужа од једног дана неопходно је да родитељ (старатељ) достави 

здравствени лист. 

 

После изведеног путовања, стручни вођа пута односно одељенски старешина и 

представник извођача путовања, сачињавају забелешку о извођењу путовања, после чега 

стручни  вођа пута односно одељенски старешина, у року од три дана сачињава извештај, 

који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга. Извештај се 

доставља савету родитеља и наставничком већу ради разматрања, а школском одбору ради 

разматрања и усвајања. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

Задаци и садржаји наставе у природи остварују се на основу наставног плана и програма 

образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег програма 

рада школе. 

Актив наставаника (Одељенско веће) пре одласка , планира садржаје овог облика рада на 

основу наставних програма обавезних и изборних наставних предмета из којих се 

издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у 

природи, а одговарају условима у којима се она реализује. Наставник са ученицима 

договора око правила понашања током извођења наставе у природи – уз разумевање зашто 

је важно њихово поштовање. 

 

Оперативни план садржи:  

 

планирање наставних тема и јединица;  

спортско- рекреативне активности; излете и посете околини;  

културне активности, игру и забаву; безбедност ученика. 

Садржај различитих наставних предмета и других ваннаставних активности оставрују се 

интердисциплинарно. 

Методе: партиципативне , кооперативно учење у малим групама; истраживачке у складу 

са узрастом; амбијентална настава у природном окружењу; интегрисана тематска настава. 

Вршњачко учење . 
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НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 

 

Наставник уважава индивидуалне карактеристике ученика, разлике у њиховим потребама 

и могућностима. Подстиче и прати сарадњу и тимски рад, самосталност и личну 

одговорност ученика. Формтивно праћење (у педагошку свеску) бележи најосновније 

важне чињенице и 

запажања у вези напредовања ученика ) Настава у природи ће се реализовати на пролеће.  

За ученике који не одлазе на наставу у природи  школа ће организовати наставу. 

 

Припрема родитеља подразумева организовање родитељских састанака и пружање 

информација о основним географским карактеристикама и климатским условима краја у 

коме се организује настава у природи, времену одласка, дужини боравка, цени, 

документацији коју треба припремити, условима смештаја, исхране, здравствене заштите, 

условима живота и рада ученика, могућностима комуникације са децом и сл. Истовремено 

се родитељима дају детаљна упутства о припреми деце, са списком неопходног прибора за 

личну хигијену, писање, потребном гардеробом... 

 

6. 13. 3. Посете и излети  у оквиру ваннаствних активности 

 

 

Посете биоскопима, музејима, позориштима, установама, излети  у складу са 

актуелним догађајима и понудама, а у сагласности са родитељима, водећи рачуна о 

безбедности ученика реализоваћемо одговарајуће посете манифестација, објеката и 

локација у складу са наставним планом и програмом. 

 
Посете 

Ученици ће ако се стекну одговарајући услови посетити следеће културно уметничке 

институције: 

Музеји: 

 

- Етнографски 

- Вуков и Доситејев 

- Никола Тесла 

- Војни 

- Природњачки 

- Музеј науке и технике 

- Музеј ПТТ 

- Музеј аутомобила 

- Педагошки музеј 

- Музеј афричке уметности 

- Музеј хлеба у Пећинцима 

 

Позоришта: 

 

- „Душко Радовић“ 

- „Бошко Буха“ 



445 

 

- „Академија 28“ 

- Београдско драмско позориште 

- Дечји филмски фестивал 
 

Галерије: 

 

- Улус 

- Цвјета Зузорић 

- Дом омладине 

- Дечији културни центар 
 

Установе 

 

- Народна банка 

- Милошев конак 

- Конак кнегиње Љубица 

- Ботаничка башта 
- Планетаријум 

- Београдска филхармонија 

- Народна скупштина 

- Установа културе Палилула (Влада Дивљан) 
  

Манастири, цркве: 

- Саборна 

- Храм Светог Саве 

- Цркве у околини школе 

Излети  

Циљ излета је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и 

односа у природној и друштвеној средини. 

За ученике млађих разреда, планирају се излети на следећим дестинацијама: 

 
Огледно добро Мали Дунав – Радмиловац 

Пећинци – музеј хлеба, Посета пољопривредном добру- Iceberg SalatCentar  

Музеј Ваздухопловства Сурчин  

 Бојчинска шума 

Салаш Стремен - Јаково 

Посете на локацијама : 

 
Скадарлија, Калемегдан, Кнез Михајлова, Зоо врт, Савски и Дунавски кеј, Ада Циганлија, 

Београд на рекама, Авалски торањ, Дечији културни центар,  Пионирски парк, Ботаничка 

башта – Црква Св. Марка – Ташмајдан  

 

Све планиране активности биће реализоване у складу са могућностима и 

заинтересованошћу родитеља ученика.  
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6. 14.      ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Циљеви рада школске библиотеке су: 

 

-промоција читања и самосталности ученика у учењу, 

-развијање информационе (медијске и информатичке) писмености ученика и 

наставника, 

-остваривање сарадње и заједничког планирања активности наставника, школског 

библиотекара и локалне заједнице, 

-обезбеђивање различитих извора инфoрмација и приступ ка њима, 

-развијање и неговање навике и уживања у читању и учењукод деце, као и навике 

коришћења библиотеке током читавогживота, 

-пружање услуга за унапређивање свих облика и подручја рада образовно-васпитног 

процеса. 

 

Задаци школске библиотеке су: 

 

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и 

васпитања, као и библиотечко - информацијских из домена културних активности 

школске библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што 

учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и 

праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, као члан школских 

тимова има задатке:   

−развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и 

наставника, 

−развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација, 

−стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу, 

−мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и 

образовање током целог живота, 

−сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 

−праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 

склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом 

професионалном развоју, 

−пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће 

литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним 

ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим 

родитељима и релевантним институцијама, 

−стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду 

и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке 

способности и креативности код ученика,  

−обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе 

писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену 

и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо -

комуникационих технологија, 
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−припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са 

посебним потребама и посебним способностима, 

−вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, 

каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови), 

−коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима, 

−заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда. 

Школски библиотекар планом и програмом рада и остваривањем циљева и задатака 

рада школске библиотеке доприноси остварењу циљева и задатака рада школе. 

 

  

Школски библиотекар обавља следеће послове: 

 

–учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и 

праћења рада школе, односно праћења целокупног образовног процеса, 

-има кључну улогу у развијању информационе писмености ученика, способности 

проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз ефикасно 

коришћење информационо-комуникационих технологија, 

-развија и промовише правилну употребу свих облика извора информација, ствара 

услове за што једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима 

информација, као и услове за интердисциплинарни приступ настави и електронском 

учењу, 

-сарађују са наставницима у планирању и реализацији наставног плана и програма, 

-сарађују са ученицима и њиховим родитељима, 

-развија и негује навике читања и коришћења библотеке код ученика, 

-прати и подстиче развој ученика у складу са њиховим способностима и 

интересовањима кроз образовно-васпитни рад, 

-развија индивидуалне стваралачке способности и креативност код ученика, 

-подстиче, оспособљава и мотивише ученике за самостално учење и образовање током 

читавог живота, 

-пружа помоћ ученицима, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, 

ученицима који живе у тежим социјалним приликама, као и ученицима са посебним 

способностима, у сарадњи са њиховим родитељима и релевантним институцијама, 

 -води библиотечко пословање (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, 

класификација библиотечке грађе и други послови), 

-планира и реализује активности из културне и јавне делатности, 

-промовише рад школске библиотеке и указује на важност рада библиотеке и 

школског библиотекара, 

-промовише важност стручног усавршавања и целоживотног учења. 

 

                             

                       

 

 

 

 

 



448 

 

 

 

                   ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ 

 

Годишњи програм рада библиотекара обухвата следеће области: 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада, 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада, 

3. Рад са наставницима, 

4. Рад са ученицима, 

5. Рад са родитељима, 

6. Рад са директором и стручним сарадницима, 

7. Рад у стручним органима и тимовима, 

8. Сарадњу са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе, 

9. Вођење документације, припрему за рад и стручно усавршавaње. 
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Област рада                  Садржај рада Време Реализатори 

1.  

Планирање и 

програмирање 

образовно-

васпитног 

рада 

 

Планирање и набавка литературе и периодичних 

публикација за ученике, наставнике и стручне 

сараднике; 

Израда планова (годишњи, месечни и 

оперативни); 

Планирање рада са ученицим у библиотеци; 

Израда плана за библиотечку секцију; 

Планирање развоја школсе библиотеке у 

складу са реализацијом наставно- васпитног рада. 

Током 

године 

 

 

 

 

 

На почетку 

школске 

године 

Библиотекар,  

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекар,  

наставници 

2. Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног 

рада 

 

Учешће у изради годишњег плана и у 

самовредновању  рада установе; 

Вођење библиотечког пословања са увидом у 

наставне планове и програме; 

Припрема литературе за разне образовно-

васпитне активности (допунска и додатна 

настава, ваннаставне активности); 

Коришћење савремених метода у раду; 

Побољшање информационе, медијске и 

информатичке писмености. 

Током 

године 

 

Током 

године 

 

Током 

године 

Током 

године 

Библиотекар, 

Тим за 

самовредновање 

Библиотекар 

Библиотекар, 

наставници 

Библиотекар 

Библиотекар 

 

3.Рад са 

наставницима 

Сарадња са наставницима на промоцији читања 

ради задовољства кроз све облике наставно-

васпитног рада; 

Припрема ученика за самостално коришћење 

свих извора сазнања;  

Организовање наставних часова у библиотеци; 

Утврђивање годишњег плана обраде лектире; 

Коришћење ресурса библиотеке у настави; 

Систематско информисање ученика и  

наставника о набавци нове литературе,  

усмено или писано представљање појединих 

наслова. 

