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Списак уџбеника за први разред 

 
Списак уџбеника за I разред ОШ ''Живомир Савковић'' 

Назив предмета Издавач Назив уџбеника Аутор 

Српски језик Klett Маша и Раша „Игра словима”, буквар за први разред основне 

школе 

Зоран Б. Гаврић, МирјанаКовачевић 

 Klett Маша и Раша, читанка за први разред основне школе РадмилаЖежељРалић 

 Klett „Маша и Раша– Различак” Зоран Б. Гаврић, МирјанаКовачевић 

Математика Klett „Маша и Раша– Математика 1”, уџбеник за први разред основне 

школе (први, други, трећи и четврти део) 

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, 

Петар Анокић, Мирјана Кандић 

Свет око нас Klett „Маша и Раша– Свет око нас”, уџбеник за први разред основне 

школе 

Зоран Гаврић, Драгица Миловановић 

Ликовна култура Klett „Свет у мојим рукама”, уџбеник за први разред основне школе Сања Филиповић 

Музичка култура Klett „Маша и Раша– Mузичка култура 1”, уџбеник за први разред 

основне школе 

Габријела Грујић, Маја Соколовић 

Игњачевић 

Енглески језик Klett Playway to English 1 -енглески језик за први разред основне школе 

(уџбеник, радна свеска и три диска) 

Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Вишња 

Брковић 

Веронаука    

 

Фонд часова за први разред и  предмете 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

Нед. Год. 

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 васпитање 3 108 

Укупно : А 19 684 

Ред. 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

  

1 Верска настава  -  православни  катихизис(веронаука) 

 
1 36 
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2 Грађанско васпитање 1 36 

 

број 
   

Ред. 

број 

В. ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА 

 

  

1 Пројектна настава 1 36 

Укупно : Б+В 2 72 

Укупно : А+Б+В 21 756 

Ред. 

број 
Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

  

1 Редовна настава 21 756 

2 Допунска настава 1 36 

3 Додатни рад - - 

Укупно : А+Б+В  792 

Ред. 

број 
Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1 Час одељ. старешине  1 36 

22  ННаассттаавваа  уу  ппррииррооддии    77--1100  ддааннаа  

3 Друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и културне активности 2 72 

Укупно : А+Б+В+Г+Д  

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ  РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

  

1. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ:  

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;  

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;  

3) свеобухватна укљученост ученика у систему бразовања и васпитања;  

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свестиоважностисопственогздрављаибезбедности, потребенеговањаиразвојафизичкихспособности;  

5) развијањесвестиозначајуодрживогразвоја, заштитеиочувањаприродеиживотнесрединеиеколошкеетике, заштитеидобробитиживотиња;  
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6) континуираноунапређивањеквалитетапроцесаиисходаобразовањаиваспитањазаснованогнапроверенимнаучнимсазнањимаиобразовнојпракси;  

7) развијањекомпетенцијазасналажењеиактивноучешћеусавременомдруштвукојесемења;  

8) пунинтелектуални, емоционални, социјални, моралниифизичкиразвојсвакогученика, ускладусањеговимузрастом, развојнимпотребамаиинтересовањима;  

9) развијањекључнихкомпетенцијазацеложивотноучење, развијањемеђупредметнихкомпетенцијазапотребесавремененаукеитехнологије;  

10) развојсвестиосеби, развојстваралачкихспособности, критичкогмишљења, мотивацијезаучење, способностизатимскирад, способностисамовредновања, 

самоиницијативеиизражавањасвогмишљења;  

11) оспособљавањезадоношењеваљаниходлукаоизборудаљегобразовањаизанимања, сопственогразвојаибудућегживота;  

12) развијањеосећањасолидарности, разумевањаиконструктивнесарадњесадругимаинеговањедругарстваипријатељства;  

13) развијањепозитивнихљудскихвредности;  

14) развијањекомпетенцијазаразумевањеипоштовањеправадетета, људскихправа, 

грађанскихслободаиспособностизаживотудемократскиуређеномиправедномдруштву;  

15) развојипоштовањерасне, националне, културне, језичке, верске, родне, полнеиузраснеравноправности, развојтолеранцијеиуважавањеразличитости;  

16) развијањеличногинационалногидентитета, развијањесвестииосећањаприпадностиРепублициСрбији, поштовањеинеговањесрпскогјезикаиматерњегјезика, 

традицијеикултуресрпскогнародаинационалнихмањина, развијањеинтеркултуралности, поштовањеиочувањенационалнеисветскекултурнебаштине;  

17) повећањеефикасностиупотребесвихресурсаобразовањаиваспитања, 

завршавањеобразовањаиваспитањаупредвиђеномрокусаминималнимпродужеткомтрајањаисмањенимнапуштањемшколовања;  

18) повећањеефикасностиобразовањаиваспитањаиунапређивањеобразовногнивоастановништваРепубликеСрбијекаодржавезаснованеназнању.  
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А. Обавезно наставни предмети 
 

Назив предмета  
СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ  

Циљнаставесрпскогјезикајестедаученициовладајуосновнимзаконитостимасрпскогкњижевногјезикаради правилног 

усменог и писаногизражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета;дасе 

оспособе за тумачење одабранихкњижевних и других уметничких делаизсрпске и светскебаштине, ради неговања 

традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности. 

Разред  први 

Годишњи фонд часова  180 часа 

 

ОБЛАСТ/TEMA  
Број 

часова 
ИСХОДИ САДРЖАЈИ  

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ 

И ПИСАЊЕ 

 

90 

(48+42) 
 разликује изговорени глас и написано слово; 

изговорене и написане речи и реченице; 

 влада основном техником читања и писања 

ћириличког текста; 

 разуме оно што прочита; 

 разликује слово, реч и реченицу; 

 правилно изговори  и напише кратку и потпуну  

реченицу једноставне структуре са одговарајућом 

интонацијом, односно  интерпункцијским знаком на 

крају; 

 правилно употреби велико слово; 

 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. 

Глас и слово;штампана и писана слова ћириличког писма. 

Речи и реченице као говорне и писане 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). 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

45 

(29+16) 

 

 активно слуша и разуме садржај 

књижевноуметничког текста који му се чита; 

 препозна песму, причу и драмскитекст; 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија  

Народна песма, Ја сам чудо видео 
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 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 својемишљење о понашању ликова у 

књижевном делу; 

 препозна загонетку и разуме њено значење; 

 препозна баснуи разуме њено значење;  

 разликује слово, реч и реченицу; 

 правилно изговори  и напише кратку и потпуну  

реченицу једноставне структуре са одговарајућом 

интонацијом, односно  интерпункцијским знаком на 

крају; 

 правилно употреби велико слово; 

 учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; 

 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; 

 

Јован Јовановић Змај, Зимска песма 

Војислав Илић, Пролетња зора / Воја Царић, Пролеће / Мира 

Алечковић, Ветар сејач 

Десанка Максимовић, Првак; Хвалисави зечеви / У гостима / 

Ливадскозвонце 

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 

Проза 

Народна прича,Свети Сава и ђаци 

Народна прича, Деда и репа / Голуб и пчела 

Народна басна, Лисица и гавран 

Доситеј Обрадовић,Два јарца; Две козе 

Лав Николајевич 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) 

Драмски текстови 

Гвидо Тартаља, Зна он унапред 

Душан Радовић, Тужибаба 

Александар Поповић, Неће увек да буде први 

Бора Ољачић, Први дан у школи 

Популарни и информативни текстови 

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 

Јован Јовановић  Змај, Песме за децу (избор) 

Избор из басни и сликовница за децу  

Књижевни појмови: 

 песма;  
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 прича;  

 догађај; место и време збивања; 

 књижевни лик – изглед, основне особине и поступци; 

 драмски текст за децу;  

 шаљива песма; 

 басна; 

загонетка. 

ЈЕЗИК 

 

Граматика, правопис и 

ортоепија 

 

10 (5+5)  разликује слово, реч и реченицу; 

 правилно изговори  и напише кратку и потпуну  

реченицу једноставне структуре са одговарајућом 

интонацијом, односно  интерпункцијским знаком на 

крају; 

 правилно употреби велико слово; 

 пише реченице по диктату примењујући основна 

правописна правила; 

Реченица; реч; слово. 

Улога гласа / слова у разликовању значења изговорене односно 

написане речи. 

Реченице као обавештење, питање и заповест. 

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 упитникаи узвичника у 

реченици. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

35 

(10+25) 

 

  

 

 

 

Говорење 

 

  изрази својемишљење о понашању ликова у 

књижевном делу; 

 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;  

 

 

Вођени и слободни разговор. 

Говорни предлошци. 

Усмена порука. 

Причање, препричавање и описивање. 

Казивање књижевног текста. 

Драмски, драматизовани текстови, сценска импровизација. 

Сценскоизвођењетекста (драмско и луткарско). 

Богаћење речника: лексичке и синтаксичке вежбе.  

Разговорне, ситуационе и језичке игре. 

Слушање 

 

  активно слуша и разуме садржај 

књижевноуметничког текста који му се чита; 

 пажљиво и културно слуша саговорнике; 

 слуша, разуме и парафразира поруку; 

Стварне и симулиране ситуације. 

Слушна порука. 

Аудио-визуелни записи. 

Игре за развијање слушне пажње. 
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 слуша интерпретативно читање и казивање 

књижевних текстова ради разумевања и 

доживљавања; 

 

Писање 

 

  правилно изговори  и напише кратку и потпуну  

реченицу једноставне структуре са одговарајућом 

интонацијом, односно  интерпункцијским знаком на  

крају; 

 пише читко и уредно; 

 писмено одговара на постављена питања; 

 спаја више реченица у краћу целину; 

 пише реченице по диктату примењујући основна 

правописна правила; 

 

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. 

 

Читање 

 

  влада основном техником читања и писања 

ћириличког текста; 

 разуме оно што прочита; 

 гласно чита, правилно и са разумевањем; 

 тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног; 

 

Књижевни текстови.  

Текстови са практичном наменом: позивница, упутство, списак за 

куповину и др. 

Нелинеарни текстови: текст у табели, распоред часова, стрип, улазница 

и др. 

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. 

 

Начин остваривања садржаја: 

У припремном периоду учитељи треба да испитају способности ученика, и то: причање, препричавање, познавање слова, познавање читања и писања, спретност у 

руковању прибором за писање. Усмено изражавање се изводи кроз игре и активности где се вежба комуникација. Моторичке вежбе за развијање руке, шаке и прстију 

се развијају кроз игру. Наставу почетног читања и писања треба изводити на више нивоа уз примену принципа индивидуализације. У овом периоду ученици треба да 

вежбају читање одговарајућих текстова, правилно изговарају све гласове и правилно наглашавају речи и реченице. Подстицати ученике да свакодневно вежбају 

читање код куће.  

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију. Наставни рад у области Језичка култура се реализује радом на наставним 

листићима, допуњавањем одговора и самосталном израдом писаних састава. У вођеном разговору о књижевном тексу или о одређеној теми, ученици одговарају на 

питања, постављају питања, износе своја мишљења и ставове. Препоручени облици усменог изражавања јесу причање, препричавање и описивање. Посебно се води 

рачуна о индивидуалном приступу ученика, што подразумева подстицање према способностима и могућностима у писању. 

Међупредметне компентенције: Свет око нас, Математика, Музичка култура, Ликовна култура, Грађанско васпитање. 
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Назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 

 

 

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

језичком систему и култури и развијањем стратегија учења 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 

 

ОБЛАСТ/TEMA  
БРОЈ 

ЧАСОВА 
ИСХОДИ САДРЖАЈИ  

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ; 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; 

ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА 

 

 

 

 – поздравља и 

отпоздравља, 

примењујући 

најједноставнија језичка 

средства; 

– представља себе и 

другог; 

– разуме јасно 

постављена једноставна 

питања личне природе и 

одговара на њих; 

– разуме кратка и 

једноставна упутства и 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Реаговање на усмени импулс саговорника (наставника, 

вршњака и слично); успостављање контакта при сусрету. 

Слушање кратких и једноставних текстова у којима се неко 

представља; представљање себе и других особа, присутних и 

одсутних. 

Садржаји 

Hi! Hello. Good morning/afternoon/evening/night. How are уou? 

I’m fine, thank you, and you? Goodbye. Bye. See you 

(later/tomorrow). Have a nice day/weekend! Thank you, you, too! 

My name’s (Maria)/I’m (Maria). What’s your name? /This is my 

friend (Marko)/His name’s/name is Marko. Maria, this is Barbara. 
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налоге и реагује на њих; 

– разуме кратке и 

једноставне молбе и 

реагује на њих; 

– исказује и прихвата 

захвалност и извињење 

на једноставан начин; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara, this is Maria. This is Miss Ivona. She’s my teacher. That 

is Mister Jones. He’s your teacher. How old are you? I’m seven. 

He’s ten. Who’s this/that?It’s my father. Is Tom 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 the picture? It’s my sister. Her 

name’s Jane. 

Личне заменице у функцији субјекта – my, your… 

Показне заменице – this, that… 

Глагол to be - The Present Simple Tense 

Питања са Who/How (old) 

Основни бројеви од 1  до 10 

Интер(културни) садржаји 

Формално и неформално поздрављање; устаљена правила 

учтивости. 

Препознавање најосновнијих сличности и разлика у начину 

упознавања и представљања у нашој и земљама енглеског 

говорног подручја. 
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РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И НАЛОГА 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– разуме кратка и 

једноставна упутства и 

налоге и реагује на њих; 

– даје кратка и 

једноставна упутства и 

налоге; 

– разуме позив и реагује 

на њега; 

– упути позив на 

заједничку активност; 

-разуме кратке и 

једноставне молбе и 

реагује на њих; 

-упућује кратке и 

једноставне молбе; 

 

 

 

 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање налога и упутстава и реаговање на њих; давање 

кратких и једноставних упутстава (комуникација у учионици – 

упутства и налози које размењују учесници у наставном 

процесу, упутства за игру и слично). 

Слушање кратких, једноставних позива на заједничку 

активност и реаговање на њих (позив на рођендан, игру, 

дружење и сл.); упућивање и прихватање/одбијање позива на 

заједничку активност, уз коришћење најједноставнијих израза. 

Садржаји 

Let’s start. Quiet, please. Listen to me! Look ! Look at me/the 

picture! Sit down. Stand up. Turn around. Jump. Say 

hello/goodbyeto your friend. Open/Close your books/notebooks. 

Put down your pencils. Pick up the rubber.Wash your hands. Open 

the window, please. Come in. Come here/to the board. Give me 

your book, please. Don’t do that! Listen and 

say/sing/do/numbermatch/draw/repeat...Cut out/stick/touch/point 

to... Colour the door yellow. Count from ... to ... Mu turn now. 

Hurry up! Quick! Watch out! I (don’t) understand. I’m finished. 

