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Кључне речи: 
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 сарадња, слике, квиз, модел 

 

Компетенције: 

 

 Претражујући интернет и базе података, уме да лоцира потребне информације, да идентификује 

релевантне информације,  да их обради и да управља њима ради остварења личних или заједничких 

циљева. 

  Ученик уме да организује процес учења, да организује простор и обезбеди услове за учење, да 

управља временом. 

 Активно доприноси неговању културе дијалога, уважавању и неговању различитости и поштовању 

основних норми комуникације. 

 Користи табеларни и графички приказ података и уме да овако приказане податке чита, тумачи и 

примењује. 

 Ученик припрема примену изабраног решења, прати његову примену усклађујући се са новим 

сазнањима које стиче током примене датог решења и успева да реши проблемску ситуацију.  

 Ученик проналази/осмишљава могућа решења проблемске ситуације. 

 Показује разумевање и спремност на ангажовање у заштити природе и природних ресурса.  

 Позитивно вреднује допринос културе и уметности развоју људске заједнице; свестан је 

међусобних утицаја културе, науке, уметности и технологије. 

 Уме да искаже и заступа своје идеје, да утиче на друге, кроз развој вештине јавног говора, 

преговарања и решавања конфликата. 

 

Унапређење вештина учења: 

 

 планира припрему за обраду теме и разуме тему која је предмет проучавања;  

 одабира и користи потребан материјал и опрему за учење; 

 уочава и повезује корисне информације које потичу из различитих извора и контекста; 

 развија нове идеје; 

 пред (познатом) публиком држи кратку и организовану усмену презентацију; 

 развија своје вештине сарадничког и групног рада; 

 уме да процени ниво знања и умења са почетка пројекта учења. 

 

 

 



 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

 Свет око нас Српски језик Математика Ликовна култура 

Ц
и

љ
 

Да деца упознају себе, 

своје окружење и 

развију способности за 

одговоран живот у 

њему. 

 
 

Утврђивање знања из 

језика и богаћење 

речника ученика. 

Утврђивање знања о 

множењу и дељењу до 

100 

Прављење  модела 

ждрала 

З
а

д
а

ц
и

 

 промишљено, 

функционално и 

креативно  

        примењује ИКТ. 

 упознавање са новом 

врстом наставе; 

 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; 

 развијање одговорног 

односа према 

окружењу као и 

интересовања и 

спремности за његово 

очување; 

 разумевање именица 

као речи којима 

именујемо све што 

нас окружује, 

уочавање, 

препознавање и 

разликовање именица 
по врстама, богаћење 

речника ученика; 

 развијање пажње и 

активног слушања, 

подстицање 

самопоуздања, 

сарадње, 

комуникације и 

толеранције, схватање 

важности заједничког 

(тимског) рада; 

 самостално 
састављање реченица; 

 . утврђивање стечених 

знања о множењу и 

дељењу до 100; 

 примена стеченог 

знања у изради 

графикона и решавању 

задатака са 
дешифровањем; 

 развијање пажње и 

логичког мишљења; 

 схватање ликовног 

рада као израза 

индивидуалног 

осећања, доживљаја и 

стваралачке 

имагинације; 

 опажају, сећају се, 
објашњавају и 

реконструишу појаве 

или ситуације; 

 стекну искуства о 

опажањима облика у 

кретању; 

Т
и

п
 ч

а
с
а
 

комбиновани: 

 обрада, утврђивање 

комбиновани: 

 обрада, утврђивање 
утврђивање 

комбиновани: 

 обрада, утврђивање, 

стваралаштво 

О
б
л

и
ц

и
  

фронтални,групни, 

индивидуални 

фронтални,групни, 

индивидуални 

фронтални,групни, 

индивидуални 

фронтални, 

индивидуални 

М
ет

о
д
е метода усменог 

излагања, разговор, 

демонстративна 

метода писаних радова, 

кооперативна 
метода писаних радова 

метода практичних 

активности 

 

 

 

 

 

 



 

САДРЖАЈ ТЕМАТСКОГ ДАНА 

 

1. ЧАС 

Свет око нас  

 

Планирани 

садржај 

рада 

Активност 

наставника 

Активност 

ученика 

Планирано 

време у 

минутима 

Методе и 

облик рада 

Начин 

праћења 

рада 

ученика 

Исходи 

(ученик зна 

да) 

Упознавање 

ученика са 

живи светом 

иприродним 

вредностима  

СРП „Слано 

Копово” 

 
 

 

 

Сарадница: 

интерактивно 

предавање,  

Учитељица: 

слушање, 

посматрање 

Слушају, 

гледају, 

читају своје 

истраживачке 

задатке  

40’ 

метода усменог 

излагања, 

разговор, 

демонстративна 

Посматрање Слуша и 

активно 

учествује у 

разговору; 

повезује нове 

садржаје са 

претходним 

знањем; 
Разуме 

важност 

очувања 

природних 

ресурса. 