Током 

године 

Током 

године 

 

Током 

године 

 

На почетку 

шк. године 

Током 

године 

Библиотекар, 

наставници 

 

Библиотекар, 

наставници 

Библиотекар, 

наставници 

Библиотекар, 

наставници 

 

Библиотекар 

4. Рад са 

ученицима 

Обучавање ученика за самостално коришћење 

различитих извора сазнања у настави и ван 

наставе; 

Систематско обучавање ученика за употребу 

информационог библиотечког апарата у складу са 

интереовањима и могућностима ученика; 

Пружање помоћи ученицима у учењу ван школе и 

оспособљавање за самосталан рад; 

Пружање помоћи ученицима у припреми и 

обради задате теме; 

Упознвање ученика  са методама научног 

истраживања и библиографског цитирања; 

Рад на развијању позитивног односа према 

читању и разумевању текста и упућивање на 

Током 

године 

 

Током 

године 

 

Током 

године 

Током 

године 

Током 

године 

 

 

Библиотекар,  

 

 

Библиотекар,  

 

 

 

Библиотекар, 

наставници 

Библиотекар, 

наставници 

 

Библиотекар 
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истраживачке методе рада и самостално 

коришћење лексикона, енциклопедија, речника и 

других приручника; 

Стимулисање ученика да пажљиво користе 

библиотечку грађу, да редовно долазе у 

библиотеку и да учествују у културно-

образовним активностима; 

Подстицање побољшања информационе, 

медијске и информатичке писмености ученика и 

осећаја за естетске вредности; 

Рад са ученицима у читаоници и у радионицама 

за ученике и на реализацији школских пројеката. 

Током 

године 

 

Током 

године 

 

Током 

године 

 

Током 

године 

 

Библиотекар 

 

 

 

 

Библиотекар 

 

 

Библиотекар 

 

Библиотекар, 

наставници 

 5.Рад са 

родитељима, 

односно 

старатељима 

 

Учешће на родитељским састанцима ради давања 

информација о читалачким интересовањима и 

потребама ученика; 

Остваривање сарадње са родитељима у вези са 

развијањем читалачких навика ученика. 

Током 

године 

Током 

године 

Библиотекар,  

одељ.старешине 

 

Библиотекар, 

родитељи 

6. Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем 

ученика 

Сарадња са стручним већима, педагогом, 

психологом и директором школе у вези са 

набавком књижне и некњижне грађе и 

целокупном организацијом рада библиотеке; 

Информисање стручних већа, сарадника и 

директора у вези са набавком и коришћењем 

библиотечке грађе и стручне литературе; 

Информисање о развоју медијске и информатичке 

писмености; 

Припрема заинтересованих за реализацију 

мултидисциплинарних пројеката, изложби, 

радионица, књ. сусрета, еко пројеката, радионица 

чија је тема борба против зависности; 

Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне 

грађе за школску библиотеку коју користе 

ученици, наставници и стручни сарадници; 

Припремање и организовање културних 

активности школе (трибине, манифестације, 

обележавање значајних јубилеја...). 

Током 

године 

 

 

Током 

године 

 

 

 

Током 

године 

 

Током 

године 

 

Током 

године 

 

 

Библиотекар, 

чланови већа, 

сарадници, 

директор 

 

Библиотекар 

 

Библиотекар, 

наставници, 

сарадници 

 

Библиотекар, 

наставници 

 

Библиотекар, 

наставници, 

сарадници 

7. Рад у 

стручним 

органима и 

тимовима 

 

Рад у школским тимовима на изради годишњег и 

развојног плана школе и школског програма, на 

реализацији пројектне наставе; 

Рад у стручним тимовима у складу са решењем 

директора; 

Рад у стручним тимовима у циљу промовисања 

школе и прикупљања средстава за обнову 

књижног фонда. 

На почетку 

и током 

године 

Током 

године 

 

Током 

године 

Библиотекар,  

сарадници, 

чланови тимова 

Библиотекар, 

чланови тимова 

 

Библиотекар, 

чланови тимова 
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Област рада              Садржај рада Време Реализатори 

8. Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

 

Сарадња са другим школама, школским, 

народном и другим библиотекама на територији 

локалне самоуправе, управног округа и 

Републике Србије по питању размене и 

међубиблиотечке позајмице; 

Сарадња са локалном самоуправом по питању 

промоције рада библиотеке и школе; 

Сарадња са просветним, научним, културним и 

другим установама; 

Учешће у раду Друштва школских 

библиотекара Србије и других стручних 

друштава у локалној самоуправи и Републици 

Србији.  

Током 

године 

 

 

 

 

Током 

године 

 

Током 

године 

Током 

године 

Библиотекар 

 

 

 

 

Библиотекар, 

ученици 

Библиотекар, 

ученици 

 

Библиотекар 

9. Вођење 

документације 

припрема за рад 

и стручно 

усавршавање 

 

 

Припремање тематских библиографија и израда 

анотација, пописа и скупљања података у вези 

са наставним предметима  и стручно-

методичким образовањем и усавршавањем 

наставника и сарадника, вођење збирки и 

посебних фондова; 

Праћење и евиденција коришћења литературе у 

школској библиотеци; 

Вођење документације о раду школске 

библиотеке и школског библиотекара, анализа и 

вредновање рада школске библиотеке у току 

школске године; 

Стручно усавршавање, учешће на семинарима, 

саветовањима и другим скуповима на којима 

учествују школски библиотекари. 

Током 

године 

 

 

Током 

године 

 

Током 

године 

 

 

 

Током 

године 

Библиотекар 

 

 

 

 

 

Библиотекар 

 

Библиотекар 

 

 

 

Библиотекар 
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 6. 15.  ПРОГРАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

Циљ и задаци:  
 

Развој социјализације, стварање радних навика, савладавање основних знања у нижим 

разредима и подизање нивоа опште образованости ученика.  

 

Оперативни задаци:  

 

Унапређење квалитета ученичких знања, развој културе читања, развој лепог писања, 

подстицање мотивације за учење, оспособљавање ученика за самостално учење. 

Подстицање правилног физичког и менталног развоја, подстицање физичке активности, 

задовољавање потребе за кретањем. Развој моралних вредности, осећаја заједништва, 

развој начина комуникације. Развијање толеранције и поштовања различитости. 

 

Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада са ученицима који се 

реализује у школи после или пре часова редовне наставе и у оквиру кога ученици имају 

самосталан рад и низ различитих облика слободних активности. Приликом остваривања 

продуженог боравка нарочито се води рачуна о васпитању и образовању ученика, 

предузимању превентивних мера ради очувања здравља ученика, помагању у учењу и 

раду, подстицању ученика на самостални рад и стицање радних навика, развоју 

социјалних и комуникацијских вештина, аналитичко-истраживачком раду за потребе 

вредновања квалитета рада, сарадњи са родитељима, сарадњи са локалном заједницом, 

сарадњи са установама културе, као и са свим другим релевантним установама које се 

индиректно или директно укључују у рад школе. 

 

 

 

Активности у продуженом боравку обухватају:  

 

1. САМОСТАЛАН РАД И ЧАСОВЕ УЧЕЊА (Ученици самостално или уз помоћ 

наставника раде домаће задатке.) 

 

2. АКТИВНОСТИ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ реализују се тематски једном 

недељно. (Садржаји активности обухватају теме које су прилагођене узрасту ученика са 

циљем развијања ученичких компетенција у складу са наставним и прилагођеним 

ваннаставним садржајима оријентисаним на исходе; са циљем оспособљавања ученика за 

функционалну примену усвојених знања.)  

 

3. АКТИВНОСТИ У ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ (Игре без граница) 
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Ученици првог и другог разреда наставу похађају у пре подневним часовима, тако да у 

боравак долазе након завршених часова. Пријем ученика пре наставе врше дежурни 

наставници. У боравку раде три учитељице. 

Ритам рада боравка 

 

1. Пријем ученика, игре, гледање ТВ                                         7:00 -  7: 45  

2. Прихват ученика после редовне наставе                              11:30 - 12:30  

3. Ручак                                                                                    12:30 - 13:30  

4. Израда домаћих задатака, вежбање                                       13:30 - 15:30  

5. Играње, слободне активности                                               15:30 - 18:00  

 

Активности у отвореном простору – заступљено са 180 часова годишње. 

 

Препоручени садржаји: игре по избору ученика (природни облици кретања елементарне 

игре, игре реквизитима, лопте, вијаче... и друге игре прилагођене узрасту ученика, 

полигони), физичка и здравствена култура (култура вежбања и играња и здравствено 

васпитање) 

 

Активности у затвореном простору – свака од активности заступљена са по 36 часова 

годишње. 

 

Мала школа великих ствари је област која обухвата учење о социјалним и културним 

тековинама, историјским и научним чињеницама, о екологији и екосистему наше планете, 

али и даље. Учимо о пожељним и непожељним облицима понашања, о односима са собом 

и окружењем, о начинима комуникације, о традицији и модернизацији, о обевезама које 

носи наше присуство на планети и последицама неодговорног понашања  итд. Исто тако, 

учимо основе лепог понашања, правима, обавезама, емоцијама... 

 

Оловка пише срцем је област која има за циљ да помогне ученику да савлада теме 

прописане школским планом и програмом, али и да прошири његово литерарно знање. 

Кроз ову активност ученици ће развити способност говорног изражаја, комуникацијске 

способности, развијање способности за емоционални доживљај и разумевање књижевног 

изражаја, учење нових термина (богаћење речника). Короз ову активност ученици 

утврђују градиво српског језика и књижевности порисано планом и програмом. 

АКТИВНОСТИ У БОРАВКУ ТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈА 

САМОСТАЛАН РАД УЧЕНИКА Израда домаћих задатака из обавезних и изборних 

наставних предмета 

Свакодневно 

 
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

(активности у затвореном простору) 
1.Мала школа великих ствари 

2.Оловка пише срцем 

3.Шарам-стварам 

4.Певам, плешем, глумим... 