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! 
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All right. Sorry, I can’t. 

Императив 

 

Интер(културни) садржаји 

Поштовање основних норми учтивости; дечије песме 

одговарајућег садржаја. 

Прикладно прихватање и одбијање позива; прославе; игре; 

забаве и разоноде. 
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ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА 

 – разуме кратке и 

једноставне молбе и 

реагује на њих; 

– упућује кратке и 

једноставне молбе; 

– исказује и прихвата 

захвалност и извињење 

на једноставан начин; 

 

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/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. 

ЧЕСТИТАЊЕ  – разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговара на њих; 

– упућује једноставне 

честитке; 

 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких и једноиставних 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! Thank you, same to you! 
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Интер(културни) садржаји 

Најзначајнији празници и начин обележавања, прославе и 

честитања; пригодне дечије песме и игре. 

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ 

БИЋА, ПРЕДМЕТА, МЕСТА 

И ПОЈАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – препознаје и именује 

жива бића, предмете и 

места из непосредног 

окружења; 

– разуме је- дноставне 

описе живих бића, 

предмета и места; 

– описује жива бића, 

предмете и места, 

користећи једноставна 

језичка средства; 

 

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. 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: a book-books, an apple-apples... 

Модални глагол can уз глагол  see 

Интер(културни) садржај 

Дечије песме и приче одговарајућег садржаја. 
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ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

У ПРОСТОРУ 

 – разуме свакодневне 

исказе у вези са 

непосредним потребама, 

осетима и осећањима и 

реагује на њих; 

–изражава основне 

потребе, осете и осећања 

кратким и једноставним 

језичким средствима; 

 

 

–разуме једноставна 

обавештења о положају у 

простору и реагује на 

њих; 

–тражи и пружа кратка и 

једноставна обавештења 

о положају у простору; 

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. 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова у којима се на једноставан начин 

описује положај у простору; усмено тражење и давање 
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ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА / 

НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА / 

НЕПОСЕДОВА-ЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-разуме једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање  

/неприпадање, 

поседовање/не-

поседовање и реагује на 

њих; 

- тражи и даје једноставне 

исказе којима се изражава 

припа-дање/неприпада-

ње, поседовање/не-

поседовање; 

 

 

информација о положају у простору. 

Садржаји 

Where’smydad? 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. 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова са једноставним исказима за 

изражавање припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања и реаговање на њих, усмено 

исказивање припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања. 

Садржаји  

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

pet? He’s/She’s got two brothers. Who’s got a/an...? 

Присвојни придеви my, your... 
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ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА/НЕ-

ДОПАДАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-разуме једноставне 

исказе за изражавање 

допадања /недо-падања и 

реагује на њих; 

-тражи мишљење и 

изражава допадање/не-

допадање једноставним 

језичким средствима; 

 

 

Havegotза изражавање припадања/поседовања 

Интер(културни) садржаји 

Породица, пријатељи, кућни љубимци, играчке. 

 

 

 

 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова са 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 Tenseглаголаlike 

Интер(културни) садржаји  

Храна и пиће. 
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Начин остваривања садржаја: 

Програм предмета енглески језик у првом циклусу основне школе усмерен је на развој функционалних знања и заснован на 

комуникативно дефинисаним  исходима учења, односно активностима које ученик успешно реализује користећи страни језик. 

Полазећи од комуникације, формално и садржински централну позицију програма заузимају управо комуникативне функције 

(поздрављање, представљање себе и других, давање основних информација о себи, давање и тражење основних информација о другима, 

разумевање и давање једноставних упутстава и налога, позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој игри, исказивање молби, 

захтева, захвалности, саглашавања, противљења, допадања, недопадања и сл.).  

Комуникативна настава посматра језик као средство комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који указују на то шта је 

ученик у процесу комуникације у стању да разуме и продукује.  

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страног језика у првом разреду основне школе заснива се на специфичностима усвајања 

језика на раном узрасту. Основна карактеристика раног учења није аналитичко учење, него усвајање језика на сличан начин на који се 

усваја матерњи језик – дете страни језик користи искључиво у комуникацији и ситуацијама које су блиске његовим интересовањима. 

Од самог почетка учења страног језика треба инсистирати на ,,језику учионице“. Сва кратка и једноставна упутства у настави, која се 

често понављају, треба да буду на страном језику уз обавезну одговарајућу гестикулацију. Нека упутства наставник у почетку може да 

изговара паралелно на страном и матерњем језику, са тенденцијом да постепено изоставља матерњи језик, пратећи да ли ученици знају 

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 окружења, слике из наставних 

материјала, картице, постере и све друге расположиве материјале. За њихово савладавање потребно је инсистирати на заједничким 

групним комуникативним активностима. Што се тиче садржаја који не представља ,,језик учионице“ и не понавља се на сваком часу, 

пожељне су вежбе говорне продукције са малим варијацијама модела. Такође се подстиче интеракција са другим ученицима. 

Приликом планирања активности неопходно је имати у виду узраст ученика и њихове индивидуалне разлике. Већина ученика на том 

узрасту има проблем са пажњом, концентрацијом и памћењем током 45 минута. Са обзиром на то, разноврсност активности је кључна за 

презентовање нове лексичке грађе. Битно је да се активности  смењују одговарајућим логичним редоследом и да трају од 5 до 15 минута. 

У првом разреду се користе следеће технике и активности: слушање и реаговање на упутства наставника на енглеском језику или са 

аудио-записа, рад у пароивима, малим и великим групама, мануелне активности, вежбе слушања (повезивање појмова, додавање делова 

слике, цртање, бојење, заокруживање и сл.), игре примерене узрасту и дидактичком захтеву, класирање (по количини, облику, боји, 

волим/не волим и сл.), дијалошки модели, драмске активности. 

Међупредметне компентенције: Српски језик, Свет око нас, Математика, Музичка култура, Ликовна култура, Грађанско васпитање и 

Физичко васпитање. 
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Назив предмета  
МАТЕМАТИКА 

 

Циљ  

Циљ: наставе и учења математике је 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 часа 

 

ОБЛАСТ/TEMA  
Број 

часова 
ИСХОДИ САДРЖАЈИ  

ГЕОМЕТРИЈА 

-ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И 

ОБЛИК ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

 

 

- ЛИНИЈЕ 

27 (11+16) 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; 

разликује: криву, праву, изломљену, затворену и 

отворену линију; 

црта праву линију и дуж помоћу лењира;  

 

Просторнерелације. 

Величина предмета и бића. 

Геометријска тела: лопта, коцка, квадар, ваљак, пирамида и 

купа. 

Геометријске фигуре: круг, правоугаоник, квадрат и 

троугао. 

Права, крива и изломљена линија. 

Затворена и отворена линија. 

Тачкаи линија. Дуж. 

БРОЈЕВИ 

 

146 (57 + 

89) 

 

броји унапред и уназад и са прескоком;  

прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве 

стотине и прикаже их на бројевнојправој; 

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 одузимадва једноцифрена броја не записујући 

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 
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поступак;  

сабира и одузима до 100 без прелазапреко десетице;  

раставиброј на сабирке и примени замену места и 

здруживање сабиракаради 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; 

 

операцијом. 

Динар, кованице и новчанице до 100 динара. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

7(3 + 4) 

 

измери дужину задатом, нестандардном јединицом 

мере; 

преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на основу 

задатог упутства. 

 

Мерење дужине нестандардним јединицама мере. 

 

Начин остваривања садржаја: 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, да ученици самостално изводе закључке. Поред тога, игролике 

активности значајно доприносе развијању интересовања за математику и позитивног става према математици. На часовима треба комбиновати различите методе и 

облике рада, што доприноси већој ефикасности наставног процеса, подтсиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и функционалнијом. 

Подстицати ученике да свакодневно вежбају израду задатака  код куће.  

Међупредметне компентенције: Српски језик, Свет око нас, Музичка култура, Ликовна култура 
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Назив предмета  СВЕТ ОКО НАС 

Циљ  
ЦИЉ:наставе и 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 часа 

 

ОБЛАСТ/TEMA  
Број 

часова 
ИСХОДИ САДРЖАЈИ  

НЕПОСРЕДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 
   

Ја и други 
 

5 (4+1) 

 

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; 

Основна осећања (радост, страх, туга и бес). 

Основне животне потребе (дисање, храна, вода, спавање и потреба 

за тоалетом). 

Сличности и разликепополу, старости, способностима и 

интересовањима. 

Породични дом, 

школа 

 

14 

(11+3) 

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; 

Групељуди: породица, школсказаједница,разред, одељење, суседи. 

Права и обавезечлановагрупа. 

Правилапонашања појединаца и групе. 

Празници: породични, школски. 

Здравље и 

безбедност 

 

12 (8+4) одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу 

очувања здравља; 

прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама: 

поплава, земљотрес, пожар; 

својим речима опише пример неке опасне ситуације из 

свог непосредног окружења; 

примењује правила безбедног понашања на путу од куће 

до школе приликом кретања улицом; 

Здравначинживота: становање, одевање, исхрана, лична хигијена, 

рад, одмор. 

Безбеднопонашање у саобраћајунапутуодкућедошколе(кретање 

улицом са и без тротоара, прелажење преко улице, безбедно место 

за игру). 

Опаснеситуацијепоживот, здравље и околину, превенција и 

правилнопонашање (у дому и школскојсредини, саобраћају, 

токомприродних непогода). 
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Оријентација у 

простору и времену 

 

8 (6+2) 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; 

Кретање и сналажење у простору уодносунапросторнеодреднице: 

напред-назад, лево-десно, горе-долеи карактеристичне објекте. 

Сналажење у времену у односунавременскеодреднице: 

деловидана, обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, јуче, 

данас, сутра, прекјуче, прекосутра. 

Човек ствара 

 

4 (3+1) 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; 

Човекради и ствара (материјали и средствазарад, 

производиљудскограда). 

Материјализаизрадупредмета (дрво, камен, метал, стакло, гума, 

пластика, папир, тканина) и њиховасвојства (тврдо-меко, 

провидно-непровидно, храпаво- глатко). 

Разноврсност 

природе 

 

29 

(20+9) 

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 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. 

Сунчевасветлост и топлота. 

Основнасвојстваваздуха: провидност, мирис, кретање. 

Облиципојављивањаводе: потоци, реке, баре, језера, киша, снег. 

Облиципојављивањаводе у непосредномокружењу. 

Основнасвојстваводе: укус, мирис, провидност, раствара поједине 

материјале. 

Изглед земљишта: равница, брдо, планина. 

Изглед земљишта у непосредномокружењу. 

Основнасвојстваземљишта: боја, растреситост, влажност;  

Карактеристичне биљке и животиње у непосредном окружењу. 

Изглед и делови тела биљака. 

Изглед и деловителаживотињанапримеримасисара, птица, риба, 

инсеката. 

Човековотело–деловитела (глава, труп , руке и ноге) и чула (вида, 

слуха, укуса, мириса и додира). 

Начин остваривања садржаја: 

Ученике треба оспособљавати да самостално истражују и анализирају природне и друштвене појаве и процесе. Поред коришћења уџбеничких комплета препоручује 

се коришћење шире литературе и осталих извора информација: штампаних, аудио-визуелних и електронских медија. Посебно се препуручује коришћење аутентичних 

природних и друштвених извора, као најверодостојних показатеља стварности, појава и процеса у конкретном непосредном окружењу, као и дидакттичких материјала 

који одржавају посебности датог окружења у коме ученици живе. Значајне активности ученика у оквиру предмета Свет око нас су: посматрање, описивање, 

процењивање, груписање, праћење, бележење, практиковање, експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање и играње. 

        Међупредметне компентенције:Српски језик, Математика, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско васпитање, Верска настава 
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Назив предмета  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ  
ЦИЉ:наставе и 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 часа 

 

 

 

ОБЛАСТ/TEMA  
Број 

часова 
ИСХОДИ САДРЖАЈИ  

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

И ОКРУЖЕЊЕ 

 

3 (1+2) 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, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

(10+8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 усаобраћају – 

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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ОБЛИКОВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

12 (8+4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (2+1) 

 

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 правила понашања и 

облачења приликом посете установама 

културе. 

 

 

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... 

 

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. 

Начин остваривања садржаја:Активности као што су цртање, вајање и сликање нису везане само за вежбање ликовних техника, већ много већи значај имају 

комуникација и креативност. Ученици кроз ликовни рад саопштавају своје идеје, расположења, размишљања, замишљања и емоције. Наставник планира мотивациони 

разговор који подстиче изражавање. Важно је одабрати одговарајућу методу-технику да би се подстакао развој креативности. Од ученика се тражи да „доврши” дело. 

Наставник бира активности и садржаје, водећи рачуна о томеда ће се ученици континуирано оспособљавати за читање визуелних информација. 

Међупредметне компентенције: Српски језик, Математика, Свет око нас, Музичка култура 
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Назив предмета  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ  

ЦИЉ: наставе и учења предметамузичка 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 часа 

 

 

ОБЛАСТ/TEMA  
Број 

часова 
ИСХОДИ САДРЖАЈИ  

СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 (8+2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

објасни својим речимаутиске о слушаном 

делу, особине тона, доживљај прегласне 

музике и њеног утицаја на телои 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; 

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 и елементи музичке изражајности (условљеност).  

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

Носиоци звука (це-де плејер,  ем пе 3 плејер, рачунар...). 
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ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

 

20 
(15+5) 

 

 

изговара у ритму уз покрет бројалице; 

пева по слуху песме различитог садржаја и 

расположења; 

пева по слуху уз покрет народне песме,  

примењује правилан начин певања и 

договорена правила понашања у групном 

певању и свирању; 

свира по слуху звучне 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; 

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 начииа свирања на њима. 

Свирање по слуху пратње уз бројалице и 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 

 

6 (1+5) 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. 

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. 

 

Начин остваривања садржаја:Вежбе правилног држања тела, дисања и говорне артикулације претходе обнављњупознатих песама које су садржајно слично оној 

коју ће учити. Уз песму или бројалицу може се свирати ритмичка  пратња. Слушање музике је активан психичкин процес који подразумева емоционални доживљај, 

богат телесни доживљај и мисаону активност. Композиције које се слушају треба да одговарају могућностима перцепције ученика. Стваралаштво може бити 

заступљено кроз: импровизацију игре, изаду дечијих ритмичких инструмената, музичке импровизације, музичка питања и одговоре, компоновање мелодије на задати 

текст, илустрацију и одабир познатог садржаја. 

Међупредметне компентенције: Српски језик, Математика, Свет око нас, Ликовна култура, Физичка култура 
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Назив предмета  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ  
ЦИЉ: наставе и учења предмета 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 часа 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

примени једноставнe, двоставне општеприпремне 

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 учеснике у игри; 

прихвати сопствену победу и пораз; 

уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања; 

наведе делове свога тела и препозна њихову улогу; 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

60 (40+20) 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развојпокретљивости. 