 

 

Фотографије: 

https://mojeodeljenjemirastevkovic.wordpress.com/2015/05/19/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D

0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%83-

%D1%81%D1%80%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE-

%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE/ 

 

Истраживачки задаци - прилог бр. 1 

За ученике који брже заврше, припремљени су лавиринти – прилог бр. 2 

 

 

 

2. ЧАС 

Математика  

 

Планирани 

садржај 

рада 

Активност 

наставника 

Активност 

ученика 

Планирано 

време у 

минутима 

Методе и 

облик рада 

Начин 

праћења 

рада 

ученика 

Исходи 

(ученик зна 

да) 

Рад на 

наставним 
листићима 

 

 

 

 

 

Учитељица и 

сарадница: 
Обилазе 

ученике, 

појашњавају 

нејасно,  

помажу, 

мотивишу 

Решавају 

задатке са 
наставних 

листића  

60’ 

Писани 

радови, 
индивидуални 

облик рада 

Посматрање 

ученика, 
провера знања 

Множи и дели 

до 100; 
 направи и 

тумачи 

графикон; 

дешифрује 

задатак. 

 

 

 

 

Наставни листови за математику - прилог бр. 3 

 

 

 

https://mojeodeljenjemirastevkovic.wordpress.com/2015/05/19/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%83-%D1%81%D1%80%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://mojeodeljenjemirastevkovic.wordpress.com/2015/05/19/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%83-%D1%81%D1%80%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://mojeodeljenjemirastevkovic.wordpress.com/2015/05/19/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%83-%D1%81%D1%80%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://mojeodeljenjemirastevkovic.wordpress.com/2015/05/19/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%83-%D1%81%D1%80%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://mojeodeljenjemirastevkovic.wordpress.com/2015/05/19/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%83-%D1%81%D1%80%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE/


 

3. ЧАС 

Српски језик 

 

 

Планирани 

садржај 

рада 

Активност 

наставника 

Активност 

ученика 

Планирано 

време у 

минутима 

Методе и 

облик рада 

Начин 

праћења 

рада 

ученика 

Исходи 

(ученик зна 

да) 

Рад на 
наставним 

листићима 

 

 

 

 

 

Учитељица и 
сарадница: 

Обилазе 

ученике, 

појашњавају 

нејасно,  

помажу, 

мотивишу 

Решавају 

задатке са 

наставних 

листића 

35’ 

 

 

Писани 

радови, 

индивидуални 

облик рада, 

групни облик 

рада 

Учешће у 

активностима, 

посматрање 

ученика, 

провера знања 

Примењује 

знање о 
заједничким 

именицама; 

повезује 

познато са 

новим; 

активно 

учествује у 

групном раду. 

  

 

Наставни листови за српски језик – прилог број 4 

 

ИЗВЕШТАВАЊЕ (КАД СУ СВЕ ГРУПЕ ОДРАДИЛЕ СВЕ ЗАДАТКЕ) 

 

Планирани 

садржај 

рада 

Активност 

наставника 

Активност 

ученика 

Планирано 

време у 

минутима 

Методе и 

облик рада 

Начин 

праћења 

рада 

ученика 

Исходи 

(ученик зна 

да) 

Извештавање о 

урађеном 

 

 

 

 

Учитељица и 

сарадница: 

Прате 

ученичке 

одговоре 

Извештавају о 

урађеном 

10’ 

 

Извештавање, 

фронтални 

Слушање, 

учешће у 

разговору 

Извести о 

урађеном,  

пажљиво 

слуша шат су 

урадиле друге 

групе и 
аргументовано 

учествује у 

разговору 

 

КВИЗ  

 

Планирани 

садржај 

рада 

Активност 

наставника 

Активност 

ученика 

Планирано 

време у 

минутима 

Методе и 

облик 

рада 

Начин 

праћења 

рада 

ученика 

Исходи 

(ученик 

зна да) 

Провера 

наученог 

путем  

PowerPoint 

презентације 
 

Сарадница: 

Даје имена 

тимовима:„Ждралови”,  

„Орлови” и 

,,Сабљарке”, 
приказује 

квиз и записује поене 

по групама 

Учитељица: 

Посматра, мотивише 

Одговарају на 

питања 

подизањем 

таблица са 

бројем тачног 
одговора 

15’ 
 

Фронтални, 

групни 

Слушање, 

учешће у 

разговору 

Прикаже 

ниво знања 

које је 

стекао 

 

Квиз: 

 

http://www.slanokopovo.com/blog/2015/05/20/odrzani-casovi-u-prirodi-sa-ucenicima-drugog-razreda-o-s-

josif-marinkovic/#more-604:// 

http://www.slanokopovo.com/blog/2015/05/20/odrzani-casovi-u-prirodi-sa-ucenicima-drugog-razreda-o-s-josif-marinkovic/#more-604://
http://www.slanokopovo.com/blog/2015/05/20/odrzani-casovi-u-prirodi-sa-ucenicima-drugog-razreda-o-s-josif-marinkovic/#more-604://