5.Чудесно перо радионица литерарно-драмског 

стваралаштва 

Једном 

недељно 

 

СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

(активности у отвореном простору) 
1. Игре без граница Свакодневно  
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Шарам - стварам је ликовно-вајарска секција са елементима математичког приступа. Уз 

помоћ облика и боја до уметничког изражаја и нових математичких сазнања. Полазећи од  

нових програма рада и међупредметних компетенција, кроз садржаје који подстичу дечје 

ликовно и естетско стваралаштво остварују се и садржаји из математике, јер ће ученик, 

овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, на креативан начин 

развијати основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према 

математици, јачати способност комуникације математичким језиком и писмом, и моћи ће 

да примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из 

свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

Певам, плешем, глумим је музичка-драмска секција. Ритам, покрет, звук, глас су 

елементи које ће деца користити у малим музичким и драмским радионицама. 

 

Игре без граница је активност проистекла из потребе деце за игром и рекреацијом. Игре 

доприносе њиховом идивидуалном моторичком развоју, развоју другарства и начина 

комуникације.  

  

Чудесно перо-радионица литерарно-драмског стваралаштва. Циљеви радионице "Чудесно 

перо" су пре свега развојни и обухватају развијање вербалних (логичких, реторичких, 

комуникационих...) способности ученика кроз медијум усмене речи и писаних задатака: 

драмских текстова и текстова кратке форме (приче и песме); подстицање интересовања за 

драму и позоришну уметност.  Кроз овакав вид рада требало би доћи до унапређења 

језичких способности ученика (дакле и говорне продукције), способности логичког 

закључивања и слободног изражавања мисли и идеја. 

 

           РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

*НАПОМЕНА: Распоред дневних активности може се и другачије планирати што ће 

зависити од броја формираних група, њихове структуре (хомогене или хетерогене), ритма 

формираних група (време завршетка часова наставе и времена када ученици одређене 

групе ручају). 

 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Игре без 

граница 

Игре без 

граница 

Игре без 

граница 

Игре без 

граница 
Игре без граница 

Ручак 

Самостални 

рад ученика 

Ручак 

Самостални 

рад ученика 

Ручак 

Самостални рад 

ученика 

 

Ручак 

Самостални 

рад ученика 

 

 

Ручак 

Самостални рад 

ученика 

 

Мала школа 

великих ствари  

Оловка пише 

срцем 

 

Шарам-стварам 

 

Певам, 

плешем, 

глумим... 

Чудесно перо, 

радионица литерарно- 

драмског стваралаштва 
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НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 

 

Редовна сарадња са учитељима из наставе и родитељима и извештавање о раду ученика; 

Преглед урађености домаћих задатака; 

Вођење евиденције о: успеху ученика у изради домаћих задатака, учествовању ученика у 

планираним активностима и радионицама, посети родитеља и разговорима са њима; 

Бележење корективних мера из појединих области, пружање стручне помоћи у учењу и 

саветовању ученика. 

 

Детаљан план рада продуженог боравка је саставни део Годишњег плана рада школе. 

 

          6. 16.     ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

Тим за маркетинг је формиран са циљем промовисања и унапређивања рада школе, 

сарадње са другим школама, широм друштвеном заједницом, као и домаћим и страним 

представништвима и институцијама. 

 

Циљеви програма Садржаји програма Начин 

остваривања 

програма 

- успостављање  контакта са истоименим школама 

на територији Србије; 

- успостављање контакта са другим школама у 

региону и иностранству; 

- успостављање контакта са страним 

представништвима и културним центрима; 

- укључивање издавачких кућа и друштава у 

промовисање уџбеничког материјала; 

- упознавање ученика са језиком, традицијом и 

културном баштином других народа; 

- информисање ученика о географским и 

историјским карактеристикама других земаља; 

- успостављање сарадње са фолклорним, певачким 

и инструменталним ансамблима; 

- развијање такмичарског духа код ученика у 

међуодељењским и међушколским спортским 

турнирима; 

- развијање креативности ученика ликовним 

изражајним средствима на нивоу комуникације са 

другим школама и институцијама; 

- уочавање потребе очувања човековог природног 

окружења и развијање одговорног односа према 

себи и окружењу; 

- активирање и унапређивање рада свих секција 

школе. 

Одржавање web странице 

Налажење спонзора за 

финансијску подршку 

реализације развојног 

плана школе 

Штампање флајера 

Штампање школских 

новина 

Промоција оријентиринга 

Ликовне изложбе 

даровитих ученика 

Изложба најбољих радова 

секција  

Свечано уручивање 

награда ученицима 

 

Садржаји и 

активности овог 

тима 

реализоваће се у 

току школске 

године. 
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6.17. ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА  

 

 Наставља се пракса инклузивне наставе и прављења индивидуалних планова подршке и 

индивидуалног образовног плана за ученике који имају сметње у развоју. 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 

Основни задатак школе је да омогући квалитетно образовање и васпитање за свако дете и 

ученика, под једнаким условима, без обзира где се школа налази, односно где се 

образовање и васпитање одвија. 

Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање оптималног 

укључивања ученика у редован образовно-васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком 

колективу и његово напредовање. 

 

Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног развоја ученика, 

укључивање у вршњачки колектив и остваривање општих и посебних исхода образовања 

и васпитања, односно задовољавања образовно-васпитних потреба. 

        У складу са чланом 76. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гл. РС 

– 88/2017, 52/2011 и 55/2013), за дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, 

сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању 

и васпитању, школа ће обезбедити отклањање физичких и комуникацијских препрека и 

донети индивидуални образовни план.  

           Индивидуални образовни план у школи доноси Педагошки колегијум на предлог 

Стручног тима за инклузивно образовање, односно Тима за пружање додатне подршке 

ученицима, а родитељ, односно старатељ, даје сагласност за спровођење индивидуалног 

образовног плана. 

 

Образовни стандарди постоје као опште смернице када је у питању постигнуће највећег 

броја ученика. Редован програм може већини ученика да обезбеди достизање ових 

образовних стандарда. Ученицима, чије се постигнуће не уклапа у дефинисане стандарде 

образовања и васпитања потребно је редефинисати стандарде постигнућа и кориговати 

редовни програм зависно од потреба ученика. Према посебним стандардима ће се редовни 

програм кориговати и по потреби изменити, модификовати, ускладити са потребама 

детета. Такође, надареним ученицима потребно је обезбедити услове у којима ће моћи да 

напредују у складу са својим способностима. У сваком одељењу ће се наћи ученици који 

одступају у постизању предвиђених циљева учења и рада на часу. Некад је довољно 

диференцијацијом наставе, индивидулизацијом, различитим стратегијама постићи 

позитивне резултате. Уколико нема напретка потребно је консултовати се са стручним 

тимом. 

За даље поступање потребно је направити пре свега педагошки профил ученика код којег 

уобичајена стратегија нема ефекта. Педагошки профил детета/ученика сачињава Тим за 

пружање додатне подршке ученику. Тим чине одељењски старешина, предметни 

наставници ,стручни сарадник, родитељ. 
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Педагошки профил детета обухвата следеће области:  

1. Учење и како учи  

2. Социјалне вештине  

3. Комуникацијске вештине  

4. Самосталност и бригу о себи и 

 5. Утицај спољашњег окружења на учење  

Унутар ових области педагошки профил садржи описе: 

  јаких страна и интересовања детета и 

  дететових потреба за подршком 

 

Неопходно је идентификовати приоритетне области и потребе за подршком. Стручни тим 

за инклузивно образовање у ситуацијама када прилагођен програм на основу педагошког 

профила детета, уз примену диференцираних метода рада, материјала, прилагођених 

правила, простора и услова нема ефеката предлаже педагошком колегијуму индивидуални 

образовни план (ИОП) за ученика. Чланови тима који учествује у изради ИОП-а су 

одељењски старешина и предметни наставници, стручни сарадници, родитељ (старатељ) а 

по потреби стручњак ван школе на предлог родитеља. Сагласност за спровођење ИОП-а 

даје родитељ. Педагошки колегијум усваја ИОП. Ближа упутства која утврђују права на 

ИОП су регулисана правилником. Школа ће интензивно сарађивати са Интерресорном 

комисијом. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

-кроз примену правилника: 

 

а) ПРАВИЛНИК О ДОДАТНОЈ ОБРАЗОВНОЈ, ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ 

ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ(„Службеном гласнику Републике Србије”.Број:110-

00-202/2010-07) 

 

б) П Р А В И Л Н И КО БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ 

(Службеном гласнику Републике Србије”. Број: 110-00-00243/2010-07) 

 

в) Стручно упутство о начину пружања додатне подршке у образовању деце, ученика, и 

одраслих са сметњама у развоју у васпитној групи, односно другој школи или породици 

од стране школе за ученике са сметњама у развоју  

 

 

Напомена: 

 

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану чине прилог школског програма и налазе се у документацији код 

психолога школе. 
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         6. 18. ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА  

      

 Програм васпитног рада реализоваће се на часовима редовне и изборне наставе, часова 

 одељенског старешине, слободних и ваннаставних активности, сарадње са родитељимa  

 и у  оквиру програма  рада стучних органа школе. Носиоци васпитно-образовних  

активности су наставници, одељенске старешине, учитељи, стручни сарадници и директор  

школе. 

 

Програмски садржај НАЧИН ОСТВАРИВАЊА Разред РЕАЛИЗАТОР 

Учење и дисциплина Разговори на ЧОС 

Вођење дисциплинских свесака 

Саветодавни разговори 

  I- IV 

 

   

Одељ.старешине 

 

Педагог и психолог 

Неговање  другарства, 

толеранције и хуманих односа 

међу половима 

Разговори и радинице на ЧОС,  

Организовање посета, излета, 

школе у природи, екскурзија   

Заједничке прославе рођендана у 

млађим разредима 

  I- IV   Одељ.старешине 

   Учитељи 

Формирање радних  

и хигијенских навика 

Организовање друштвено 

корисних акција (прикупљање 

папира, лименки, електронског 

отпада, уређење дворишта) 

Разговори на ЧОС и часовима 

редовне наставе 

Уређивање учионица 

  I - IV Одељењске старешине 

учитељи 

Ученички парламент 

 

Правила понашања ученика Упознавање са правилником о 

понашању на почетку школске 

године 

Превентивни рад 

  I - IV Одељењске старешине 

учитељи 

 

 

Хуманитарнеакције                                    

и акције солидарности 

Учешће у хуманитарним 

активностима  (Помоћ другу, 

Прикупљање помоћи деци без 

родитељског старања...) 