Вежбе за развој издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

40 (18+12) 

 

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. 
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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. 

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. 

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. 

Дечји поскок. 

Њихање и кружење вијачом или траком. 



 29 

Суножни скокови кроз вијачу са обртањем напред. 

Народно коло по избору. 

Полигони 
Кобиновани полигон од  

усвојених вештина (вежби). 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

8 (4+4) 

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 остваривања садржаја:Организациони облици рада који омогућавају остваривање планираних исхода су редовна настава и ваннаставних активности. У 

оквиру њих постоје следећи облици рада: спортско-рекреативне активности, недеља школског спорта, активности у природи, школска такмичења и корективно-

педагошки рад. Ова наставна област реализује се кроз све организационе облике рада, наставне области и теме уз практичан рад, као и културне манифестације са 

циљем промоције физичког вежбања спорта и здравља.  

Међупредметне компентенције: Српски језик, Математика, Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура 
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Б. Обавезно изборни наставни предмети 

 

Назив предмета  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ  
ЦИЉ:учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим 

правима и правимадругих, 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 часа 

 

ОБЛАСТ/TEMA  

Број 

часов

а 

ИСХОДИ САДРЖАЈИ  

ЉУДСКАПРАВА 

Јаидругиуодељењу 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТСКОДРУШ

ТВО 

Одељење/групакаозаједн

ица 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

- наведеучемујеуспешаниучемужелиданапредује; 

- уочавамеђусобнеразликеисличностисадругимученицимауодељењу; 

- понашасенаначинкојинеугрожавапотребе, праваиосећањадругих; 

- препознакодсебеидругихосновнаосећања; 

- препознајепримерепоштовањаикршењаправадететаусвомокружењу, 

причама, филмовима; 

- преиспитујесвојепоступкеиприхватаданемораувекдабудеуправу; 

- тражипомоћуситуацијамакршењасвојихитуђихправа; 

- разликуједобруилошукомуникацијуусопственомискуству, 

ближемокружењу, књижевнимделима, филмовима; 

- 

комуницираслушајућисаговорникаитражиобјашњењеоногаштонеразуме

; 

- слободноизносимишљење, образлажеидеје, 

дајепредлогеиприхватададругимогуиматидругачијемишљење; 

- сарађујеипреузимаразличитеулогеугрупи/тиму; 

-

договарасеиодлучујеудоношењуодељенскихправилаидасепонашаусклад

усањима; 

- 

својимречимаобразложинеопходностправилакојарегулишуживотузаједн

ици; 

- 

препознадобрестранесвогодељењаионоштобитребалопроменити/побољ

шати; 

Идентитет 

Косамја? Нашејакестране, учемусмоуспешни, 

учемубисмоволелиданапредујемо. 

Талентииинтересовањакојапоседујемо. 

Нашесличностииразлике. 

Основнаосећања (радост, страх, туга, бес) 

икакосепрепознају. 

Потребе и права 

Разликеизмеђужељаиосновнихживотнихпотреба. 

Права детета 

Кршење и заштита права 

Препознавањекршењаправадетета. 

Комесеобратитиуситуацијамакршењаправадетета

. 

Одговорностпремасебиидругима. 

 

Функционисање заједнице 

Одељење/групакаозаједница. 

Вредностиодељења/групе - равноправност, 

одговорност, солидарност, 

поштовањеибригазадруге, толерантност, 

праведност, поштење. 

Уважавањеразличитости. 

Правилауодељењу/групиињиховафункција. 

Одлучивањеуодељењу/групи. 
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ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Комуникација и сарадња 

 

ГРАЂАНСКИАКТИВИЗ

АМ 

Акцијаодељења/групе 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

10 

- заједносавршњацимаинаставникомучествујеурешавањупроблемау 

одељењу; 

- учествујеуизрадипланаједноставнеакције; 

- садругимученицимаизводиидокументујеједноставнуакцију; 

- доприносипромоцијиакције; 

- наједноставанначинвреднујеизведенуакцију. 

Одговорностдецеиодраслихзафункционисањезаје

днице. 

 

 

Комуникација 

Слушање/неслушање. 

Кадразговарамодржимосетеме. 

Изношењемишљења. 

Уважавањесаговорника. 

Сарадња 

Групнирад, 

договарањеисарадњасавршњацимаиодраслима. 

 

 

Планирање и извођење једноставне акције у 

одељењу/групи 

Корациупланирањуиизвођењуакције. 

Чимесепоносимоичименисмозадовољниуодељењ

у. 

Избортеме/проблема/активностикојомћемосебав

ити. 

Одређивањециљаиизрадапланаакције - 

поделаулога, договоророковима, 

начинуреализације. 

Извођењеидокументовањеакције - видео, 

фотографије, текстовиисл. 

Промоцијаакцијенанивоушколе - 

приказивањедругимодељењима, родитељимаисл., 

прављењепостераилипаноа, 

објављивањеприлогаушколскомлисту. 

Вредновањеакције - чимесмозадовољни, 

штајемоглобитибоље. 

 

 
Начин остваривања садржаја:Наставници су у прилици да бирају: радионице, симулације, играње улога, дискусије, мини истраживања, једноставне акције као и да 

сами осмисле неке друге активности. Циљ је да се пружи могућност сваком ученику да преиспита своје мишљење и деловање због појаве конфликта између његове 

тачке гледишта и тачке гледишта која је различита од његове. 

Међупредметне компентенције: Српски језик, Математика, Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура, Физичка култура 
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Назив предмета 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 димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, 

толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и 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 делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима 

живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом). 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

ОБЛАСТ/TEM

A  

Број 

часов

а 

ИСХОДИ (По завршетку теме ученик ће:) 

 

САДРЖАЈИ  

I – УВОД 

1. Учимо о 

нашој вери - 

уводни час 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упознавање са садржајем 

програма и начином рада  
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II - 

ЗАЈЕДНИЦА 

КАО ОСНОВ 

ЖИВОТА 

2. Моја 

породица 3. 

Моја школа и 

другари 4. Ми 

смо део Божје 

породице 

(Цркве) 

 

 

 

 

 

 

    5 

 

 

 

 

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  

 



приче и слике које приказују 

породицу  

* може и прича о „малој 

породици“ (деца са једним 

родитељем, или старатељем)  

* садржаји у вези са животом у 

школи (нова заједница); односи у 

заједници, 

правилапонашања 

*Божјапородица 

(косучлановиБожјепородице; 

какосепостајењенчлан...)  

 
 

III - 

ЗАЈЕДНИЦА 

ЉУБАВИ 

БОГА, ЧОВЕКА 

И ПРИРОДЕ 

5. Послушност 

2. 6. Даривање – 

нашa љубав 

7. Цео свет на 

дар 

 

 

 

     5 

 
Когнитивни аспект:  

• знати да заједница са Богом почива на слободи  

• знати да је послушност израз љубави •моћи да препозна да је даривање 

плод љубави  

• моћи да сазна да је молитва разговор са Богом  

• моћи да усвоји текст молитве Оче наш • знати да је Бог Отац створио свет 

из љубави •моћи да препозна да је наш живот Божји дар • знати да Бог жели 

да живимо у заједници са Њим  

Афективни аспект:  

• показивати жељу да љубав исказује на конкретан начин  

• бити мотивисан да љубав према Богу изражава молитвом  
 

 



приче које говоре о томе да када 

некога волимо, онда га и слушамо  

* како можемо да помогнемо 

другоме; љубављу чиним добра 

дела  

* садржаји који говоре и приказују 

лепоту створеног света  

* песмица: „Ал` је леп овај свет“, 

Ј.Ј. Змај  

* Бог је цео свет створио из 

љубави  

 
 



 34 

8. Оче наш - 

зовемо нашег 

Бога 

IV - 

НЕИЗМЕРНА 

ЉУБАВ БОЖЈА 

- ХРИСТОС СЕ 

РОДИ! 

9. Бог долази у 

овај свет 

1. 10. Христос 

се роди – Божић 

у мом дому 

2. 11. Како је 

Растко постао 

Св. Сава 

3. 12. Свети 

Сава, слава у 

школи и у мојој 

породици 

 

 

 

  6 

 

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 подражава пример 

љубави Светога Саве  
  

 



Новозаветно сведочанство о  

 

 
ХристовомРођењу 

(препричаноиприлагођено)  

*Божићнапесма: „Божић, 

Божићблагидан“  

*СветиСава – 

остваренисинБогаОца ( 

крозљубавизаједницусаБогом, 

свакооднаспостајекаоСветиСава)  

* Химна Светом Сави  

 
 

V - ЦРКВА - 

ЗАЈЕДНИЦА 

СА БОГОМ 

1. 13. Бог ствара 

свет 

 

 

 

    8 

 
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 

 



Библијскоказивањеостварањусве

та 

*Животпрвихљуди-

БожјажељадасветбудеЦрква 

*ЧовекнеприхватаБожједарове-

непослушностисебичност 
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2. 

2. 14. Свет је 

наш дом 

 

3. 15. 

Прихватимо 

дарове Божје 

 16. Где је љубав 

ту је Бог 

 

4. 17. Христова 

вечера са 

ученицима 

5. 

6. 18. Литургија 

-окупљање 

Божје породице 

19. Пост – стаза 

љубави Божје 

 

јединствољудииприродесаБогом • 

знатидаузаједницисаБогомучествујемослободно – самоакотожелимо 

(примерСветогаСавеињеговогслободногизбора)  

• дасеупознасаЛитургијомкаодогађајем (заједничкомтрпезом) 

накојемсеокупљаБожјапородицаАфективниаспект: • 

кодученикаћесеразвитижељадасвојомпослушношћуизражавасвојуљубависло

боду 

• ученикћежелетидаучествујеуЛитургији 
 

 



Прича:“Гдејељубав, тујеБог“, 

Л.Н. Толстој 

*ПрваЛитургија 

(Христовиученици); 

„Православначитанка“, с. 

НинаНеранџићиАнаСавковић 

 
 

VI – 

ХРИСТОВА 

ЉУБАВ 

ПРЕМА 

 

 

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“  



Јевађељска прича Милостиви 

Самарјанин  

* Песмица: „Знаш ли ко те љуби 
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ЧОВЕКУ И 

СВЕТУ 

1. 20. Христова 

љубав према 

човеку и свету 

2. 

3. 21. 

Препознајемо 

Христову љубав 

4. 

3. 22. Христос 

васкрсе! 

 

   5 • 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: • развијати потребу да делима исказују љубав  

• развијати жељу да учествује у припремама за прославу овог највећег 

хришћанског празника  

 

 

слилно“  

* Новозаветно сведочанство о 

Христовом Васкрсењу 

(препричано и прилагођено )  

* Прича: „Добро дрво“ Ш. 

Силверстејн  

 

 

 

 

 

VII – НАША 

БРИГА О 

СВЕТУ 

1. 23. Човек 

домаћин у свету 

 

3. 24. Радост 

служења 

4. 25. Љубав 

према људима и 

природи је 

 

 

    6 

 

 

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  

 



Разне приче о које говоре о 

служењу човека човеку  

* Човекова брига за очување 

природе, биљака и животиња  

* Прича Свети Герасим и лав 

Јордан  

* Приче и слике о кућним 

љубимцима  
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љубав према 

Богу 

5. 26. Сваки 

човек је за нас 

Христос 

6. 27.Научили 

смо о нашој 

вери 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Катихизацијакаолитургијскаделатност- заједничкоједелокатихете (вероучитеља) ињеговихученика.  

Катихета (вероучитељ) битребалосталнодаиманаумудакатихезанепостојирадигомилањаинформација („знањаовери“), 

већкаонастојањедасеучењеиискуствоЦрквеличноусвојеиспроведууживоткрозслободноучешћеубогослужбеномживотуЦркве.  

Напочеткусвакенаставнетемеученикебитребалоупознатисациљевимаиисходиманаставе, садржајимапотемама, 

начиномостваривањапрограмарада, каоисаначиномвредновањањиховограда.  

Врстенаставе 
Наставасереализујекрозследећеобликенаставе:  

теоријсканастава (35 часова)  

практичнанастава (1 час)  

 

Местореализацијенаставе 
Теоријсканаставасереализујеуучионици;  

Практичнанаставасереализујеуцркви – учешћемулитургијскомсабрању;  

 

Дидактичкометодичкаупутствазареализацијунаставе 
Уводнечасоветребалобиосмислититакодадопринесумеђусобномупознавањуученика, упознавањуученикасциљевима, исходима, 

наставнимсадржајима, алиитакоданаставникстекнепочетниувидутокаквимпредзнањимаиставовимаизподручјаПравославногкатихизиса, 

групарасполаже.  

Реализацијапрограматребалобидасеодвијаускладуспринципимасавременеактивненаставе, 

којасвојомдинамикомподстичеученикенаистраживачкиипроблемскиприступсадржајиматема. 

Утокуреализацијестављатинагласаквишенадоживљајноиформативно, амањенасазнајноиинформативно.  
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Квалитетнаставесепостижекадасенаставнисадржајиреализујуускладусасавременимпедагошкимзахтевимаупогледуупотреберазноврснихметода, 

обликарадаинаставнихсредстава.  

Имаућиувидузахтевенаставногпрограмаимогућноститранспоновањанаставногсадржајаупедагошкодидактичкарешења, 

наставникбитребалодаводирачунаиопсихолошкимчиниоцимаизвођењанаставе – узрастуученика, нивоупсихофизичкогразвоја, интересовањима, 

склоностима, способностимаимотивацијиученика.  

Уостваривањусавремененаставенаставенаставникјеизворзнања, креатор, организаторикоординаторученичкихактивностиунаставномпроцесу.  

НаставајеуспешнореализованаакојеученикспремандаЦрквусхватикаопросторзаостваривањесвојеличностикроззаједничарењесаближњимаиТрој

ичнимБогомкојипостајеизворипуноћањеговогживота.  

 

Евалуацијанаставе 
Евалуацијунаставе (процењивањеуспешностиреализацијенаставеиоствареностизадатакаиисходанаставе) наставникћеостваритинадваначина:  

процењивањемреакцијеученикаилиприкупљањемкоментараученикапутеманкетнихевалуационихлистића;  

проверомзнањакојеученициусвајајуначасуииспитаивањемставова;  

 

Оцењивање 
Непосредноописнооцењивањеученикаможесевршитикроз:  

усменоиспитивање;  

писменоиспитивање;  

посматрањепонашањаученика;  

 

Оквирнибројчасовапотемама 
Увод – 1  

Заједницакаоосновживота – 4  

ЗаједницаљубавиБога, човекаиприроде – 5  

НеизмернаљубавБожја-Христоссероди! – 6  

Црква – заједницасаБогом – 8  

Христоваљубавпремачовекуисвету – 4  

Нашабригаосвету – 6  

Евалуација – 1+1  
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В.ОБЛИК ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Назив предмета  ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Циљ  
ЦИЉ пројектног учења је да се створе услови при којима ће ученици самостално стицати нова знања из разних 

извора, учити да користе стечена знања за решавање теоријских и практичних задатака, стицати комуникативне 

вештине радећи у групама, развијати  изтраживачке вештине и систематичко мишљење. 