4 – 5. ЧАС 

Ликовна култура 

Потребан материјал: картон са шаблоном за сечење, маказе, лепак 

 

Планирани 

садржај 

рада 

Активност 

наставника 

Активност 

ученика 

Планирано 

време у 

минутима 

Методе и 

облик рада 

Начин 

праћења 

рада 

ученика 

Исходи 

(ученик зна 

да) 

Прављење  

модела  

ждрала 

Учитељица и 

сарадница: 

Обилазе 

ученике, 

појашњавају 

нејасно,  

помажу, 

мотивишу 

Сечење, 

лепљење, 

спајање 

модела 
40’ 

Практични 

радови, 

фронтални и 

индивидуални 

Посматрање, 

учешће у 

активностима 

Направи модел 

на основу 

датог шаблона 

 

 

Фотографије 

https://mirastevkovic.wordpress.com/2015/05/20/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%8

0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D1%80/ 

 

http://www.slanokopovo.com/blog/2015/05/27/odrzana-radionica-pravljenja-zdralova-u-o-s-josif-

marinkovic/ 

 

 

ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВНОГ ДАНА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА 

 

Планирани 

садржај 

рада 

Активност 

наставника 

Активност 

ученика 

Планирано 

време у 

минутима 

Методе и 

облик рада 

Начин 

праћења 

рада 

ученика 

Исходи 

(ученик зна 

да) 

Вредновање 

наставног дана 

Подела 

упитника 

ученицима 

Попуњавање 

упитника 
5’ Писани радови Читање 

Компетентно, 

рефлексивно 
преиспитује и 

самопроцењује 

сопствено 

учење и рад, 

активности и 

остварене 

резултате 

 

Упитник – прилог бр. 5 

Коментари ученика:  

https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/dscn6451.jpg 

https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/dscn6452.jpg 

https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/dscn6453.jpg 

https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/dscn6454.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mirastevkovic.wordpress.com/2015/05/20/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D1%80/
https://mirastevkovic.wordpress.com/2015/05/20/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D1%80/
https://mirastevkovic.wordpress.com/2015/05/20/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D1%80/
https://mirastevkovic.wordpress.com/2015/05/20/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D1%80/
http://www.slanokopovo.com/blog/2015/05/27/odrzana-radionica-pravljenja-zdralova-u-o-s-josif-marinkovic/
http://www.slanokopovo.com/blog/2015/05/27/odrzana-radionica-pravljenja-zdralova-u-o-s-josif-marinkovic/
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/dscn6451.jpg
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/dscn6452.jpg
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/dscn6453.jpg
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/dscn6454.jpg


ПРИЛОЗИ 

 

Прилог бр. 1 – Истраживачки задаци 

   

Шта је биологија? 

Шта је орнитологија? 

Шта је резерват природе? 
Слатина – какво је то земљиште? 
 

Прилог бр. 2 – Лавиринти 

 

Дрво , Патка, Роде 

Ласта, Пачићи, Птичије село 

Патка и паче, Птићи, Петао и пилићи 

 

Прилог бр. 3 – Наставни листови за математику 

 

Множење са цвећем 

Птице на грани 

Преброј птице 

Загонетна слика 

  

Прилог бр. 4 – Наставни листови за српски језик 

 
Птичија азбука 

 

 
 

 

 

Прилог бр. 5 – Упитник за ученике 

 

 

 

 

 

https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/sta-je-biologija.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/ornitolozi1.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/sta-je-rezervat.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/sta-je-slatina.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/drvo.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/patka.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/rode.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/lasta.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/pacici.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/pticije-selo.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/patka-i-pace.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/ptici.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/petao-i-pilici.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/mnozenje-sa-cvecem.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/ptice-na-grani.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/prebroj-ptice.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/zagonetna-slika.docx
https://mirastevkovic.files.wordpress.com/2015/05/pticija-azbuka.docx


      
Упитник за ученике  

 

Провели смо дан на Сланом Копову. Којом оценом би оценио/ла такав начин учења? 
Заокружи оцену. 
 

1            2            3              4          5 

 
Шта ти се највише допало?  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Шта би променио/ла? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Нацртај како си се осећао/ла: 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
                                                                                   Потпис ученика  

      
Упитник за ученике  

 
Провели смо дан на Сланом Копову. Којом оценом би оценио/ла такав начин учења? 
Заокружи оцену. 
 

1            2            3              4          5 
 
Шта ти се највише допало?  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Шта би променио/ла? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Нацртај како си се осећао/ла: 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
                                                                                   Потпис ученика  

 

 