Продајне изложбе  (Фарбање 

ускршњих јаја) 

I - IV Одељ.старешине 

Педагог, вероучитељ, 

директор, Ученички 

парламент 

Планирање радног и слободног 

времена 

Разговори на ЧОС о правилном 

коришћењу слободног времена 

I - IV Одељењске старешине 

учитељи 

Учествовање ученика у   

различитим  ваннаставним 

активностима и пројектима у 

школи и ван ње 

Секције,такмичења, квизови, 

радионице, 

I - IV Одељењске старешине 

Учитељи, 

педагог, психолог 
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Програмски садржај НАЧИН ОСТВАРИВАЊА Разред РЕАЛИЗАТОР 

Методе и технике успешног 

учења 

Упознавање са методама и 

техникама успешног учења кроз 

разговор и учење на примерима 

 

    IV 

 

Педагог и психолог 

Одељенске старешине 

Разговори о проблемима 

пубертета 

Предавање, саветодавни 

разговори 

   IV 

 

Педагог,психолог, 

лекар  

одељ.старешине 

Развијање ненасилне 

комуникације (превентивне 

радионице) 

Чос,цртани филм ,,Уаа неправда“ 

Саветодавни разговори 

  I - IV Психолог, 

одељењске 

старешине 

Оспособљавање ученика за 

препознавање различитих 

облика насиља 

Превентивни рад     I-IV Тим за заштиту 

ученика од 

насиља,одељењске 

старешине, психолог, 

педагог 

Појачан васпитни рад са 

одељењем или појединим 

ученицима 

Разговори I-IV Oдељенски старешина, 

педагог, психолог, 

директор, наставници, 

родитељи 

Анализа изостајања Разговор на ЧОС 

Сарадња са родитељима 

 

   I - IV Одељ.старешине, 

психолог, педагог 

Пружање помоћи слабијим 

ученицима (групе за учење) 

Разговори на ЧОС, 

индивидуални разговори 

Вршњачко учење 

 

      IV 

 

Педагог, психолог 

одељ.старешина 

ученици 

Професионална оријентација Активности дате у програму 

професионалне оријентације 

I-IV Психолог, педагог, 

Одељ.старешина 

Анализа односа на релацији 

наставник – ученик 

Кроз интерну евалуацију, 

обиласке часова и давање 

повратних информација 

наставницима, кроз сарадњу са 

родитељима у индивидуалним 

разговорима и на Савету 

родитеља 

 

   I - IV Педагог и психолог, 

директор школе 

Одељ.старешине 

Програм „Основи безбедности 

деце“ 

Предавања     IV  МУП 
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6. 19.          ПРОГРАМ  БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља 

и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање 

безбедности и здравља на раду. У оквиру Програма безбедности и здравља на раду, орган 

управљања у школи (Школски одбор) је у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања, донео три општа правна акта која уређују тематику везану за 

безбедност и здравље на раду запослених и ученика.  

То су: 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду 

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује Основна 

школа ,,Филип Вишњић" 

- Правилник о противпожарној заштити.  

Овлашћене, сертификоване фирме за вођење послова у вези са одржавањем расвете, 

громобране и испитивање електричне струје су „Тесла системи“ и „Минел аутоматик“ из 

Београда а за сервисирање противпожарних апарата  је ДВД – Врачар из Београда. 

Контролу врши Управа за ванредне ситуације- Сектор за ванредне ситуације при Мупу 

Србије. 

У циљу заштите безбедности и здравља на раду школа је обезбедила потребна средства, 

спроводи мере и организује обуке у циљу остваривања највиших могућих стандарда 

заштите. 

 

Правилници и акти 

на којима се заснива 

заштита безбедности 

и здравља на раду 

Средства којима 

школа располаже у 

циљу одржавања 

безбедности и 

здравља на раду 

Мере које се редовно 

спроводе ради 

обезбеђивања услова 

за заштиту 

безбедности и 

здравља на раду 

Програми (обуке) који се у 

школи спроводе ради заштите 

безбедности и здравља на раду 

Правилник о 

безбедности и 

здрављу на раду 

 

Ормарићи за прву 

помоћ и заштиту на 

сваком спрату где 

су распоређени 

млађи разреди, у 

боравку, у 

зборници, у 

кабинету техничког 

и физичког 

васпитања 

Сервисирање 

противпожарних 

апарата 

Испитивање 

електричне струје 

 

Обука запослених о могућим 

узроцима и опасностима од 

пожара, о употреби заштитне 

ватрогасне опреме и 

демонстрација гашења пожара. 

Обука се изводи путем 

предавања. Провера знања 

путем тестова  

практичнеоспособљености. 

Акт о процени 

ризика на радном 

месту и у радној 

околини 

 

Сервисирани 

противпожарни 

апарати 

Одржавање расвете и 

громобрана 

Обука о заштити безбедности и 

здравља на раду 
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Правилник о 

противпожарној 

заштити.  

Противпожарни 

апарати  у целом 

објекту 

Особље запослено у 

кухињи шаље се на 

редовне санитарне 

прегледе током 

године 

 

- Правилник о 

мерама, начину и 

поступку 

заштите и 

безбедности 

ученика за време 

остваривања 

образовно 

васпитног рада и 

других 

активности које 

организује 

основна школа 

,,Филип 

Вишњић" 

 

Централизовани 

видео надзор 

 

 

 

 

Правилником о безбедности и здрављу на раду се у складу са Законом о безбедности и 

здрављу на раду уређује спровеђење безбедности и здравља на раду запослених у школи, у 

циљу стварања безбедних услова рада, заштите живота, здравља и радне способности 

запослених. Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у 

радном процесу, а нису у радном односу у школи, као и лица која се затекну у радној 

околини ради обављања одређених послова у школи, ако је школа о њиховом присуству 

обавештена.  

● Више о томе видети у Правилнику о безбедности и здрављу на раду (чл.1- 23). 

- Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује основна 

школа ,,Филип Вишњић" регулишу се мере, начин и поступак заштите и безбедности 

ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које 

организује Школа. Заштита и безбедност ученика школе организује се у сарадњи са 

надлежним органом јединице локалне самоуправе . 

     Заштита и безбедност ученика Школе остварује се као: 

 физичка заштита и безбедност 

 здравствена заштита и безбедност 

 ментална заштита и безбедност. 

           Физичка заштита и безбедност се остварује кроз: 

 материјално-техничке услове за рад према важећим нормативима 
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 одговарајућу саобраћајну сигнализацију у непосредној близини школе која 

ће обезбедити максималну безбедност ученика приликом долака и одласка 

из школе 

 контролу безбедности самог објекта Школе (организовано дежурство 

наставника, помоћно-техничког особља и ученика према унапред утврђеним 

распоредом и организовано дежурство у оквиру одељења које изводе 

дежурни ученици-редари) 

 контролу дворишта 

 контролу уласка и изласка у школу 

 контролу исправности електро, водоводних и других инсталација и уређаја 

 заштиту у случају пожара, поплаве и других елементарних активности 

 прву помоћ 

 заштиту за време приредби и других јавних окупљања 

 заштиту за време рекреативне наставе, екскурзија, излета 

 заштиту за време организовања активности ван школе 

 заштиту ученика у саобраћају 

 сарадњу свих учесника наставног процеса уз наглашену улогу органа 

локалне самоуправе и МУП-а 

 предузимање других мера у циљу остваривања физичке заштите и 

безбедности ученика 

              Здравствена заштита и безбедност се остварује кроз: 

 одржавање хигијене у школи и школском дворишту 

 хигијену исхране 

 редовне систематске и санитарне прегледе 

 едукацију ученика и наставника о очувању здравља, препознавању заразних 

болести и сл. 

 Добровољно осигурање ученика од последица несрећног случаја 

 друге активности у циљу обезбеђења здравља ученика. 

          Ментална заштита и безбедност ученика се остварује кроз: 

 организовање система образовања и васпитања на јединствени начин без 

дискриминације на свим нивоима (расној, националној, језичкој, полној 

припадности, физичкој или психичкој конституцији, социјалном пореклу, 

политичком опредељењу) 

 уважавање личности детета, 

 развијање хуманих односа у Школи 
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 успостављање оптималних односа између наставника и родитеља и свих 

учесника наставног процеса 

 поштовање Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика у 

Основној школи „Филип  Вишњић“. 

 едукацију свих учесника у циљу очувања менталног здравља деце. 

     ●Опширније видети у Правилнику о мерама, начину и поступку заштите и безбедности 

ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које 

организује основна школа ,,Филип Вишњић" 

 

Правилником о противпожарној заштити прописују се мере, начин и поступак заштите 

и безбедности ученика за време остваривања образовно – васпитног рада и других 

активности које организује школа, као и одговорности запослених у извршавању одредаба 

закона, статута и овог правилника   

● Више о томе  видети у донетом  Правилнику о противпожарној заштити у ОШ „ Филип  

   Вишњић“ ( чл. 1 – 30). 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном контакту 

са ученицима, а нарочито на часовима одељењске заједнице и одељењског старешине, 

ученике упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у школи и 

извођења других активности које организује школа, као и са начином понашања којим би 

се те опасности могле избећи или отклонити. Школа ће кроз часове одељенске заједнице 

спроводити едукацију ученика о заштити здравља, препознавању заразних болести. 

Школа је обавезна да на почетку сваке школске године упозна родитеље са могућношћу 

осигурања ученика од последица несрећног случаја (незгоде које се могу евентуално 

десити и са условима под којима се врши осигурање). 
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6. 20.  План рада стручног актива за развој Школског програма 
 

    Садржај рада  време 

(месец) 

Носилац посла 

Перманентно упознавање са наставним 

планом и програмом и Програмом наставе и 

учења за први разред основног образовања и 

васпитања.  

Израда анекса школских програма која 

подразумева тимски рад, прикупљање 

садржаја обавезних, изборних предмета као 

и плана рада факултативних активности у 

школи, одређивање уџбеника који ће се 

користити у школи, анкетирање ученика по 

питању верске наставе и грађанског 

васпитања и изборног предмета коју школа 

нуди за следећу школску годину. 