Разред  први 

Годишњи фонд часова  36 часа 

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.  

Пројектнанастава је део целокупног образовно-васпитног рада и прати наставни процесуважавајућиспецифичностинаставнихпредмета у 

првомразреду.Ослонци планирања и организације пројектне наставе су: уважавање узраста ученика и њихове природне радозналости са којом долазе у први разред;  

коришћење ваншколских знања, вештина и искустава ученика; укључивање свих ученика уз поштовање њихових различитости; повезивање садржаја свих наставних 

предмета и употреба савремених информационо-комуникационих технологија.Затоовајобликрадаомогућаваданаставнипредметибудусмисленомеђусобноповезаникао 

и доведени у везусасвакодневнимживотомученика.Натајначинсеобезбеђујеразумевањесврхеоногаштосеучи, функционалноповезивањезнања,вештина и искустава и 

мотивација 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.  

 

 

Тема пројекта Циљ пројекта Исходи 

/навести 

предмете из 

којих су 

преузети/ 

Садржаји 

 

Активности 

Међупредметне 

компетенције 

Методе 

рада  и 

средства 

Динамика Продукти 

ЧОВЕК И ПОРОДИЦА 

 

Циљ пројектног 

учења је да се 

створе услови при 

којима ће 

ученици 

самостално 

стицати нова 

знања из разних 

-ученик развија 

своје 

стваралачке 

способности 

-ученици 

дискутују и бирају 

тему 

-подела улога 

-прихватање 

обавеза 

СОН, Српски 

језик, Математика, 

Музичка култура, 

Ликовна култура, 

Физичка култура 
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САОБРАЋАЈ 

извора, учити да 

користе стечена 

знања за 

решавање 

теоријских и 

практичних 

задатака, стицати 

комуникативне 

-мотивација 

ученика 

-ученичка 

знања имају 

трансферну 

вредност 

-рад у групама 

-подношење 

извештаја 

-сређивање 

резултата 

СОН, Српски 

језик, Математика, 

Музичка култура, 

Ликовна култура, 

Физичка култура 

   

МАТЕМАТИКА ОКО НАС 

вештине радећи у 

групама, 

развијати  

изтраживачке 

вештине и 

систематичко 

мишљење. 

-уравнотежен 

развој 

физичких и 

психичких 

функција 

-давање мишљења 

о читавом процесу 

СОН, Српски 

језик, Математика, 

Музичка култура, 

Ликовна култура, 

Физичка култура 

 

   

ЧОВЕК И ПРИРОДА  

-ученик 

самостално 

планира и 

организује 

сопствени рад 

-развијање 

одговорности 

 СОН, Српски 

језик, Математика, 

Музичка култура, 

Ликовна култура, 

Физичка култура 
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Г.  ООББЛЛИИКК  ООББРРААЗЗООВВННОО--  ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА  

 
 

Назив предмета  
ДОПУНСКА НАСТАВА-СРПСКИ ЕЗИК 

 

Циљ  

Циљеви :Идентификација ученика за допунску наставу у септембру– утврђивање знања које је потребно за даљи 

рад. У допунски рад могу током година да се укључе и ученици који из различитих разлога нису успели да 

савладају делове градива. Допунски рад за поједине ученике траје док се не овлада одређено градиво. 

-да ученици , који спорије напредују овладају основним знањима наставе почетног читања и писања. 

Разред  први 

Годишњи фонд часова  18 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Садржаји програма Број часова 

ОСНОВЕ ЧИТАЊА И ПИСАЊА 

 

- Претходна испитивања  

- Припрема за читање и писање 

- Почетно читање и писање 

- Усавршавање читања и писања 

 

10 

ЈЕЗИК 

- граматика 

- правопис 

4 

КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира( поезија, проза, драмски текст) 

Читање текста 

Тумачење текста 

Књижевни појмови( песма, прича, драмска игра) 

4 
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Назив предмета  
ДОПУНСКА НАСТАВА- МАТЕМАТИКА 

 

Циљ  

Циљеви : Идентификација ученика за допунску наставу у септембру месецу– утврђивање знања које је потребно за 

даљи рад. У допунски рад могу током година да се укључе и ученици који из различитих разлога нису успели да 

савладају делове градива. Допунски рад за поједине ученике траје док се не овлада одређено градиво.  

-да ученици , који спорије напредују овладају основним знањима наставе почетног читања и писања. 

Разред  први 

Годишњи фонд часова  18 часа 

 

 

 

 

 

 

Садржаји програма Број часова 

ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И ОДНОСИ МЕЂУ ЊИМА 

- Релације међу предметима( лево- десно, горе- доле...) 

- Предмети облика круга, квадрата и правоугаоника 

3 

ЛИНИЈА И ОБЛАСТ 

- Врсте линија 

- Унутрашњост и спољашњост 

- Дуж 

3 

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ПРЕМА СВОЈСТВИМА 

- Упоређивање предмета према два својства 
2 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 

- Читање и писање бројева 

- Математички знаци 

- Упоређивање бројева 

- Редни бројеви 

- Сабирање и одузимање 

- Једначине 

10 
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Д. Остали облици васпитно-образовног рада 
 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  
 

 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 

 превенција малолетничке деликвенције 

 превенција болести зависности 

 
 

Време реализације Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

-септембар 

 Пријем ученика и упознавање са родитељима 

 Кућни ред у школи 

 Избор Одбора одељењске заједнице и њен рад  

 Наше обавезе, наше одговорности 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

 

-октобар 

 У сусрет Дечијој недељи 

 Учешће у активностима Дечије недеље 

 Упознавање са Конвенцијом дечјих права 

 Чистоћа је пола здравља 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна радионица 

-одељењски старешина 

-ученици 

- Дечији савез 

-стручни сарадник 

-новембар 

 Правилна исхрана 

 Ругати се не значи шалити се 

 Шта замерам родитељима 

 Вршњачка едукација о одрживом развоју 

-разговор 

 -дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

-сарадници Завода за јавно здравље 

-децембар 

 Агресивно испољавање и вређање других, претње, 

физички обрачуни, непожељног понашања 

 Превенција насиља – педагог школе 

 Породични и други празници 

 Новогодишњи вашар 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна радионица 

 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 
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-јануар 
 Разговор о првом просветитељу Светом Сави 

 Ведар одељењски састанак и зидне новине 
-разговор 

-одељењски старешина 

-ученици 

-фебруар 

 Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

 Гледали смо, интересује ме... 

 Како разрешити конфликт и помоћи другу када му је 

тешко  

 Маскембал 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-одељенски старшина 

 

-март 

 

 

 

-     Живот у одељењу – однос дечака и девојчица 

-  Прихватање личних проблема као изазова за њихово 

решавање 

-      Када бих могао, променио бих... 

-      Да ли сам задовољан постигнутим успехом 

-    Учествујемо у прослави Дана школе 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

-дискусија 

 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 

- ученици 

-април 

-    Све што знамо о штетности никотина, алкохола и 

дроге 

-     Кад имаш проблем... 

-   Лепо понашање: на улици, у школи, породици, 

биоскопу... 

-    Како да сачувамо свет око себе 

-разговор 

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

 

 

-ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

 

-мај 

-    Лепа реч и гвоздена врата отвара  

-    Мој хоби 

-   Анализирамо рад и проблеме у нашој одељењској 

заједници 

-дискусија 

-разговор 

- ученици 

-одељенски старешина 

-јун 
-    Покажи шта знаш 

-    Ведар одељењски састанак 
-разговор 

-ученици 

-одељенски старешина 

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 
Циљ:-успостављање корелације наставе са природним условима и животом, 

- коришћење природних услова за побољшање здравља ученика, 
- организација разноврсних друштвених, спортских, ликовних, радно-техничких и културних активности. 

- Задаци: 
- реализација оперативног плана рада наставних предмета, 

- примена активних метода учења (метода разговора, метода посматрања, демонстративна), 

- реализација различитих облика рада (групни рад, рад у пару). 

- развијање правилног односа ученика према природи (биљкама и животињама), 

- подстицање ученичког интересовања за посматрање, упознавање и доживљавање природе, биљног и животињског света, 

- развијање стваралачких и истраживачких способности ученика, креативности и маште, 

- развијање другарства, колективног начина живота и такмичарског духа, 

- неговање културе живота, рада и понашања у целодневној комуникацији ученика и учитеља као и њихово међусобно упознавање и зближавање. 
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Наставне области 
Број 

часова 

Активности у 

образовно- 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Српски језик 6 

- посматрање 

- уочавање 

- причање 

- описивање 

- писање 

- читање 

- дијалошка 

- текстуална 

- писаних радова 

- излагања 

- Развијање способности посматрања и   

  уочавања  богатства облика, боја, звуко- 

  ва и гласова у при роди  

- Доживљавање лепог у природи 

- Богаћење речника 

- Упућивање ученика да доживљавају, ра- 

  зумеју и изражавају слике и осећања  

  израженим у књижевним текстовима 

- Изражавање сопственог утиска 

- Развијање и неговање сарадничких односа 

Математика 4 

- процењивање 

- израда задатака 

уочавање 

- практицан рад 

- закључивање 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- писаних радова 

- Примена стечених знања на решавање задатака 

различитог типа 

 

Природа и друштво 4 

- разгледање 

- посматрање 

- уочавање      сличности 

  и разлика 

 

- дијалошка 

- систематско 

посматрање 

- текстуална 

- писаних радова 

- Проширивање знања о лековитим водама 

- Упознавање сведока прошлости 

- Уочавање разлика и сличности међу кра 

јевима 

Музичка култура 3 

- певање 

- играње 

- слушање 

- извођење 

- дијалошка 

- демонстративна 

- илустративна 

- Подстицање расположења и ведрине 

- Певање и играње научених игара, разви- 

  јање стваралаштва, креативности и ори- 

гиналности 

Физичко васпитање 5 

-  трчање 

- шетање  

- такмичење 

- одржавање личне  

  хигијене 

- игра 

- демонстративна 

- дијалошка 

- самосталног рада 

- Развијање издржљивости, истрајности,  

  упорности, спретности, такмичарског 

  духа, толеранције, координације и фи- 

  зичких способности 

- Развијање хигијенских навика ради ефи 

  каснијег очувања здравља и повећања  

  отпорности организма  

Ликовна култура 2 

- посматрање 

- цртање 

- сликање 

- израда 

- дијалошка 

- демонстративна 

- практичан рад 

- Цртање, сликање, израда на основу непо - 

  средног опажања околине 

- Развијање смисла за лепо и уредно  
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Грађанско вапитање 1 

- причање 

- цртање 

- дијалошка 

- парактичан рад 

- текстуална 

Развијање другарства и пријатељства 

- Поштовање разлика 

- Уважавање својих и туђих потреба 

ВАННАСТАВНЕ   АКТИВНОСТИ 

Пешачки излети 

(рекреативно-сазнајног 

карактера) 

7 

- шетање 

- уочавање 

- учење 

- посматрање и 

описивање 

 

- излагања 

- дијалошка 

- очигледности 

- практичних радова 

- Развијање правилног односа према природи и њеном 

очување 

- Стицање нових знања 

- Примена стечених знања на очигледним, природним 

објектима 

- Упознавање околине   

- Развијање спретности и кондиције у природи 

- Боравак на чистом ваздуху ради очувања здравља 

ученика 

Културно-забавне 

активности 
7 

- играње 

- певање 

- креирање маски и  

  фризура 

- имитирање 

- такмичење   

- демонстративна 

- експериментална 

- практичних радова 

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу, развијање 

другарства 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и креативности 

- Неговањење смисла за хумор 

 

Час одељенског 

старешине 
4 

- причање 

- размена искуства 

- прилагођавање  

- учење 

- примена правила  

понашања 

- излагање 

- разговор 

- демонстративна 

- Развијање другарских  и пријатељских односа 

- Прилагођавање новим условима живота 

- Подстицање на културно понашање у различитим 

животним ситуацијама 

  (шетњи, игри, ресторану, купатилу, 

  соби, дискотеци, продавници…) 

- Развијање осећања припадања у групи 

- Развијање толеранције и сарадње 
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План рада математичке секције 
 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Основни облици извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1.Природни  

бројеви  

- природни бројеви и 

операције ( 8) 

-решавање задатака 

путем једначина ( 6 ) 

-Логички и 

комбинаторни задаци 

( 6 ) 

20 
- сабирање и одузимање до  

-решавање једначина 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

- именовање 

- упоређивање 

- сабирање и одузимање 

бројева, решавање 

једначина, Развијање 

логике и комбинаторике 

2. Геометрија 

 
6 

- посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- упоређивање 

- разликовање 

-конструисање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

- посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- упоређивање 

- разликовање 

- демонстративна 

- интерактивна 

- игра 

- илустративна 

3. Мерење и мере 

- мере за дужину 

- мере за време 

4 

- упоређивање 

- мерење 

- прављење модела 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

 

- демонстративна 

- игра 

 

- упознају мере за дужину, 

као и  јединице за време  
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-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

4. Занимљиви 

задаци 

 

6 

- посматрање 

- уочавање 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

- решава магичне квадрате , 

ребусе и занимљиве задатке 
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ПЛАН РАДА РИТМИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
Циљ и задаци 

-развијање интересовања музичке осетљивости и  

креативности,стварања расположења,слушање и играње у ритму;  

-оспособљавање за развијање ритма и покрета; 

-развијање музикалности, љубави према музици, плесу; 

-развијање креативности ни осећаја припадности. 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Основни облици извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Окупљање чланова и 

избор музике за игру 

 

2 

-окупљање 

-договор 

-коментарисање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

- именовање 

- игра 

- окупити ученике и 

изабрати музику за рад 

Увежбавање покрета 

на дату музику 
4 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

 -развија кооперативност 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

 

- стимулисати телесни развој 

повећањем кретних 

способности 

-задовољити потребу за 

кретањем кроз игру 

-утицати на развој 

кординације и гипкости 

-задовољити потребе 

ученика за групном 

идентификацијом и 

социјализацијом личности 

-развијање способности за 

доживљавање и стварање 

естетских вредности, лепоту 

кретања, снаге мишића ногу 

и издржљивости 

Избор за најбољи 

плесни пар 

 

2 

 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

 

- демонстративна 

- игра 

 