 

 

 

         5 

 

Директор, педагог, 

психолог, руководиоци 

стручних већа из области 

предмета, одељенских 

већа, педагошки 

колегијум 

Синтетизовање материјала и израда 

Школског програма 

Усвајање Школског програма на седници 

Наставничког већа и на седници Школског 

одбора 

       6 Директор, педагог, 

психолог, руководиоци 

стручних већа из области 

предмета, одељенских 

већа, наставничко веће 

Допуна Школског програма за све разреде  

Први разред због анкетирања ученика за 

изборне програме 

       9 Директор, педагог, 

психолог, руководиоци 

стручних већа из области 

преднета, одељенских 

већа 

Праћење и евалуација реализације Школског 

програма 

   квартално Директор, педагог, 

психолог, руководиоци 

стручних већа из области 

предмета, одељенских 

већа, наставничко веће 

Израда анекса Школског програма који ће 

важити у периоду од 2018/2019. до 

2021/2022. школске године 

Током другог 

полугодишта 

Директор, педагог, 

психолог, наставници, 

руководиоци стручних и 

одељенских већа, 

педагошки колегијум 
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       7.  ВАННАСТАВНЕ (СЛОБОДНЕ) АКТИВНОСТИ  

                                     УЧЕНИКА 
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7. 1.  План и програм рада песничке радионице ,,Млади  песници''  

 
Циљ Садржај програма Активности Методе 

Циљ песничке радионице је 

да се ученици додатно 

упознају са усменом и 

писменом књижевности; да 

се упознају, доживе и 

оспособе за тумачење 

књижевних врста и врста 

текста, посебно поезије; да 

се правилно усмено и 

писмено изражавају; 

заинтересовани и 

талентовани учесници 

подстакну и прошире своја 

знања, да се ефикасније 

развијају способности за 

писање стихова,развијајње 

љубави према материњем 

језику и потребе да се негује 

и унапређује; основно 

описмењавање у писању 

стихова, песама; богаћење 

речника; оспособљавање за 

разумевање, доживљавање и 

вредновање књижевних и 

уметничких врста;                                  

разликовање и правилна 

употреба у писању стилских 

поступака и средстава 

(фигура): 

хипербола,контраст, 

поређење, персонификација, 

ономатопеја, епитети, 

метафора, алегорија, 

иронија, сарказам;  

развијање потребе за 

књигом, навикавање на 

редовно посећивање 

библиотеке и самостално 

вођење дневника о 

прочитаним књигама песама.  

 

Дружићемо се са 

песницима (песнички 

час);  учествоваћемо на 

разним фестивалима у 

земљи и иностранству 

(писање песама на 

задате теме); 

наставићемо сарадњу са 

дечјим листовима 

,,Невен'' и ,,Ђачко доба'' 

као и са секцијом 

,,Јутра плавог сљеза'' из 

Тузле и успоставићемо 

сарадњу са сличним 

секцијама из других 

школа и институцијама 

које подржавају 

креативни рад у земљи и 

иностранству. 

 

План и програм 

радионице подложан је 

променама због 

гостовања песника, 

одлазак на фестивале, 

инспиративних 

тернутака чланова 

радионице. Број часова 

(36) је оријентационо 

означен, јер по потреби 

може да буде знатно 

већи. 

Детаљан план и садржај 

наставних јединица су 

саставни део Годишњег 

плана школе. 

 

 

Активности ученика: 

причање, описивање, 

посматрање, читање и 

писање, препознавање, 

уочавање  усвајање, 

разммишљање, поређење  

 

Активности наставника: 

организује и реализује 

наставни процес, 

мотивише ученика, 

подржава и подстиче 

његова интересовања, 

прати напредовање 

ученика, иницира и 

анимира, правилно 

усмерава за рад, прати 

индивидуалност у раду, 

подстиче на самосталност 

дијалошка, 

демонстративна

,текстуална, 

хеуристичка, 

посматрања, 

анализа, писани 

рад; радионица.  

 

 

 

                    Аутор и водитељ радионице: Миланка Берковић , проф. разредне наставе 
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7. 2.  Програм рада радионице литерарно-драмског стваралаштва  

,,Чудесно перо" 
 

 

 

 

                                        Водитељ радионице: Веселинка Јурић, проф. разредне наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљеви Тема /област Исходи Начин остваривања 

Циљеви радионице 

литерарно-драмског 

стваралаштва ,,Чудесно перо" 

су пре свега развојни и 

обухватају развијање 

вербалних 

логичких,реторичких 

способности ученика кроз 

медијум писаних задатака: 

драмских текстова и текстова 

кратке форме (приче и 

песме); подстицање 

интересовања за драму и 

позоришну уметност. Кроз 

овакав вид наставе требало би 

доћи до комплетног унапређ. 

језичких способности 

ученика (дакле и говорне 

продукције),способности 

логичког закључивања  

слободног изражавања мисли 

и идеја.  

,,Речи су као птице, ако их не 

ухватимо онезаувек 

одлепршају." 

 

- ПРОЗА (читање и писање 

епских текстова) -  15 

часова 

- ПОЕЗИЈА(читање, 

казивање и писање 

лирских текстова) – 15 

часова  

- ДРАМА (читање, 

казивање и писање 

текстова у дијалогу) – 6 

часова 

- ЈЕЗИК (граматика, 

правопис,ортоепија)  

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

 

(препричавање, причање, 

описивање, извештавање;  

усмена и писмена 

изражавања-лексичке 

семантичке; стилске и 

синтаксичке вежбе)  

 

проширивање 

знања о 

текстовима( 

родовима и 

врстама народне 

и ауторске 

књижевности); 

примена 

усвојених знања 

у сопственом 

литерарном и 

драмском 

стваралаштву 

представљање 

стваралаштва 

пред друговима, 

родитељима и 

наставницима у 

школи и ван ње 

(на књижевним 

сусретима и 

учешћем на 

такмичењима).   

 

Рад ће се одвијати у 

36 радионица и 

обухватиће 

претходно наведене 

теме.  

 

МЕТОДЕ: разговор, 

посматрање, анализа, 

истраживање, 

писаних радова                                                                        

 

Место рада: рад ће 

се одвијати у 

учионици и простору 

школе.  

 

СРЕДСТВА: прибор 

за писање, текстови, 

припремљен 

материјал  

на видео биму. 

 

 Детаљан план и 

садржајнастав. 

јединица су саставни 

део Годишњег плана 

школе 
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7. 3.  План и програм рада спортске секције за ученике млађих разреда  
 

 

 

 

   Радом секције руководиће Снежана Сворцан, проф. физичког и здравственог васпитања 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ и задаци Садржај програма Начин остваривања програма 

Циљ секције је 

остваривање услова како 

би ученици проводили 

слободно време у 

корисним рекреативним 

активностима и кроз 

дружење и спорску игру 

формирали правилан 

однос према физичком 

вежбању и на тај начин 

прихватили спортску 

активност као део 

свакодневног живота.  

Задаци секције су:  

правилно држање тела,  

 усвајање одређеног 

фонда моторичког знања,  

 развој физичких и 

функционалних 

способности  

 обучавање спортске 

вештине,  

проширивање знања и 

интересовања кроз игру и 

дружење на часу.  

 

Програм секције 

обухвата:  

- вежбе истезања,  

- вежбе обликовања,  

- корективне вежбе и  

- спортску игру.  

 

Септембар: Основни став у месту и кретање 

без лопте; вежбе за стопала и мишиће у ставу 

седећем.  

 Октобар: Вођење лопте у месту и кретању; 

заустављање и заузимање става; мотивација и 

подстицање ђака кроз разговор и занимљиве 

приче о спорту.  

 Новембар: Техника шута на кош; додавање и 

хватање лопте у месту и у кретању; вежбе 

обликовања у ставу стојећем уз ослонац.  

Децембар: Кроз игру и штафетно такмичење, 

вођење лопте и шутирање на кош; уводи се 

кратко време издржаја приликом извођења 

вежби.                                                                                                                                  

Фебруар: Кретање и заустављање са лоптом; 

вежбе обликовања са лоптом.  

Март: Игра на један кош у мањим групама до 

четири ученика; вежбе уз ослонац и 

продужено време издржаја.  

Април: Турнир игра на два коша; вежбе са 

лоптом у лежећем положају; упознавање са 

мерама безбедности током спортских 

активности.  

Мај: Развијање самосталности и 

креативности код ученика; ученици 

самостално раде вежбе у уводном делу часа; 

разговор о исхрани, дружењу и толеранцији у 

спорту и животу 
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7. 4.  ПРОГРАМ РАДА ШАХОВСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

 

Оперативни задаци Тема Садржаји Начин остваривања 

програма 

Изграђивање 

интересовања за 

шаховску игру; 

играње шаха; 

стимулисање маште, 

радозналости током 

учења шаха; развој 

логичког мишљења;  

развој свести о 

сопственом 

напредовању и 

јачање мотивације за 

даље учење шаха. 

  Циљ наставе шаха у 

првом циклусу 

основног образовања 

и васпитања јесте да 

се свим ученицима и 

ученицама, који се 

определе за ову 

секцију, пружи 

прилика да овладају 

основним 

законитостима и  

принципима 

шаховске игре ради 

формирања њихових 

радних навика, 

савесности, 

истрајности, 

упорности,уредности, 

радозналости, 

креативности. 

 

 

 

 

I Основе шаха 

 

Шаховска табла, назив 

шаховске фигуре и 

њихово постављење у 

почетни положај, 

шаховска поља и њихово 

обележавање, шаховски 

сат и његова улога, 

правила понашања у 

просторији у којој се 

игра шах, шаховске 

фигуре, њихово кретање 

и вредност. 

Секција је намењена за 

ученике првог, другог, трећег 

и четвртог разреда. 

Реализоваће се једном 

недељно, односно 36 часова 

годишње а по потреби и више. 

Програмом је предвиђено и да 

се ученици такмиче (школска, 

општинска, градска такмичења 

, Светосавски турнир, турнир 

поводом Дана школе). У вези с 

тим наставник који руководи 

радом шаховске секције ће 

контактирати свог 

координатора такмичења при 

Шаховском савезу Београда. 

                                                                              

Радом ове секције руководиће 

Драган Гаврић, учитељ.                         

 

 

II  

Шаховска игра 

и правила 

 

Шаховски потез, шах 

краљу, услови под 

којима се може вршити 

рокада, исходи партије( 

победа, пораз и реми) 

III  

Примери 

завршетка 

партије 

 

Краљ и пешак против 

пешака, обележавање и 

записивање потеза, 

одигравање партија. 

IV Отварања у 

шаху 

 

Италијанско и шпанско 

отварање,сицилијанска 

одбрана, дамин гамбит, 

одигравање партија. 

V Завршнице 

 

Краљ и две лаке фигуре 

против краља, матирање 

топом, матирање 

усамљеног краља 

помоћу два ловца 

напредовање слободног 

пешака у завршници, 

одигравање партија. 
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   7. 5. ПРОГРАМ РАДА ХОРА МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

  

Циљеви  Начин остваривања програма и садржаји 

 

Образовни циљ обухвата развијање музичког 

укуса, стваралачких способности, спонтаног 

изражавања, музичког слуха и ритма, развијање 

гласовних могућности и учвршћивање 

интонације, способност за фино нијансирање и 

изражајно певање применом елемената музичке 

изражајности (темпо, динамика...). Развија се 

дечји глас, правилно држање, дисање, 

интонација, изговор и артикулација. 

 

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa 

припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, развијање 

тoлeрaнциje, дисциплине, пoштoвaњa 

рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, рaзвиjaњe 

oдгoвoрнoсти, стицање самопоуздања, 

саваладавање треме и пружање помоћи у смислу 

вршњачког учења и сарадње 

Наставник формира хор на основу провере слуха 

и гласовних могућности ученика, дикције и 

осећаја за ритам. Код сваког ученика треба да 

пронађе његов природни певачки регистар и 

опсег. На тај начин ће их поделити на певачке 

гласове (први и други, односно горњи и доњи) за 

извођење двогласних композиција. На часовима 

хора, наставник треба да укаже на важност 

држања тела, дисања и правилног изговора 

гласова. Услов правилног дисања је правилно 

држање тела. Крајњи циљ је природно и 

синхронизовано певање и уједначен звук хора. 

Вежбе дисања су важне за загревање гласница, 

отварање дисајних путева и опуштање грла. 

Практикују се пре вежби певања и значајне су за 

регулисање даха у току певања. На пример: 

Најпре деца дубоко удахну и симулирају зевање. 

На тај начин се опушта грло. 

Код следеће вежбе треба да удахну кроз нос, а 

потом и издахну на уста бројећи до четири, као да 

желе да угасе свећу. Важно је да ’дишу стомаком’ 

уместо грудима (могу да положе руке на стомак и 

да удишу тако да им стомаци 'расту’). 

Затим удахну кроз нос, изброје до четири и 

издишу кроз уста, тј. зубе, изговарајући 'сссссс’, 

први пут тихо, а затим гласно.  

Поновити вежбу тако што глас ‘С’ изговарају 

испрекидано. Варијанта ове вежбе за активирање 

дијафрагме је опонашање псећег дахтања, смеха 

Деда Мраза (‘Хо, хо, хо...’) или испрекидано 

дување у замишљену свећу. 

Вежбе распевавања доприносе квалитету певања 

и прецизном интонирању, чак и у почетним 
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фазама. Како је певање техничка вештина, 

распевавање може помоћи развоју дечијих 

гласова. Наставник треба да буде креативан и 

користити вокализе које ће бити забавне деци, јер 

основни циљ је да заволе певање: 

Распевавање почиње певањем вокала (а, е, и, о, у) 

или кратких слогова на истој тонској висини, уз 

минимално покретање вилице у циљу 

изједначавања вокала, а у циљу добијања 

уједначене хорске боје. Увек почети од тонова 

средњег певачког регистра хора (то је најчешће 

це
1
). 

Тонови и мотиви се могу певати и брзим 

издувавањем ваздуха кроз спојене усне, тако да 

трепере. 

Препоручује се и певање једноставних мотива (на 

пример на слоговима "ио" или "мио"), 

секвенцираних поступно наниже па навише 

(дијатонски и хроматски). 

Једна од вежби за ширење обима гласа је 

повезивање тонова у распону октаве глисандом, 

навише и наниже (це
1
-ге

1
-це

1
-ге1-це

1
), као сирена.  

За распевавање се могу користити и једноставне 

песме или модели, као и делови песама.   

Вежбе дисања и распевавања морају бити стално 

заступљене. Правилном интонирању могу помоћи 

и визуелни знакови, на које деца одлично реагују. 

На пример, покретима руку нагоре и надоле 

можемо давати знак деци да се мелодија креће 

навише или наниже.  

Обрада песме: у почетку бирати лакше песме 

које имају једноставне речи и мелодију. Код 

обраде нове песме најпре се приступа анализи 

текста. Певач на слушаоца делује и тоном и речју. 

У том смислу наставник треба да инсистира на 

доброј дикцији која подразумева јасан и 

разговетан  изговор текста, односно самогласника 

и сугласника, али и на правилном акцентовању 

речи. За вежбање дикције препоручује се и 

певање слогова или одговарајућег текста на истој 

тонској висини.  Следи усвајање мелодије у 

фрагментима. Уколико је композиција двогласна, 
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ова фаза припреме захтева одвојене пробе по 

гласовима, све док свака гупа не буде 

интонативно сигурна. На заједничкој проби хора, 

након усвајања песме/композиције у целини треба 

обатити пажњу на динамику и агогику. Важно је 

да се у хору постигне једнака интонација, почев 

од првог тона песме. Наставник изведе тон који 

деца треба да понављају док не отпевају тачно. 

Наставља са различитим тоновима у тоналитету 

песме. Оваква врста имитације помаже деци да 

науче како да ‘чују’ тон и ускладе своје гласове 

да би га тачно интерпретирала. 

Деци треба јасно ставити до знања да је важно и 

да слушају једно друго, нарочито код унисоног 

певања. Уколико не чују ученика поред себе, 

значи да певају прегласно. 

Уколико се уз певање изводи и кореографија, 

добро је покрете увежбати пре текста.                                

Већ од прве пробе хора треба упутити ученике на 

правила понашања: нема причања у току 

извођења, жвакања жвака, треба да стоје право 

(мада их не можемо спречити да се врпоље). Ако 

ученици правила усвоје на пробама, лакше ће их 

поштовати на концертима. Незаобилазни су и 

детаљи везани за одабир гардеробе за наступе, 

уласка на сцену, распореда стајања, поклањања, 

изласка са сцене... При избору песама наставник 

треба да пође од узраста ученика, процене 

гласовних могућности и примереног литерарног 

садржаја, као и да их усклади са планом 

школских активности и школским календаром. 

Обрађене композиције изводити на редовним 

школским активностима (Дан школе, Свечана 

послава поводом обележавања школске славе 

Светог Саве, Годишњи концерт...), културним 

манифестацијама у школи и ван ње, као и на 

фестивалима и такмичењима хорова. 

 

 

                                    Радом хора млађег разреда руководиће Драгана Нешић, проф. музике 
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   7. 6.  ПРОГРАМ РАДА РАДИОНИЦЕ РУКОТВОРИНА „ПАПИР, КАМЕН, 

МАКАЗЕ“ 
 

Радионица рукотворина „Папир, камен, маказе“ има за циљ развијање дечије 

креативности, маште, љубави према примењеној уметности, а кроз активности 

обликовања и стварања предмета практичне употребе. Циљ је учинити употребу 

свакодневних предмета пријатнијом и развијати осећај за естетику.  

Активности кроз које ћемо остварити ове циљеве:  

- кроз стицање елементарних знања и вештина упознајемо се са различитим материјалима 

и техникама;  

- цртамо, сликамо, вајамо, упознајемо се са различитим материјалима и техникама;  

- развијамо моторичке вештине кроз израду предмета од различитог материјала;  

- дизајнирамо и стварамо предмете од различитих материјала различите употребне 

вредности (играчке, накит, маске, честитке);  

- негујемо народну традицију кроз дечије стваралаштво и ручне радове у виду елемената 

кукичања, плетења, ткања;  

- овладавамо декоративним елементима празника (верских и сезонских);  

- развијамо и подстичемо сигурност деце у сопствени израз и идеју, самосталност, 

маштовитост, оригиналност, културну свест;  

- посећујемо музеје, галерије;  

- подтичемо проналажење садржаја за ликовно изражавање у природи, друштву и личном 

доживљају света.  