-стимулисати телесни развој 

повећањем кретних 

способности 

-задовољити потребу за 

кретањем кроз игру 
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-играње 

 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

-утицати на развој 

кординације и гипкости 

-задовољити потребе 

ученика за групном 

идентификацијом и 

социјализацијом личности 

-развијање способности за 

доживљавање и стварање 

естетских вредности, лепоту 

кретања, снаге мишића ногу 

и издржљивости 

Припрема наступа за 

Нову годину 
8 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

- демонстративна 

- игра 

 

-стимулисати телесни развој 

повећањем кретних 

способности 

-задовољити потребу за 

кретањем кроз игру 

-утицати на развој 

кординације и гипкости 

-задовољити потребе 

ученика за групном 

идентификацијом и 

социјализацијом личности 

-развијање способности за 

доживљавање и стварање 

естетских вредности, лепоту 

кретања, снаге мишића ногу 

и издржљивости 

Припрема наступа за 

Дан жена 
11 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

- демонстративна 

- игра 

 

стимулисати телесни развој 

повећањем кретних 

способности 

-задовољити потребу за 

кретањем кроз игру 

-утицати на развој 

кординације и гипкости 

-задовољити потребе 

ученика за групном 

идентификацијом и 

социјализацијом личности 

-развијање способности за 

доживљавање и стварање 

естетских вредности, лепоту 

кретања, снаге мишића ногу 
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и издржљивости 

Плес по избору 

ученика 
4 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

- демонстративна 

- игра 

 

стимулисати телесни развој 

повећањем кретних 

способности 

-утицати на развој 

кординације и гипкости 

-задовољити потребе 

ученика за групном 

идентификацијом и 

социјализацијом личности 

-развијање способности за 

доживљавање и стварање 

естетских вредности, лепоту 

кретања, снаге мишића ногу 

и издржљивости 

Припрема наступа за 

завршну приредбу 
3 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

- демонстративна 

- игра 

 

стимулисати телесни развој 

повећањем кретних 

способности 

-задовољити потребу за 

кретањем кроз игру 

-утицати на развој 

кординације и гипкости 

-задовољити потребе 

ученика за групном 

идентификацијом и 

социјализацијом личности 

-развијање способности за 

доживљавање и стварање 

естетских вредности, лепоту 

кретања, снаге мишића ногу 

и издржљивости 

Анализа рада секције 1 

-анализа 

-уочавање 

-оцењивање 

-процењивање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

-разговор 

-објашњавање 
-анализирати рад секције 
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ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 
Циљ рада секције је да се код ученика млађег школског узраста побуди интерес за рецитовањем, учењем рецитала и игроказа. Секција подстиче развијање ученичке 

маште, креативности и оргиналности. Оспособљава ученике за лиепо и изражајно рецитовање. Рецитаторска секција омогућава развој личних склоности за 

књижевност и књижевно стваралаштво те развија и негује интерес за литерарно и говорно презентовање књижевне уметности. Развија се код ученика љубав према 

књизи, као и проширују знања о књижевном стваралаштву. Ученици ће се на секцији упознати се с дикцијом, акцентом, интонацијом и темпом. Откриће лепоте 

поезије и бити подстакнути на читање и самостални истраживачки рад. 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 

раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1. Укључивање 

ученика у рад 

секције   

 

1 

 Планирање 

 Анализирање 

 Реализација 

 Евалуација 

 Процена 

 

 посматрање 

 уочавање 

 демонстрација 

 објашњавање 

 играње 

 посматрање 

 уочавање 

 демонстрација 

објашњавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Планирање 

 Анализирање 

 Реализација 

 Евалуација 

 Процена 

 

 усмерава 

 наводи 

 ствара ситуацију 

 сугерише 

 подстиче 

 дискутује 

 анализира 

 мотивише 

 координира 

развија кооперативност 

 посматрање 

 уочавање 

 демонстрација 

 објашњавање 

 играње 

 

 посматрање 

 уочавање 

 демонстрација 

 објашњавање 

 играње 

 

 

- Усавршавање усменог 

изражавања  

- Увођење у основе поетског 

изражавања 

- Развој стваралачких 

способности  

- Потпуније естетско 

образовање  

- Сазнајно и емотивно 

богаћење 

- Подстицање интересовања, 

развој  опажања, 

размишљања и слободног 

изражавања 

- Развијање способности за 

концентрацију и способности 

за јавне наступе 

- Развијање могућности да се 

претходно стечена знања 

употребе на нов и 

оригиналан начин 

- Мотивисање ученика да 

проналазе лепа места, слике 

у уметничким текстовима; 

уопштавање сликовитости 

речи и изражајности у 

описивању слика природе 

2. Упознавање 

ученика са планом 

и програмом рада 

секције 

1 

3. Испитивање 

могућности за 

правилно казивање 

стихова, текстова 

2 

4. Пригодне 

рецитације поводом 

Дечије недеље 

2 

5. Увежбавање 

одабраних 

рецитација 

2 

6. Пријем првака у 

Дечији савез- 

наступ најмлађих 

рецитатора 

1 

7. Учимо од старијих 

другова- слушање 

изражајног 

рецитовања 

2 

8. Рецитовање дечије 2 
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поезије - Развијање самосталности у 

раду и постицање на 

стваралачки рад  

- Богаћење речника 

9. Увежбавање 

изражајног 

рецитовања 

2 

10. Изражајно 

рецитовање уз 

музику „Деца су 

украс света“ 

2 

11. Изражајно 

рецитовање 

„Другарство“ 

2 

12. Казивање 

омиљених стихова 

напамет научених  

по избору ученика 

4 

13. Изражајно 

рецитовање стихова 

... 

2 

14. ... увежбавање 

изражајног читања 

текста 

2 

15. . . . увежбавање 

умећа рецитовања 
2 

16. „Нова година“ – 

увежбавање 

рецитовања 

2 

17. „Зима“ – 

увежбавање 

рецитовања 

2 

 

18. Нова година – 

приредба 
1 

19. Одабир пригодних 

текстова за 8. март 
1 

20. Подела текстова и 

њихово читање 
1 

21. Увежбавање 

одабраних текстова 
3 

22. Казивање научених 

стихова 
2 

23. Ми- мали песници 

„Мајци на дар“ 
2 
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24. Најлепши стихови 

о мамама 
3 

25. Програм поводом 8. 

Марта 
1 

 

 

 

  

26. Одабир пригодних 

текстова за Дан 

школе 

1 

27. „Школа“- казивање 

напамет научених 

стихова и њихова 

илустрација 

3 

28. „Од куће до 

школе“- казивање 

стихова уз музику 

29. Одабир пригодних 

текстова о пролећу 

2 

 

 

2 

30. Казивање стихова о 

пролећу 
3 

31. „Шаљива песма“ 1 

32. „Пачја школа“, 

Јован Јовановић 

Змај 

1 

33. „Пачја школа“, 

Јован Јовановић 

Змај 

1 

34. Заједно пишемо 

стихове 
2 

35. Казивање 

написаних стихова 
2 

36. Рецитације на тему 

„Безбедност  у 

саобраћају“ 

1 

37. Рецитације на тему 

„Безбедност  у 

саобраћају“ 

1 

38. Читање текстова . . 

. 
4 

39. Анализа рада 

рецитаторске 

секције 

1  
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ПЛАН РАДА ФОЛКЛОРНО-РИТМИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

Циљ: 
-Фолклорно – ритмичка  секција : 

-окупља децу која промовишу народну традицију и културу околине,секција има за циљ и да заинтересоване упути у елементе  модерног плеса. 

Задаци: 

- развија  љубав према народним  играма, песмама, обичајима 

-развија моторичке способности код ученика, 

-развија припадност•    стицање способности лепог, течног и креативног импровизованог изражавања, 

-стицање искуства и навика за колективни живот и рад, 

- развој опажања, размишљања и слободног изражавања, 

-  развијање критичке способности, 

- развијање самоконтроле, досетљивости... 

 
 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 

раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Игре из Војводине 2 

-окупљање 

-договор 

-коментарисање 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

 

- именовање 

- игра 
- окупити ученике и изабрати музику за рад 

Разгранала грана 

јоргована 
1 

 Планирање 

 Анализирање 

 Реализација 

 Евалуација 

 Процена 

 

 посматрање 

 уочавање 

 демонстрација 

 објашњавање 

 играње 

 посматрање 

 уочавање 

 демонстрација 

 објашњавање 

 играње 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Планирање 

 Анализирање 

 Реализација 

 Евалуација 

 Процена 

 

 усмерава 

 наводи 

 ствара ситуацију 

 сугерише 

 подстиче 

 посматрање 

 уочавање 

 демонстрација 

 објашњавање 

 играње 

 

 посматрање 

 уочавање 

 демонстрација 

 објашњавање 

 играње 

 

 

 стимулисати телесни развој 

повећањем кретних способности 

 задовољити потребу за кретањем 

кроз игру 

 утицати на развој кординације и 

гипкости 

 задовољити потребе ученика за 

групном идентификацијом и 

социјализацијом личности 

 развијање способности за 

доживљавање и стварање естетских 

вредности, лепоту кретања, снаге 

мишића ногу и издржљивости 

 

,,Дивна, Дивна“-

народна игра 
1 

Игре из Војводине 2 

Моравац-народно 

коло 
1 

Игре из Војводине 2 

Влашко коло 1 

Игре из Војводине 4 

Савремени плесови 6 

Игре из Војводине 1 

Припрема за 

приредбу за 8. март 
1 

Приредба за 8. март  1 

Српске народне игре 

и диско плесови 
1 
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Припрема за 

приредбу за Дан 

школе 

1 

 дискутује 

 анализира 

 мотивише 

 координира 

 развија 

кооперативност 

Приредбу за Дан 

школе 
1 

Игре из Војводине 3 

Савремени плесови 

 

4 

 

Припрема за завршну 

приредбу 

2 

 

Завршна приредба 1 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 
Циљеви драмске секције су: 
 

•    упознавање  са основама драмског истраживања, 

•    богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења, 

•    развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе, 

•    стицање способности лепог, течног и креативног импровизованог изражавања, 

•    стицање искуства и навика за колективни живот и рад, 

•    развој опажања, размишљања и слободног изражавања, 

•    развијање критичке способности, 

•    развијање самоконтроле, досетљивости... 

•    подстицање интересовања за истраживање 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

1.Укључивање ученика у рад секције и 

договор о раду 
1 - демонстративна 

 

 

 

 

 

- интерактивна 

 

- дијалошка 

- самосталног рада 

-Пружа могућност за развој стваралачких способности у васпитању и 

образовању детета 

-Драмско изражавање пружа и омогућава постизање примарних резултата, а 

то је ослобођеност у говору, у покрету, култивисање говора, развијање 

маште, флексибилности и стваралачких способности 

-Применом система драмских игара можемо постићи: 

    - увођење у основе драмског изражавања; 

    - развијање стваралачких способности; 

    - потпуније естетско образовање; 

    - сазнајно и емотивно богаћење, развијање маште; 

    - развој опажања, размишљања и слободног изражавања; 

2.Упознавање ученика са планом и 

програмом секције 
1 

3-.4.Испитивање могућности за 

казивање драмских текстова 
2 

5-6.Вежбе за развој маште, присутност 

пажње и способности памћења 
2 

7.Читање драмског текста уз правилно 

казивање 
1 

8.Вежбе у читању драмског текста 1 
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Литература:  

„Антологија луткарских текстова“ Кр. Уштар 

„Од игре до позорнице“, Зора Бошкан-Танурџић 

Дечји часописи 

Материјал са интернета 

„Игрокази“, Дејан Алексић 

9.Одабирање текстова за учење и игру 

на тему „Нова година“ 
1 

    - развој способности за концентацију и способности за јавно наступање; 

    - развој способности за самоконтролу, досетљивост и самосталност у       

раду; 

     - развијање могућности да стечена знања употрби на нов начин 
10.-11. Читање текстова, подела улога и 

учење 
2 

12.Читајуће пробе- пробе за столом 1 

13. Увежбавање драмских текстова 1 

14. Рад на учењу подељених текстова 1 

15. Увежбавање текстова и пробе 1 

16. Пробе на позорници 1 

17.Увежбавање драмских текстова 1 

18. Одабирање текстова за Осми март 1 

19. Подела текстова и њихово читање 1 

20. Увежбавање драмских  текстова  1 

21. Наступ за Нову годину 1 

22.  Увежбавање драмских  текстова 1 

23. Учење текста, мимике, покрета, 

изражавање осећања 
1 

24. Пробе на позорници- распоредне 

пробе 
1 

  

25. Програм поводом 8. марта 1 

26-27. Имитације и пантомиме 2 

28-29. Шале и имитације 2 

30. Текстови по избору ученика 1 

31. Читање текстова по избору ученика 1 

32. Увежбавање одабраних драмских 

текстова 
1 

33-34. Драмски текстови на тему 

“Безбедност у саобраћају“ 
2 

35. Читање драмских текстова „Лепе 

речи, ненасилна комуникација“ 
1 

36. Анализа рада драмске секције 1 
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ПРОГРАМ РАДА ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКЕ  СЕКЦИЈЕ 
 

Циљ рада секције је да деца уживају у писању различитих писмених састава, познају главне елементе различитих врста писмених састава, користе богат фонд 

ријечи, испољавају оригиналност и креативност у писању, и да могу да анализирају различите врсте писмених састава. 

 

Циљеви и задаци литерарне секције су: 

 

- Развој културе писменог изражавања 

- Развој љубави према писаној ријечи 

- Развој интересовања за писање 

- Сликовитост и јасност у писању 

- Равој маштовитости и креативности 

- Развој радних навика 

Такође, циљ ове секције је дасе код ученика млађег школског узраста побуди интерес за рецитовањем, учењем рецитала и игроказа. Секција подстиче развијање 

ученичке маште, креативности и оргиналности. Оспособљава ученике за лиепо и изражајно рецитовање. Рецитаторска секција омогућава развој личних склоности за 

књижевност и књижевно стваралаштво те развија и негује интерес за литерарно и говорно презентовање књижевне уметности. Развија се код ученика љубав према 

књизи, као и проширују знања о књижевном стваралаштву. Ученици ће се на секцији упознати се с дикцијом, акцентом, интонацијом и темпом. Откриће лепоте 

поезије и бити подстакнути на читање и самостални истраживачки рад. 