Материјали које ћемо користити:  

- папир,  

- камен,  

- гипс,  

- вуница, памучни конац,конопац,  

- материјал за рециклажу,  

- дрво,  

- тканина,  

Садржај радионица одређиваће пре свега интересовање ученика, али оквирно су следеће 

теме по месецима:  

Септембар: Слажемо успомене са летовања  

Октобар: Упознајемо се са вуницом  

Новембар и децембар: У сусрет новогодишњој еуфорији  

Припрема и изложба  

Јануар: Спремамо радни сто  

Фебруар и март: Женама у част 

Април: Оригами  

Мај: Рециклирамо и украшавамо  

Јун: Припрема и изложба 

 

 

                                                                     Водитељ радионице: Соња Суботић, психолог 
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8.  РАД СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 
 

8. 1.  ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 

 

 

Садржај рада 

 

Месец 

    

Носилац посла 

- Израда и усвajaњe Прoгрaмa рaдa одељењских већа 

- Припреме за пријем првака - приредба 

-Припреме за почетак школске године-тимска израда глобалних 

планова рада  

- Израда месечних планова за септембар 

- Израда и усвајање распореда часова, распоред коришћења 

фискултурне сале, распоређивање новоуписаних ученика у 

одељења , школски календар, подела уџбеника 

- Предлог набавке нових наставних средстава и примена 

постојећих 

-Израда предлога плана огледних и угледних часова 

 

8 

 

 

 

  Руководиоци   

одељенских већа 

   Одељенски 

    старешина 

   чланови већа, 

педагог, психолог 

 

- Израда плана допунске и додатне наставе, ваннаставних 

активности 

- Израда распореда писмених задатака и провера 

- Праћење и идентификовање ученика за ИОП и договор  

  тимова о активностима ИО 

- Организација родитељских састанака и избор представника 

родитеља за Савет родитеља школе; упознавање родитеља са 

планом и програмом рада у трећем разреду; 

-Сарадња са родитељима - Дан отворених врата 

- Анкетирање родитеља за наставу у природи и једнодневну 

екскурзију 

- Избор дечје штампе, осигурање ученика, ужина 

- Полудневни излети реализација по програму сваког већа 

- Анализа оперативног плана за септембар 

- Израда оперативних планова за октобар 

- Сарадња са стручним сарадницима и библиотекаром 

- Израда  инструмената о праћењу и напредовању  

  ученика 

- Недеља спорта 

- Учешће у манифестацијама поводом Дечје недеље 

9 

Руководиоци већа 

чланови већа 

психолог, 

педагог 

дефектолог 

библиотекарка 
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- Посета позоришту или музеју                                                         -

Дечји филмски фестивал - посета биоскопу 

- Реализација екскурзије према плану и програму већа 

- Израда извештаја са екскурзије - вођа пута 

- Рад са ученицима који имају тешкоћа у учењу и прилагођавању 

- анализа  

- Реализација једнодневних екскурзија 

- Размена искустава у раду међу члановима већа 

- Реализација октобарског плана и израда планова рада за 

новембар 

- Утицај коришћење рачунара у настави на мотивисаност и 

постигнућа ученика 

- Анализа и израда ИОПа по потреби 

10 

Директор школе 

чланови већа 

руководилац већа 

психолошко - 

педагошка 

служба 

учитељи 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тимско планирање - провера знања ученика ради усклађивања 

критеријума при оцењивању 

- Праћење напредовања ученика с посебним освртом на ученике 

са тешкоћама у учењу 

- Анализа успеха и владања ученика, мере за побољшање успеха -

родитељски састанак 

- Индивидуални разговори са родитељима  ученика који заостају 

у учењу и прилагођавању - савети, препоруке, подршка 

- Реализација планова рада за новембар и израда планова рада за 

децембар 

Резултати примене пројектне наставе 

11 
Чланови већа 

педагог, психолог 

- Реализација слободних активности - анализа 

- Ученици са тешкоћама у учењу и прилагођавању - анализа, 

израда извештаја и кораци за напредовање 

- Договор са ПП службом о даљим корацима за рад са ученицима 

који заостају у учењу 

- Посета позоришту 

- Учешће у хуманитарним акцијама 

- Активности поводом Нове године 

- Реализација децембарског плана и израда планова рада за јануар 

12 

Руководилац већа 

Чланови већа 

психолог и 

педагог  

Прослава Дана Светог Саве- одлазак у позориште 

- Стручно усавршавање-посета семинарима 

- Организација коришћења слободног времена и зимског 

распуста, коришћење рекреативно - забавних и културних 

установа у граду 

-Реализација јануарског плана и израда планова рада за фебруар 

1 

 

Одељенско веће 
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- Међусобне посете чланова већа ради усаглашавања  

  критеријума оцењивања 

- Тимска израда контролних вежби 

- Реализација оперативних планова рада у фебруару и израда 

планова рада за март 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта, мере 

за побољшање успеха и дисциплине, израда извештаја 

- Резултати пројектне наставе - примена 

- Анализа рада одељенског већа 

Резултати остварени у допунској настави 

- Ученици са тешкоћама у учењу - ИОП 

- Родитељски састанак - успех, дисциплина, мере за побољшање 

успеха 

- Такмичења ученика и резултати - анализа 

2 
Одељенско веће 

 

- Рад са родитељима: ученици са тешкоћама у учењу- 

индивидуални разговори, савети, препоруке, врсте подршке 

- Анкетирање родитеља за уџбенике у претплати 

Реализација планова за март и израда планова за април 

- Посета позоришту 

-Такмичење у рецитовању за све ученике нижих разреда 

Општинско такмичење из математике 

- Учешће на општинском такмичењу из математике – трећи и 

четврти разред 

- Недеља школског спорта  

3 

Одељенски 

старешина 

чланови већа 

психолог, 

педагог 

 

 

Успех ученика на крају трећег класификационог периода 

- Усаглашавање критеријума оцењивања 

- Анализа рада допунске наставе и секција 

- Сарадња са родитељима: родитељски  

   састанак 

- Даровоти ученици и ученици са сметњама у учењу и 

прилагођавању 

- Израда извештаја о напредовању ученика са тешкоћама у учењу 

и планирање следећих корака у раду 

- Анализа месечних планова рада и планирање за наредни месец 

- Учешће на општинском такмичењу у рецитовању 

- Тимско планирање - провера знања 

- Дружење са предшколцима 

4 
Чланови већа 

педагог, психолог 
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- Прослава Дана школе 

- Усаглашавање критеријума оцењивања 

- Реализација наставе у природи 

- Израда извештаја са наставе у природи - вођа пута 

- Организација и динамика рада за ученике који не иду на наставу 

у природи 

- Сарадња са родитељима: родитељски састанак 

- Анкетирање родитеља за изборне предмете  

- Напредовање ученика у у раду 

- Предлози и мишљења за даље побољшање образовно-васпитног 

рада са ученицима 

- Тимско планирање - провера знања 

- Реализација угледних часова 

- РТС- крос 

5 

Директор 

Родитељи 

Руководилац већа 

Чланови већа 

педагог, психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Анализа реализације фонда часова редовне и допунске наставе, 

изборних предмета и осталих активности из школског програма 

- Анализа успеха и владања ученика  

- Ученици са тешкоћама у учењу-анализа и израда извештаја 

- Полудневни излети према плану и програму већа 

- Сарадња са родитељима - анализа 

- Анализа примене пројектне наставе 

- Родитељски састанак - успех ученика, подела књижица 

- Анализа рада Одељенског већа и израда годишњег    

  извештаја; избор руководиоца већа за наредну школску 

  годину 

- Израда и усвајање Анекса Школског програма  

- Сређивање педагoшке дoкументације 

- Припреме за израду Годишњег плана рада школе за наредну 

школску годину 

6 

Руководилац већа 

чланови већа 

ПП служба 

 

 

 

 

 

 

Одељенске 

старешине 

 

-Тематско предавање „Безбедност у саобраћају“ 

 

Месечно 

Одељенске 

старешине 4. 

Разреда 

 

 

Реализација плана стручног усавршавања чланова већа интерним 

и екстерним едукацијама 

- Праћење успешности програма сарадње са породицама 

 

Током 

године 

чланови Већа 

директор 

педагог 

психолог 

 

Напомена:  Детаљни планови рада одељењских већа од првог до четвртог разреда налазе  

                    се у Годишњем плана рада  школе. 
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 8. 2.   ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 

                            ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Циљ:   Програм рада одељенског старешине везан је за функције и активности у оквиру 

             одељенске заједнице. 

             Учествовање у раду одељенске заједнице: развијање, подстицање и усмеравање тог  

               рада. 

Задаци: Планирање и програмирање образовно – васпитног рада 

               Остваривање васпитног и образовног рада у одељенском колективу. 

               Координирање свих делова фактора васпитног утицаја на одељење и појединца. 

               Праћење учешћа ученика у допунској настави, додатном раду, слободним  

              активностима и изборним предметима, ради подстицања, напредовања сваког 

               ученика у  развоју и школском успеху. 

              Развија код ученика тачност, уредност, истрајност, упорност, марљивост и друге  

             особине правилног односа према раду . 

             Упућује ученике како да одржавају хигијену и уредност свог радног простора,  

             учионице, кабинета, лабораторије и других школских просторија. 

 

Тема Садржај Начин остваривања 

I Консолидовање 

одељења као 

колектива ради 

постизање успеха, 

радне дисциплине и 

васпитних задатака 

кућни ред школе, упознавање ученика са 

динамиком рада у школи, програмом рада, 

распоредом часова, радом библиотеке, 

психолога, педагога, упознавање ученика 

са протоколом о понашању у установи и 

правилником  о понашању у случајевима 

насиља, занемаривања и злостављања,  

доношење одељенских правила, 

упознавање ученика са радом одељенске 

заједнице, праћење ученика који имају 

сметње у учењу и ученика који имају 

проблема у прилагођавању и понашању, 

реализација часова одељенске заједнице, 

стално праћење рада и постигнућа свих 

ученика, помоћ ученицима у учењу, 

подстицање ученика на вршњачко учење. 

 

Радионичарски начин рада 

са ученицима и примена 

партиципативних и 

кооперативних метода у 

раду доношење 

одељенских правила и 

санкција за прекршена 

правила. 

 

 

II  РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учешће у изради Годишњег плана рада 

школе, Школског програма, сарадња са 

одељенским већем, израда плана рада 

већа,  глобалних планова рада, 

организација ваннаставних активности, 

анализа планова рада, учешће на 

седницама наставничког већа, сарадња са 

другим наставницима, учешће у тимовима 

на нивоу школе. 

Одржавање редовних и 

ванредних састанака 

одељенских већа, сарадња 

са директорком стручним 

сарадницима у школи, 

дискутовање, давање 

предлога. 
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III САРАДЊА СА 

ПСИХОЛОШКО- 

ПЕДАГОШКОМ 

СЛУЖБОМ  

 

Информисање службе о успеху и владању 

ученика, условима у којима ученик живи, 

ученицима који теже напредују и 

предлагање заједничких мера за 

напредовање ученика, израда ИОП-а и сл. 

Састанци, консултације, 

саветодавни рад,стручно 

усавршавање, вођење 

белешки о обављеним 

разговорима. 

IV ПОДСТИЦАЊЕ 

ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

 

 

 

Усмеравање ученика на избор оних 

активности за које имају склоности, 

подстицање ученика на бригу о 

сопственом здрављу, организовање 

посета, излета, екскурзија, посете 

позоришту, музеју, галерији... 

Прибављање мишљења и 

сагласности од стране 

родитеља, анкетирање 

 

 

 

 

V САРАДЊА СА   

   РОДИТЕЉИМА 

 

Планирање, припрема и вођење 

родитељских састанака,  Дан отворених 

врата, упознавање родитеља са планом и 

програмом рада за конкретни разред, 

упознавање родитеља са њиховим 

правима и обавезама, информисање 

родитеља о важним активностима у 

школи, саветовање родитеља како да 

помогну свом детету да лакше учи, да 

напредује и сл., упућивање родитеља за 

помоћ психологу и педагогу, 

 

Благовремено 

обавештавање родитеља 

путем родитељских 

састанака, индивидуалних 

разговора, писмених 

обавештења, анкете 

 

VI  ВОЂЕЊЕ 

ПЕДАГОШКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Ажурно вођење школске документације, 

дневника рада, матичне књиге, ђачких 

књижица, записника са седница 

одељенских већа, записника са  

родитељских састанака, белешке са 

индивидуалних разговора са родитељима 

и ученицима 

 

 

 

 

Преглед педагошке 

документације, сарадња са 

секретаром школе, 

директором, пп службом. 

 

 

 

  Детаљни планови рада одељењских старешина од првог до четвртог разреда налазе се у  

  Годишњем плану рада школе. 
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 8. 3.   ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕНИКА У ПРВОМ  

            ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

         Члан  87. Закона о основама система образовања Сл. гласник 88/2017. год. каже да  

          одељенску заједницу чине ученици  и одељенски старешина  једног одељења.  

 

Основна подручја 

делатности одељенске 

заједнице су : 

 

 

      Садржаји  

Начин остваривања 

програма 

-Унапређивање успеха 

у настави и другим 

активностима  

- Чување здравља, 

заштита и унапређење 

животне средине  

- Превенција насиља  

-  Професионална 

оријентација  

- Активности у 

слободном времену. 

  

Да вам се представим 

Конституисање одељенске заједнице 

Правила у нашем одељењу 

Понашање у школи и ван ње 

Правилна исхрана 

Лична хигијена  

Хигијена одевања и становања 

Здравље зуба 

Болести прљавих руку 

Правилно држање тела 

Штетност дувана и алкохола 

Потреба за одмором 

Значај спорта за моје здравље 

Безбедно кретање у саобраћају 

Како прелазим улицу 

Саобраћајни знаци ме упозоравају 

Безбедно место за игру 

Дружење са другом децом 

Толеранција 

Ненасилно решавање сукоба 

Како разговарамо у друштву 

Хумани односи међу половима 

Прослава рођендана 

Дечја права 

Помоћ другу 

Како да успешно учим  

Моје слободно време и моја интересовања 

Моје самопоуздање- колико сам 

самосталан 

Безбедно коришћење интернета 

Заштита животне средине и очување 

природних ресурса 

Брига о биљкама и животињама у нашој 

околини 

Штедња воде – да славина не цури 

Радионичарски рад, 

сарадња са 

психологом и 

педагогом, сарадња 

са библиотекаром 

школе, разговор са 

ученицима, разговор 

са школским 

полицајцем, израда 

плаката у учионици 

, спрату и холу 

школе, прославе, 

уређење учионице, 

спортска такмичења 

на нивоу одељења и 

разреда, 

посете различитим 

установама. Све ове 

активности ће се 

остварити у току 

године. 
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Колико смо напредовали- шта да учинимо 

да нам успех буде бољи 

Учење- најважнији задатак 

Упознајемо друге људе са различитим 

потребама 

Погоди занимање 

Квиз- погоди шта знаш 

Како извршаваш своје обавезе 

Колико читамо 

Спортске игре 

Спортска такмичења 

Безбедност на интернету 

Заштита животне средине и очување 

природних ресурса 

Брига о биљкама и животињама у нашој 

околини 

Штедња воде – да славина не цури 

Колико смо напредовали- шта да учинимо 

да нам успех буде бољи 

Учење- најважнији задатак 

Упознајемо друге људе са различитим 

потребама 

Погоди занимање 

Квиз- погоди шта знаш 

Како извршаваш своје обавезе 

Колико читамо 

Безбедност деце на интернету 

 

Обележавање значјних празника и датума (Дечја недеља, Међународни Дан толеранције-

16.11., Међународни дан деце- 20.11., Нова година, Дан Светог Саве, Дан државности, Дан 

жена, Светски Дан   воде- 22.3.,Светски Дан здравља-7 .4., Ускрс, Светски дан борбе 

против дуванског дима, Светски дан заштите животне средине- 5.јун) 

Посете различитим установама (музејима, биоскопима, позориштима, галеријама., .) 

Реализација посета (Зоо- врт, Ботаничка башта, Ада Циганлија, Мали Дунав- огледно 

добро Радмиловац,  Пионирски парк). Реализација једнодневних екскурзија и наставе у 

природи. 

 

Детаљан план  рада одељенске заједнице за сваки разред саставни су део Годишњег   

плана рада школе. 
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                    8. 4.        ПРОГРАМ И  ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА  

 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

Конституисање Савета родитеља 

Упознавање родитеља са календаром за текућу 

школску годину 

Упознавање са наставним и ваннаставним 

садржајима рада у овој школској години 

Разматрање Годишњег извештаја о раду школе  

Мишљење и сугестије о предлогу Годишњег 

плана рада школе  

- Одлука о висини накнаде за чување деце за 

наставнике који реализују излете и екскурзије  

 Предлог сарадње са друштвеном средином и 

другим организацијама;  

Укључивање Савета родитеља у Школски 

развојни план;  

Доношење одлуке о ђачком динару 

Давање сагласности на програми организовање 

екскурзија и наставе у природи и разматрање 

извештаја о њиховом остваривању 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељенски старешина 

родитељи 

Укључивање родитеља у акције солидарности  

на нивоу школе 

Укључивање родитеља у хуманитарне, 

културне, друштвене и спортске активности 

ученика 

Реализација једнодневних екскурзија  

Укључивање родитеља у пројектну насатаву 

Октобар 
Одељенски старешина 

родитељи 

Анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

Мере за побољшање успеха и дисциплине 

Процена нивоа безбедности 

ученика у школи и предлог мера 

за унапређење 

Предлог учешћа родитеља у реализацији 

програма културне и јавне делатности школе. 

Новембар Одељенски старешина 

Упознавање родитеља са мерама за побољшање 

успеха 

Текућа питања 

Прославимо са ученицима Нову годину 

Договор око реализације прослава Савиндана 

Децембар 
Одељенски старешина 

родитељи 
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Разговор са родитељима о оптерећености 

ученика и мерама за помоћ ученика 

Прослава Светог Саве 

Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Јануар 
Одељенски старешина 

родитељи 

Помоћ у реализацији хуманитарних, 

културних,друштвених и спортских активности 

 

Фебруар 
        Одељенски старешина 

                    родитељи 

Разговор о мерама за побољшање успеха 

Анкетирање родитеља за претплату на 

уџбенике 

Укључивање родитеља у реализацију развојног 

плана школе 

 

Март 
Одељенски старешина 

родитељи 

Ускршњи празници 

Анализа успеха и владања и предлог мера за 

побољњање успеха 

 

Април 
Одељенски старешина 

родитељи 

Припрема за извођење наставе у природи 

Укључивање родитеља у прославу Дана школе 

Анкетирање родитеља за изборне предмете 

Извештај о реализованој настави у природи 

 

Мај 

Одељенски старешина, 

педагог 

родитељи 

Анализа успеха на крају 2.полугодишта 

предлог мера и препоруке за наредну годину 

Анализа ангажовања родитеља у реализацији 

предвиђених садржаја рада 

Укључивање у израду анекса Школског 

програма  

Предлози за Годишњи план рада школе и 

активностима родитеља у оквиру истог;  

Усвајање извештаја о ђачком динару.  

 

 

Јун 
      Одељенски старешина 

       родитељи  

 

  

Детаљан план и програм рада Савета родитеља за сваки разред саставни су део Годишњег 

плана рада школе. 
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                  9.   ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА 
                             

             9. 1.   ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

 

 Праћење остваривања школског програма је континуиран задатак чланова школског тима 

са циљем унапређења свих сегмената школског програма. Реализација школског програма 

ће бити континуирано праћена, вреднована и самовреднована од стране самих актива за 

развој школског програма, педагошке службе и управе школе, ослањајући се на протоколе 

из Приручника о самовредновању, непосредан увид у наставни процес, проверу 

ученичких постигнућа и материјалних показатеља њихове успешности.  

 Праћење остваривања школског програма реализоваће се на основу неколико елемената, 

који ће се оперативно разрађивати у поступку планирања и реализације праћења:  

 

Садржај праћења остваривања школског програма: постигнуће ученика, оствареност 

циљева и задатака, усклађеност циљева и задатака са садржајима и темама, адекватност 

наставних метода и облика рада, активност ученика и наставника, наставна средства, 

временска динамика, усклађеност са узрасним и развојним карактеристикама ученика, 

фактори који подржавају реализацију планираног и фактори који ометају реализацију 

планираног у школском програму. 

 

 Начин праћења остваривања школског програма: различите методе и технике оцењивања 

ученика, мерење постигнућа ученика, ученички радови, мерење задовољства ученика и 

наставника у раду, диференцирање различитих нивоа постигнућа ученика и процењивање 

активности ученика.  

 

Инструмент праћења остваривања школског програма: тестови, анкете, скале процене, 

упитници, модели евалуације, извештаји о ученицима.  

 

Сарадници у тиму за праћење остваривања школског програма: наставници, стручни 

сарадници, директор, надзорници за осигурање квалитета наставе, родитељи, институције 

које су задужене за унапређивање праксе оцењивања и вредновања.  

 

Временска динамика праћења остваривања школског програма: месечно, класификациони 

периоди, током целе године. 

 

Напомена: 

●Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану чине прилог школског програма, а налазе се у документацији 

психолога школе. 
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