 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Формирање секције, 

уклључивање ученика у 

рад 

1 

-окупљање 

-договор 

-коментарисање 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

 

- именовање чланова 

и одабир литературе 

- окупити ученике и изабрати литературу 

за рад 

 

 

Читање пригодних 

рецитација поводом 

дечије недеље: „Лето 

мирише, Школа зове“, 

„И ја сам дете“, „ Здраво 

прваци школски јунаци“, 

„Деца су сами себи 

снови“ 

1 

- демонстрац

ија 

- објашњава

ње 

- разговор 

- усмено 

излагање 

- писање  

- читање  

- рецитовање 

- причање 

- препричава

 

 

 

 

 

 

 

- планира 

- реализује 

- процењује 

- усмерава 

- наводи 

- писање  

- читање  

- рецитовање 

- причање 

- препричава

ње 

- увежбавање 

- такмичење 

- илустровање 

 

 

 

- усавршавање усменог и писменог 

изражавања 

- Усавршавање технике израде писмених 

састава (рад на развијању осећања и 

смисла за композицију излагања) 

- Развијање и неговање писмености ( 

јасност, побвезаност реченица, адекватна 

употреба речи у реченици, правилна 

употреба правописних правила) 

- Увођење ученика у елементе анализе 

уметничких текстова (разумевање 

Изражајно казивање 

научених стихова „ 

Здраво прваци школски 

јунаци“, „Деца су сами 

2 
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себи снови“ ње 

- увежбавање 

- такмичење 

- илустровањ

е 

- планирање 

- анализа 

- реализација 

- евалуација 

- самоевалуа

ција 

 

- сугерише 

- подстиче 

- дискутује 

- анализира 

- мотивише 

- координира 

- развија 

кооперативност 

- ствара 

ситуацију 

- евалуација 

 

садржине текста, поруке, схватање 

узрочно – последичних веза; језик у 

функцији уметничког изрражавања) 

- Увођење у основе поетског изражавања 

- Развој стваралачких способности 

- Потпуније естетско образовање 

- Сазнајно и емотивно богаћење 

- Подстицање интересовања, развој 

опажања, размишљања и слободног 

развијања способности за концентрацију 

и способности за јавне наступе 

- Развијање могућности да се претходно 

стечена знања употребе на нов и 

оригиналан начин 

 

- Мотивисање ученика да проналазе лепа 

места, слике у уметничким текстовима; 

уопштавање сликовитости речи и 

изражајности у описивању слика 

прирроде 

- Богаћење речника 

- Развијање самосталности у раду и 

подстицање на стваралачки рад 

 

Писање сатава на тему: 

„Дете“ и „Другарство“ 
1 

Читање литерарних 

радова „Дете“ и 

„Другарство“ 

1 

Читање песама и 

текстова о јесени 
1 

Писање састава на тему 

„Јесен“ 
1 

Рецитовање песама и 

читање литерарних 

радова о јесени 

1 

Причање доживљаја 

према заједничком плану  
1 

„Доживљај који 

памтим“, писање теме 
1 

Читање песама и писање 

састава на тему: „ Нова 

година“ и „Зима“ 

1 

Рецитовање песама и 

читање литерарних 

радова 

2 

Припрема за 

новогодишњу приредбу 

    
1 

 

 

 

  

Приредба за Нову 

годину 
1 

Припрема рецитација за 

дан Светог Саве и 

писање састава на тему: 

„Свети Сава“ 

1 

Увежбавање рецитација 

и избор најуспешнијих 

литерарних радова 

1 

Прослава дана Светог 

Саве 

1 

 

Такмичење рецитатора 1 

Наградни темат поводом 

Дана жена, писање 

састава 

1 
    

Увежбавање рецитала 1 
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Припрема програма за 8. 

март 
1 

Приредба поводом Дана 

жена 
1 

Припрема рецитатора за 

Дан школе 
1 

Писање састава поводом 

Дана школе 

 

1 

Увежбавање рецитала и 

избор најуспешнијих 

литерарних радова 

2 

Прослава Дана школе 

 
1 

Уочавање описа природе 

у књижевним 

текстовима 

1 

Читање песама и 

текстова о пролећу 
2 

Писање састава о 

пролећу 
2 

Рецитовање песама о 

пролећу 
2 

 

ПРОГРАМ ФОЛКЛОРНЕ СЕКЦИЈЕ-ГОДИШЊИ  ФОНД  ЧАСОВА 36  

Циљ: 
Развијење љубави према народним  играма, песмама, обичајима. 

Задаци: 
-упознавање са играма које су се некада играле, песмама 

које су се певале, причама које су се некада причале. 

-упознавање ученика са разним обичајним радњама које су 

се одигравале приликом неких важних послова у пољу: жетва, 

берба кукуруза, берба грожђа. 

-упознавање са народним обичајима везаним за празнике 

(крсне славе, поворке, бадњак, Божић, Богојављање, Свети Сава, 

Ускрс,) 

-стицање искуства и навика за колективни живот и рад, 

- развој опажања, размишљања и слободног изражавања, 

-  развијање критичке способности, 

- развијање самоконтроле, досетљивости... 
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ЕКСКУРЗИЈА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД 
Циљ и задаци 
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и 
задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно 

упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и 

духовним наслеђем и привредним достигнућима. 
Задаци екскурзије су: 
- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, 
- повезивање и примењивање знања и умења, 
- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање 

позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и 

естетским вредностима, 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

1. Укључивање ученика у рад 

секције и договор о раду 
1 

- демонстративна 

 

 

 

 

 

- интерактивна 

 

- дијалошка 

- самосталног рада 

- Стимулисати телесни развој повећањем кретних способности; 

- Задовољавати потребу за кретањем кроз игру; 

- Утицати на развој координације и гипкости; 

- Задовољавати потребе ученика за групном идентификацијом и 

социјализацијом личности; 

- Развијати способност за доживљавање и стварање естетских 

вредности, лепоту кретања, снаге мишића ногу и издржљивости. 

 

2. Дивна, Дивна 2 

3. Ја брдом, брдом 2 

4. Увежбавање научених игара 1 

5. Ја посејах лубенице 2 

6. Дођи Миле у наш крај 2 

7. Увежбавање научених игара 1 

8. Рузмарин  3 

9. Моравац  3 

10. Увежбавање научених игара 1 

11. Ужичко коло 3 

12. Моравско коло 3 

13. Увежбавање научених игара 1 

14. Шумадинка  3 

15. Катанка  3 

16. Увежбавање научених игара 1 

17. Влашко коло  3 

18. Увежбавање научених игара 1 
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- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва 

- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно, 
- проучавање објеката и феномена у природи, 
- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима, 
- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, 
- развој и практиковање здравих стилова живота, 
- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите 

животиња, 
- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих 

извора, 
- оснаживање ученика у професионалном развоју, 
- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање, 
- развијање способности оријентације у простору. 
 

Једнодневни излет 
 

Циљ и задаци 
Циљ излетајесте да допринесе остваривању циљева изадатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно 
упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и 

духовним наслеђем и привредним достигнућима. 
Задаци излета су: 
- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, 
- повезивање и примењивање знања и умења, 
- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање 

позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и 

естетским вредностима, 
- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва 

- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно, 
- проучавање објеката и феномена у природи, 
- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима, 
- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, 
- развој и практиковање здравих стилова живота, 
- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите 

животиња, 
- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих 

извора, 
- оснаживање ученика у професионалном развоју, 
- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање, 
- развијање способности оријентације у простору. 
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ПЛАН   АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА “ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“  

 Циљ и задаци програма  проистичу из пројекта  „Покренимо нашу децу“   Савеза професора физичког васпитања и спорта у сарадњи 

са Министарством просвете науке и технолошког развоја и компанијом „Књаз Милош“ за ученике од I-IV разреда. 

Циљ: превенција настанка деформитета кичменог стуба, гојазности, кардиоваскуларних и др. болести које настају као 

последица недовољне физичке активности. 

Задаци: 

- Посредна едукација деце и родитеља о значају свакодневне примене физичких активности за здравље; 

- Вежбе за успостављање баланса карлично- бутне мускулатуре; 

- Вежбе за истезање кичменог стуба; 

- Вежбе дисања; 

- Вежбе равнотеже; 

- Елементарне игре. 

Активности су саставни део садржаја наставе у току наставног дана. 

На састанку Стручног већа 27. 08. 2019. год. усвојен је оријентациони распоред активности  у току наставног дана (часови Музичке 

културе, Ликовнe културe, изборни предмети , физичко васпитање, Час одељењског старешине) 

 
 

МОДЕЛИ 

ПРОГРАМА 

 

А К Т И В Н О С Т И 

ВРЕМЕ   РЕАЛИЗАЦИЈE 

 

 

(од  VIII  2016. до VI  2017.) 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI 

ПРВИ МОДЕЛ 

 

„Весела столица“ 

“ Самовредновање у 

функцији развоја 

школе“ 

+ + + + + + + + + + 

„Причам ти причу“           

„Здрава столица“ +          

„Разиграна палица“           

 

ДРУГИ МОДЕЛ 

„Музичка гимнастика“ +   +  + 

 

 

    

„Плеши и заледи се“           

 

ТРЕЋИ МОДЕЛ 

„Јесење играрије“ 

1) „Хваталица са 

ометањем“ 

2) „Вук и овце“ 

3) „Огледало“ 

 

 

 

 

 

+  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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ТРЕЋИ МОДЕЛ 

„Јесење играрије“ 

1) „Хваталица са 

ометањем“ 

2) „Вук и овце“ 

3) „Огледало“ 

 

 

 

 

 

+  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

       

„Зимске играрије“ 

1) „Направи 

Снешка“ 

2)  „Погоди 

Снешка“ 

3) „Ходај мојим 

траговима“ 

 

    

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

    

 

„Пролећне играрије“ 

1) „Змијски реп“ 

2) „Кошење“ 

3) „Лишће и 

плодови“ 

       

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

„Јутарња гимнастика“ 

+ + + + + + + + + + 

 

 

„Весела  клупа“ 

+ + + + + + + + + + 

ЕВАЛУАЦИЈА  

 

Крај првог полугодишта 

 

 

Крај другог полугодишта 
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АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 
 

 

Назив предмета ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

 Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталнe компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и 

правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања. 

Разред- Први 

Годишњи фонд часова: 36 часова 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 

– препозна дигиталне уређаје из окружења и именује 

неке од 

њих; 

– наведе неке од животних ситуација у којима 

дигитални 

уређаји олакшавају обављање послова; 

– упореди начине рада и живота људи пре и после 

појаве 

дигиталних уређаја; 

– упореди начине креативног изражавања са 

дигиталним 

уређајима и без њих; 

– користи дигиталне уџбенике за учење  (самостално 

и/или уз 

 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 

Различит изглед дигиталних уређаја. 

Дигитални уређаји у различитим 

занимањима. 

Учење уз помоћ дигиталних уџбеника. 

Креативно изражавање са дигиталним 

уређајима и без њих. 

Комуникација посредством дигиталних 

уређаја. 

Дигитални уређај и паметни дигитални 

уређај. 

Коришћење дигиталних уређаја за повећање 

прилика за 

учење и стицање искуства ученика у 

области науке, културе и уметности. 
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помоћ наставника); 

– упореди дигитални и папирни уџбеник; 

– упореди традиционалне видове комуникације са 

комуникацијом посредством дигиталних уређаја; 

– наведе неке од карактеристика „паметног“ 

дигиталног уређаја; 

– наведе на који начин дигитални уређаји могу да 

допринесу 

упознавању културне баштине; 

– наведе основна правила за коришћење дигиталних 

уређаја 

како не би угрозио здравље; 

– наведе неке од здравствених ризика везаних за 

прекомерно 

или неправилно коришћење дигиталних уређаја; 

– доведе у везу начин одлагања електронског отпада са 

загађењем животне средине; 

– наброји основне податке о личности; 

– објасни зашто саопштавање података о личности 

представља 

ризично понашање при комуникацији помоћу 

дигиталних 

уређаја; 

– именује особе или институције којима се треба 

обратити 

за помоћ у случају контакта са непримереним 

дигиталним 

садржајем, непознатим, злонамерним особама или 

особама које 

комуницирају на неприхватљив начин; 

– наведе основне препоруке за руковање дигиталним 

уређајем 

на одговоран начин (примена мера физичке заштите) и 

објасни 

зашто је важно примењивати их; 

 

 

 

 

 

 

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

Дигитални уређај и наше здравље (вид, 

положај тела, време 

пред екраном, дигитални уређај као отпад). 

Подаци о личности и њихова заштита при 

комуникацији помоћу 

дигиталних уређаја. 

Помоћ у случају контакта са непримереним 

дигиталним 

садржајем, непознатим, злонамерним 

особама или особама које 

комуницирају на неприхватљив начин. 

Одговорно руковање дигиталним уређајем 

(мере физичке заштите, коришћење 

лозинке). 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

Разлагање проблема на мање целине. 

Осмишљавање корака који воде до решења 

једноставног 

проблема. 

Тумачење постојећих и креирање 

алгоритама изражених 

симболима. 

Уочавање и исправљање грешака у 

алгоритму. 

Тумачење понашања дигиталног уређаја у 

односу на приказани алгоритам. 
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– анализира једноставан познати поступак/активност и 

предлаже кораке за његово спровођење; 

– протумачи симболе познатог/договореног значења и 

спроведе 

поступак описан њима; 

– уочи и исправи грешку у симболима израженом 

упутству 

(алгоритму), провери ваљаност свог решења и по 

потреби га 

поправи (самостално или сараднички); 

– доведе у везу алгоритам и понашање дигиталног 

уређаја. 

 

 

Кључни појмови садржаја: дигитални уређаји, интернет, електронски отпад, подаци о личности, безбедност, решавање проблема, 

алгоритам 
 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКООСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталнeкомпетенције код ученика првог разреда основне школе. Програмнаставе и 

учења за први разред оријентисан је на процес учења иостваривање исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Дигитални свет. Представљају опис 

интегрисаних знања, вештина, ставова и вредностиученика, који су груписани у три наставне теме: Дигитално друштво, Безбедно 

коришћење дигиталних уређаја и Алгоритамскиначин размишљања. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи – глобални план рада из кога ће касније развијати своје 

оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавајунаставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретненаставне јединице. 

При планирању треба, такође, имати у виду дасе исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, алије за већину исхода 

потребно више времена и више различитих активности. Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставеи учења аутономан. За 

сваки час треба планирати и припремитисредства и начине провере остварености пројектованих исхода. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наведене исходе могуће је остварити са различитим нивоимарасположивости дигиталних уређаја намењених за коришћење одстране 

ученика, укључујући и могућност да само наставник располаже дигиталним уређајем. Уколико наставник има на располагању 

одговарајуће дигиталне уређаје (рачунаре, таблете, мобилнетелефоне, роботе и друге физичке дигиталне уређаје...), ученицитреба да их 

користе на начин који директно доприноси остваривања дефинисаних исхода учења. Вероватно је да ученици имају искуства са 

коришћењем дигиталних уређаја. Од изузетног је значајада та искуства наставник увиди и уважи. Ученици могу бити вешти корисници 
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технологије, али то не значи да су и компетентниу овој области. У том смислу, наставник има слободу да наставуорганизује у складу са 

техничким могућностима, предзнањима ипотребама својих ученика. 

Током реализације наставе, рад наставника мора бити континуирано усмерен ка смањивању дигиталног јаза. Важно је да наставници 

помогну ученицима да увиде да технологија није свимаједнако доступна, те да немогућност приступа технологији може даугрози одређене 

групе или појединце у друштву. Отуда је неопходнода наставник, пре него што планира конкретне активности учења,уочи постојање 

ученика који би, због ограниченог приступа технологији, могли да буду искључени или у неповољном положају. Например, ако наставник 

предвиђа коришћење апликације на таблетуили мобилном телефону, он мора да буде сигуран да те активностинису неповољне за ученике 

који немају приступ таквој технологијикод куће. Обавезивање ученика да користе наставне материјала закоје им је потребан приступ 

интернету од куће неправедно је премаонима који га немају. За такве ученике наставник мора да обезбедиалтернативу – могућност 

приступа школским дигиталним уређајима, пре или после наставе. Значајно је и да наставник упозна ученике са стереотипом да је 

бављењем информатиком и програмирањемпоље рада резервисано за мушку популацију и да га демантује крознавођење адекватних 

примера (Ада Лавлејс и сл.). 

Дигитално друштво 

Наставник треба да креира образовну ситуацију у којој ученици могу да увиде да су дигитални уређаји свуда око њих – кодкуће, у школи, 

дому здравља, продавници, на паркингу, улици. Наставник не сме да инсистира на дефинисању дигиталног уређаја. 

Он треба да има у виду да рачунари данас имају различите појавне облике. Десктоп, лаптоп или таблет јесу рачунари, али то је ителефон, 

као и нека савремена играчка, фрижидер, клима уређај,веш-машина. Отуда термин рачунар (енгл. computer) није довољан, те користимо 

термин дигитални уређај. 

Ученике треба подстицати да поделе са вршњацима животнеситуације које су их увериле у корисност дигиталних уређаја, тј.опишу како 

родитељи: плаћају рачуне од куће (без чекања у реду,у време када им је згодно, чак и ноћу), како проналазе информације које су им 

потребне (радно време продавнице, временску прогнозу, читају новине и сл.), користе навигацију... 

Наставник треба да створи услове за хеуристички разговорпостављајући питања: Некада није било рачунара. И тада су лекари лечили 

људе. Сада лекари користе дигитални уређај. Зашто?(Повезивањем рачунара, систем здравствене заштите обезбеђуједа ажурни подаци о 

здравственом стању пацијента буду доступни не само једном лекару, већ свим лекарима укљученим у његоволечење. Не постоји потреба 

ни за издавањем папирних рецепатаза лекове. Тиме се смањују трошкови и обезбеђује правовременоиздавање лекова пацијентима којима 

су потребни, као и штитиживотна средина); Како ради касир у продавници? Да ли укуцавацену производа? Како је употребом дигиталног 

уређаја унапређенњегов рад? (Скенирајући бар-кодове, касир ради брже, производикоје су купци купили нису више на стању у 

продавници, менаџерпродавнице зна шта треба набавити, а шта не); Наставници су подучавали децу и пре рачунара. Сада користе 

дигитални уређај. Зашто? (Некада су наставници уписивали оцене у папирни дневник.Сада користе електронски дневник. Коришћењем 

електронскогдневника наставник омогућава да родитељи лако могу да пратеоцене своје деце, да правовремено виде коментаре наставника 

иваспитно делују.) 

Како би створио услове да ученици упореде начине креативног изражавања у ликовној уметности (вајарство) са дигиталнимуређајима и 

без њих, наставник треба да омогући ученицима да,на часу, вајају у пластелину популарни лик из цртаћа. Током часа,наставник треба да 

прикаже ученицима видео-запис дигиталногвајања истог јунака, у 3D програму и са ученицима извршити поређење вајања и дигиталног 

вајања. 
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Обуку ученика за коришћење дигиталних уџбеника наставник треба да спроводи планирано, у више наврата, у ситуацијамакада дигитални 

уџбеник пружа могућности које премашују тра-диционални и доприноси разумевању наставног садржаја различитих предмета, те 

конструкцији и функционализацији знања. Начасовима наставник треба да омогући ученицима да искажу својевиђење предности и мана 

дигиталних уџбеника. Ако ученици ко-ристе дигиталне уџбенике различитих издавача, добро би било данаставник подстакне ученике да 

упореде платформе и укажу наразличите добробити сваке од њих. Ученици треба да решавајутестове у уџбеницима и играју образовне 

игре, а све у контекстуконструкције конкретних знања и јачања дигиталне компетенције. 

Питања попут: Како људи комуницирају? Како дигиталниуређаји доприносе брзини и лакоћи комуникације? Како данас комуницирамо са 

особама које су физички удаљене, живе у различитим деловима света? Да ли је могуће комуницирати коришћењемсваког дигиталног 

уређаја? Који су предуслови за комуникацију помоћу дигиталних уређаја? Који дигитални уређаји су „паметниˮи има ли, уопште простора 

да, у овом контексту, говоримо о памети? наставник треба да постави ученицима и омогући им да поделе своја искуства када су у питању 

видови комуникације са дигиталним уређајима и без њих. У овом контексту, наставник требада искористи прилику да са ученицима 

разговара и о интернету,без инсистирања на дефинисању појма. (Комуникација лицем улице, разговор посредством фиксне телефоније 

неки су од традиционалних начина комуникације. Мобилни телефон је дигиталниуређај помоћу кога можемо увек да комуницирамо (ако 

имамо домет и платили смо рачун). Да ли је то случај и са таблетом? За комуникацију помоћу таблета неопходан нам је приступ 

интернетуи одговарајући програми. Наставник треба да упозна ученике самогућностима комуникације на релацији човек - дигитални 

уређај(паметни фрижидер, машина за прање веша, клима-уређај).) 

Ако могућности локалне средине дозвољавају, наставниктреба да одведе ученике у музеј, у осмишљену туру која им пружа прилику за 

уметнички доживљај и учење. У учионици, настав-ник треба да демонстрира ученицима виртуелну посету неком однајзначајнијих 

светских музеја/галерија и подстакне их на размишљање о условима који су били потребни да би се приказанаустанова културе посетила. 

Оно што ученици треба да схвате јестеда дигиталне уређаје можемо и треба да користимо како би повећали (створили нове) прилике за 

учење и искуства из областинауке, културе и уметности. Посебно је значајно да наставник,пре екскурзије или наставе у природи, употреби 

неку од постојећих веб-презентација (http://viminacium.org.rs/izlozbe/viminacium-virtual-tour/) или апликација и, виртуелно, упозна ученике 

саместима и културним добрима (музејима, манастирима, споменицима) које ће посетити. На тај начин, наставник пружа 

ученицимаприлику да упореде доживљај поднебља и културне баштине посредством дигиталног уређаја и уживо. О доживљају ученика 

треба продискутовати након повратка у школу. (Дигитални уређаји иинтернет омогућавају приступ најзначајнијим достигнућима културе 

и науке без изласка из учионице. Њиховим коришћењем, повећава се доступност светске културне баштине. Нације производебројне 

дигиталне производе да би промовисале сопствену културуи показале своја достигнућа. Да ли и ми треба о томе да мислимои на томе да 

радимо и, да бисмо исто постигли, која знања требада имамо, завршна су питања за ученике.) 

Препоручени број часова је 18. 

Безбедно коришћење дигиталних уређаја 

Наставник треба да иницира хеуристички разговор – какав јеначин живота савременог човека? Колико се крећемо, каквим сеактивностима 

бавимо? Указати на чињеницу да се број занимањау којима је дигитални уређај доминантно средство за рад непрестано увећава и да отуда 

потиче потреба да негујемо здраве навике када је употреба дигиталних уређаја у питању. Нагласити дапроблеми који настају са видом и 

коштано-мишићним системомне настају од употребе технологије, већ од неправилног положајатела, претежног седења, дужег гледања без 

промене фокуса. Својутврдњу треба да подупре нпр. приказивањем видео-записа http://bit.ly/KibernetskiPoremecaj. 
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Наставник треба да демонстрира и, заједно са ученицимапримени начине коришћења дигиталних уређаја на безбедан начинпо здравље. 

Добро би било и да заједно излистају неке од здравствених ризика, разговарају о дужини утрошеног времена испредекрана, направе 

одговарајући постер и окаче га у учионици. 

Правилно одлагање електронског отпада важно је питање заочување здраве животне средине. Наставник може од ученика датражи да 

разговарају са родитељима и пронађу електронски отпадкоји поседују у кући и, уколико постоје услови, организује акцију прикупљања 

тог отпада. Алтернатива је да наставници разредне наставе исте школе организују заједничку акцију прикупљањаелектронског отпада и, 

као госта-експерта, позову стручњака изагенције за уклањање и складиштење ове врсте отпада да одржиадекватно предавање ученицима. 

(У случају да у локалној срединине постоје услови за организацију оваквог догађаја, наставници битребало да се повежу са школама у 

којима се такве акције спроводе и, са својим ученицима. Уколико ни то није могуће реализовати,ученицима би требало приказати видео-

снимак предавања стручњака.) 

Указати на чињеницу да нису све особе које користе интернетдобронамерне. Постоје људи који могу да угрозе имовину, па иживот других 

корисника интернета. У том смислу, треба приказати одабране видео-записе који адекватно третирају неке од најчешћих појава из спектра 

догађаја који настају откривањем податакао личности (име и презиме, адреса становања, број телефона, фотографија, идентитет на 

интернету). 

Крађа: http://bit.ly/Opljackani 

Лажни идентитет: http://bit.ly/LazniIdentitet 

Од изузетног значаја је да ученици схвате који подаци спадају у податке о личности, као и на које начине их људи најчешћечине 

доступним на интернету. Више информација о безбедном коришћењу интернета код деце узраста 4-8 година (стручне текстове, цртане 

филмове за децу, итд.) наставник може да пронађе на: 

https://digitalni-vodic.ucpd.rs/zastita-licnih-podataka-i-privatnosti-na-internetu/. 

Посебну пажњу треба посветити чињеници да људи својеличне податке чине доступним добровољно (најчешће из незнањаили 

наивности). Наставник треба да покрене дискусију о непримереној комуникацији (говор мржње, вређање, омаловажавање),као и о 

ризичној комуникацији (контакт са непознатим особама)у реалном животу. Затим, треба да помогне ученицима да формирају вредносне 

ставове који се подједнако односе на комуникацију у онлајн и офлајн свету. Такође, наставник треба да подстакнеученике да наведу 

ситуације у којима су се срели са различитимврстама непримереног садржаја у реалном животу и нагласи да јеслична ситуација у онлајн 

свету. Неопходно је да, током разговораса ученицима, непрестано наглашава да они не треба да се осећају беспомоћно ако се нађу у 

сличним ситуацијама, већ да постојеособе и институције којима треба правовремено да се обрате и одкојих ће добити адекватну заштиту: 

1. родитељ/други законски заступник 

2. наставник, педагог, психолог, директор 

3. https://pametnoibezbedno.gov.rs/ 

Телефон: 19833 

Форма: https://pametnoibezbedno.gov.rs/prijava-nelegalnog-sa-drzaja/ 

Користан извор: 

https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/ 

lesson/putting-a-stop-to-online-meanness 
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Дигитални уређаји захтевају пажљиво руковање и одговарајућу заштиту од неовлашћеног приступа. Ученике треба упознатиса неколико 

важних принципа физичке заштите дигиталног уређаја (не доводити уређај у контакт са течностима, посебно слаткимпићима, штитити га 

од прашине, излагања прекомерној топлоти,било због вишесатне употребе или остављања на сунцу или пећии сл.). Поред физичке 

заштите, дигитални уређај треба обезбедитиод неовлашћеног приступа. 

Препоручени број часова је 8. 

Алгоритамски начин размишљања 

Знања ученика и садржаје осталих обавезних предмета иизборних програма требало би искористити како би се пред њихпоставио 

адекватан задатак – поступак који треба да анализирајуи предложе кораке за његово спровођење (колут унапред, писањеслова, низ 

сличица од којих треба сачинити причу, низ сличицамеђу којима има сувишних...). Наставник треба да уведе терминалгоритам и да га 

ученицима протумачи као упутство за решавање неког проблема или извођење неког поступка. Свако инсистирање на дефиницијама није 

прихватљиво. 

Ученике треба ставити у ситуацију да добију упутство првоза делимично познате и њима смислене задатке и поступе у складу са њим. 

Потребно је да наставник осмисли симболе које ученици треба да дешифрују и изврше предвиђени поступак. У другојфази, наставник 

треба ученицима да обезбеди упутство које имомогућава да изврше потпуно непознати задатак. Након успешнереализације задатка, 

наставник треба да им укаже да су били у ситуацији у којој се сваки дигитални уређај налази – извршава наредбе (упутства), не знајући са 

којим циљем, али ипак савршенотачно и на корист својим корисницима. 

Тестирање ваљаности алгоритма, исправљање грешака,осмишљавање и тестирање унапређеног решења драгоцени сутренуци учења. 

(Само ученик који је свестан чињенице да пут доуспеха може бити вијугав има добре изгледе да постане успешан.) 

У том смислу, наставник често треба да поставља ученике у ситуације да разматрају унапред креиране алгоритме (упутства) зарешавање 

одређених задатака, да у више наврата откривају грешкеи исправљају их, све док не дођу не само до најбољег, већ и до најефикаснијег 

решења. 

Како би ученици јасно повезали алгоритам са понашањем дигиталног уређаја, наставник треба да им прикаже једноставан алгоритам (на 

табли), а затим и да им демонстрира како се дигиталниуређај понаша у складу са тим алгоритмом. У циљу досезања предвиђеног исхода, 

најбоље је да наставник користи унапред програмираног робота или други физички дигитални уређај (попут микро-контролера) и 

демонстрира ученицима његово понашање. Уколиконаставник располаже роботима или, за узраст ученика одговарајућим физичким 

дигиталним уређајима, препоручено је да и ученициискусе управљање њиховим понашањем, у складу са симболима исказаним 

алгоритмом. Ако су ученицима на располагању рачунари,рад у програму на адреси https://scratch.mit.edu/projects/19685257/може да 

допринесе досезању дефинисаног исхода. 

Препоручени број часова је 10. 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења вреднују се процес и продукти учења. Устаљене методепроцене 

постигнућа ученика, које наставници примењују у другимобавезним предметима и изборним програмима, могуће је примењивати и у 

настави овог предмета. Ипак, изазови попут чињеницеда процена постигнућа заснована само на резултатима практичнихзадатака које 

ученици раде није довољан показатељ онога што онизнају и умеју, или да је, при сарадничком раду, врло тешко идентификовати допринос 

https://scratch.mit.edu/projects/19685257/


 72 

сваког појединца, доводи до потребе за издвајањем неколико техника које се посебно препоручују за примену уоквиру предмета 

Дигитални свет (превасходно зато што у највећојмери корелирају са његовом природом): 

– самопроцена: програм наставе и учења очекује да ученици објасне нпр. начин функционисања једноставних алгоритама(укључујући и 

оне које су сами креирали), тестирају их, а затимоткривају и исправљају грешке у њима. Неговање праксе исказивања рефлексивних 

коментара током представљања онога што суурадили прилика је за развој самоувида и саморегулације у учењуи основа за процену 

властитог постигнућа ученика; 

– вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес самопроцене – ученици радеу пару или 

групи на истом задатку и имају могућност да, делећиодговорност, стварају и исправљају решења, те пружају конструктивне повратне 

информације. (Ова метода широко је распрострањена у ИТ индустрији од стране професионалних програмера (програмирање у пару) и 

лако ју је превести у учионицу.); 

– отворена питања: знање ученика о концептима који суобухваћени програмом неће увек бити лако уочљиво. Постављање отворених 

питања један је од начина на који наставник може дапроцени постигнућа својих ученика, али и да допринесе продубљивању њиховог 

разумевања конкретног концепта. Питања која почињу са „Зашто” или „Како” посебно су корисна: Зашто није доброда чашу са слатким 

пићем држиш поред дигиталног уређаја? Какоради твој алгоритам? Зашто је потребно да водиш рачуна о дужини времена које проводиш у 

раду са дигиталним уређајем? итд.; 

– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога што већ знају, шта желе данауче и, 

накнадно, онога што су научили, корисна је техника којуученици могу да користе за подршку самосталном учењу, а наставник за процену 

њихових постигнућа. 

Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и конзистентно гради персонализовано иподстицајно 

образовно окружење. Он прати постигнућа ученикаиз улоге активног посматрача и ментора. Избегнута је формалнаситуација 

процењивања (наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме је ниво стреса ученика битно смањен (потенцијалнои елиминисан). 

Јачање самопоуздања ученика и саморегулације уучењу посебна је добробит која произилази из наведеног. 
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АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 
 

 

Назив предмета ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

 Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталнe компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и 

правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања. 

Разред- Први 

Годишњи фонд часова: 36 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 

– препозна дигиталне уређаје из 

окружења и именује неке од 

њих; 

– наведе неке од животних 

ситуација у којима дигитални 

уређаји олакшавају обављање 

послова; 

– упореди начине рада и живота 

људи пре и после појаве 

дигиталних уређаја; 

– упореди начине креативног 

изражавања са дигиталним 

 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 

Различит изглед дигиталних уређаја. 

Дигитални уређаји у различитим занимањима. 

Учење уз помоћ дигиталних уџбеника. 

Креативно изражавање са дигиталним уређајима и без 

њих. 

Комуникација посредством дигиталних уређаја. 

Дигитални уређај и паметни дигитални уређај. 

Коришћење дигиталних уређаја за повећање прилика за 

учење и стицање искуства ученика у области науке, 

културе и уметности. 
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уређајима и без њих; 

– користи дигиталне уџбенике за 

учење  (самостално и/или уз 

помоћ наставника); 

– упореди дигитални и папирни 

уџбеник; 

– упореди традиционалне видове 

комуникације са 

комуникацијом посредством 

дигиталних уређаја; 

– наведе неке од карактеристика 

„паметног“ дигиталног уређаја; 

– наведе на који начин 

дигитални уређаји могу да 

допринесу 

упознавању културне баштине; 

– наведе основна правила за 

коришћење дигиталних уређаја 

како не би угрозио здравље; 

– наведе неке од здравствених 

ризика везаних за прекомерно 

или неправилно коришћење 

дигиталних уређаја; 

– доведе у везу начин одлагања 

електронског отпада са 

загађењем животне средине; 

– наброји основне податке о 

личности; 

– објасни зашто саопштавање 

података о личности представља 

ризично понашање при 

комуникацији помоћу 

дигиталних 

уређаја; 

– именује особе или институције 

 

 

 

 

 

 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

Дигитални уређај и наше здравље (вид, положај тела, 

време 

пред екраном, дигитални уређај као отпад). 

Подаци о личности и њихова заштита при комуникацији 

помоћу 

дигиталних уређаја. 

Помоћ у случају контакта са непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, злонамерним особама или 

особама које 

комуницирају на неприхватљив начин. 

Одговорно руковање дигиталним уређајем (мере физичке 

заштите, коришћење лозинке). 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

Разлагање проблема на мање целине. 

Осмишљавање корака који воде до решења једноставног 

проблема. 

Тумачење постојећих и креирање алгоритама изражених 

симболима. 

Уочавање и исправљање грешака у алгоритму. 

Тумачење понашања дигиталног уређаја у односу на 

приказани алгоритам. 
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којима се треба обратити 

за помоћ у случају контакта са 

непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, 

злонамерним особама или 

особама које 

комуницирају на неприхватљив 

начин; 

– наведе основне препоруке за 

руковање дигиталним уређајем 

на одговоран начин (примена 

мера физичке заштите) и објасни 

зашто је важно примењивати их; 

– анализира једноставан познати 

поступак/активност и 

предлаже кораке за његово 

спровођење; 

– протумачи симболе 

познатог/договореног значења и 

спроведе 

поступак описан њима; 

– уочи и исправи грешку у 

симболима израженом упутству 

(алгоритму), провери ваљаност 

свог решења и по потреби га 

поправи (самостално или 

сараднички); 

– доведе у везу алгоритам и 

понашање дигиталног уређаја. 

 

 

Кључни појмови садржаја: дигитални уређаји, интернет, електронски отпад, подаци о личности, безбедност, решавање проблема, 

алгоритам 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталнeкомпетенције код ученика првог разреда основне школе. Програмнаставе и 

учења за први разред оријентисан је на процес учења иостваривање исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Дигитални свет. Представљају опис 

интегрисаних знања, вештина, ставова и вредностиученика, који су груписани у три наставне теме: Дигитално друштво, Безбедно 

коришћење дигиталних уређаја и Алгоритамскиначин размишљања. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи – глобални план рада из кога ће касније развијати своје 

оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавајунаставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретненаставне јединице. 

При планирању треба, такође, имати у виду дасе исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, алије за већину исхода 

потребно више времена и више различитих активности. Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставеи учења аутономан. За 

сваки час треба планирати и припремитисредства и начине провере остварености пројектованих исхода. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наведене исходе могуће је остварити са различитим нивоимарасположивости дигиталних уређаја намењених за коришћење одстране 

ученика, укључујући и могућност да само наставник располаже дигиталним уређајем. Уколико наставник има на располагању 

одговарајуће дигиталне уређаје (рачунаре, таблете, мобилнетелефоне, роботе и друге физичке дигиталне уређаје...), ученицитреба да их 

користе на начин који директно доприноси остваривања дефинисаних исхода учења. Вероватно је да ученици имају искуства са 

коришћењем дигиталних уређаја. Од изузетног је значајада та искуства наставник увиди и уважи. Ученици могу бити вешти корисници 

технологије, али то не значи да су и компетентниу овој области. У том смислу, наставник има слободу да наставуорганизује у складу са 

техничким могућностима, предзнањима ипотребама својих ученика. 

Током реализације наставе, рад наставника мора бити континуирано усмерен ка смањивању дигиталног јаза. Важно је да наставници 

помогну ученицима да увиде да технологија није свимаједнако доступна, те да немогућност приступа технологији може даугрози одређене 

групе или појединце у друштву. Отуда је неопходнода наставник, пре него што планира конкретне активности учења,уочи постојање 

ученика који би, због ограниченог приступа технологији, могли да буду искључени или у неповољном положају. Например, ако наставник 

предвиђа коришћење апликације на таблетуили мобилном телефону, он мора да буде сигуран да те активностинису неповољне за ученике 

који немају приступ таквој технологијикод куће. Обавезивање ученика да користе наставне материјала закоје им је потребан приступ 

интернету од куће неправедно је премаонима који га немају. За такве ученике наставник мора да обезбедиалтернативу – могућност 

приступа школским дигиталним уређајима, пре или после наставе. Значајно је и да наставник упозна ученике са стереотипом да је 

бављењем информатиком и програмирањемпоље рада резервисано за мушку популацију и да га демантује крознавођење адекватних 

примера (Ада Лавлејс и сл.). 

Дигитално друштво 

Наставник треба да креира образовну ситуацију у којој ученици могу да увиде да су дигитални уређаји свуда око њих – кодкуће, у школи, 

дому здравља, продавници, на паркингу, улици. Наставник не сме да инсистира на дефинисању дигиталног уређаја. 
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Он треба да има у виду да рачунари данас имају различите појавне облике. Десктоп, лаптоп или таблет јесу рачунари, али то је ителефон, 

као и нека савремена играчка, фрижидер, клима уређај,веш-машина. Отуда термин рачунар (енгл. computer) није довољан, те користимо 

термин дигитални уређај. 

Ученике треба подстицати да поделе са вршњацима животнеситуације које су их увериле у корисност дигиталних уређаја, тј.опишу како 

родитељи: плаћају рачуне од куће (без чекања у реду,у време када им је згодно, чак и ноћу), како проналазе информације које су им 

потребне (радно време продавнице, временску прогнозу, читају новине и сл.), користе навигацију... 

Наставник треба да створи услове за хеуристички разговорпостављајући питања: Некада није било рачунара. И тада су лекари лечили 

људе. Сада лекари користе дигитални уређај. Зашто?(Повезивањем рачунара, систем здравствене заштите обезбеђуједа ажурни подаци о 

здравственом стању пацијента буду доступни не само једном лекару, већ свим лекарима укљученим у његоволечење. Не постоји потреба 

ни за издавањем папирних рецепатаза лекове. Тиме се смањују трошкови и обезбеђује правовременоиздавање лекова пацијентима којима 

су потребни, као и штитиживотна средина); Како ради касир у продавници? Да ли укуцавацену производа? Како је употребом дигиталног 

уређаја унапређенњегов рад? (Скенирајући бар-кодове, касир ради брже, производикоје су купци купили нису више на стању у 

продавници, менаџерпродавнице зна шта треба набавити, а шта не); Наставници су подучавали децу и пре рачунара. Сада користе 

дигитални уређај. Зашто? (Некада су наставници уписивали оцене у папирни дневник.Сада користе електронски дневник. Коришћењем 

електронскогдневника наставник омогућава да родитељи лако могу да пратеоцене своје деце, да правовремено виде коментаре наставника 

иваспитно делују.) 

Како би створио услове да ученици упореде начине креативног изражавања у ликовној уметности (вајарство) са дигиталнимуређајима и 

без њих, наставник треба да омогући ученицима да,на часу, вајају у пластелину популарни лик из цртаћа. Током часа,наставник треба да 

прикаже ученицима видео-запис дигиталногвајања истог јунака, у 3D програму и са ученицима извршити поређење вајања и дигиталног 

вајања. 

Обуку ученика за коришћење дигиталних уџбеника наставник треба да спроводи планирано, у више наврата, у ситуацијамакада дигитални 

уџбеник пружа могућности које премашују тра-диционални и доприноси разумевању наставног садржаја различитих предмета, те 

конструкцији и функционализацији знања. Начасовима наставник треба да омогући ученицима да искажу својевиђење предности и мана 

дигиталних уџбеника. Ако ученици ко-ристе дигиталне уџбенике различитих издавача, добро би било данаставник подстакне ученике да 

упореде платформе и укажу наразличите добробити сваке од њих. Ученици треба да решавајутестове у уџбеницима и играју образовне 

игре, а све у контекстуконструкције конкретних знања и јачања дигиталне компетенције. 

Питања попут: Како људи комуницирају? Како дигиталниуређаји доприносе брзини и лакоћи комуникације? Како данас комуницирамо са 

особама које су физички удаљене, живе у различитим деловима света? Да ли је могуће комуницирати коришћењемсваког дигиталног 

уређаја? Који су предуслови за комуникацију помоћу дигиталних уређаја? Који дигитални уређаји су „паметниˮи има ли, уопште простора 

да, у овом контексту, говоримо о памети? наставник треба да постави ученицима и омогући им да поделе своја искуства када су у питању 

видови комуникације са дигиталним уређајима и без њих. У овом контексту, наставник требада искористи прилику да са ученицима 

разговара и о интернету,без инсистирања на дефинисању појма. (Комуникација лицем улице, разговор посредством фиксне телефоније 

неки су од традиционалних начина комуникације. Мобилни телефон је дигиталниуређај помоћу кога можемо увек да комуницирамо (ако 

имамо домет и платили смо рачун). Да ли је то случај и са таблетом? За комуникацију помоћу таблета неопходан нам је приступ 
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интернетуи одговарајући програми. Наставник треба да упозна ученике самогућностима комуникације на релацији човек - дигитални 

уређај(паметни фрижидер, машина за прање веша, клима-уређај).) 

Ако могућности локалне средине дозвољавају, наставниктреба да одведе ученике у музеј, у осмишљену туру која им пружа прилику за 

уметнички доживљај и учење. У учионици, настав-ник треба да демонстрира ученицима виртуелну посету неком однајзначајнијих 

светских музеја/галерија и подстакне их на размишљање о условима који су били потребни да би се приказанаустанова културе посетила. 

Оно што ученици треба да схвате јестеда дигиталне уређаје можемо и треба да користимо како би повећали (створили нове) прилике за 

учење и искуства из областинауке, културе и уметности. Посебно је значајно да наставник,пре екскурзије или наставе у природи, употреби 

неку од постојећих веб-презентација (http://viminacium.org.rs/izlozbe/viminacium-virtual-tour/) или апликација и, виртуелно, упозна ученике 

саместима и културним добрима (музејима, манастирима, споменицима) које ће посетити. На тај начин, наставник пружа 

ученицимаприлику да упореде доживљај поднебља и културне баштине посредством дигиталног уређаја и уживо. О доживљају ученика 

треба продискутовати након повратка у школу. (Дигитални уређаји иинтернет омогућавају приступ најзначајнијим достигнућима културе 

и науке без изласка из учионице. Њиховим коришћењем, повећава се доступност светске културне баштине. Нације производебројне 

дигиталне производе да би промовисале сопствену културуи показале своја достигнућа. Да ли и ми треба о томе да мислимои на томе да 

радимо и, да бисмо исто постигли, која знања требада имамо, завршна су питања за ученике.) 

Препоручени број часова је 18. 

Безбедно коришћење дигиталних уређаја 

Наставник треба да иницира хеуристички разговор – какав јеначин живота савременог човека? Колико се крећемо, каквим сеактивностима 

бавимо? Указати на чињеницу да се број занимањау којима је дигитални уређај доминантно средство за рад непрестано увећава и да отуда 

потиче потреба да негујемо здраве навике када је употреба дигиталних уређаја у питању. Нагласити дапроблеми који настају са видом и 

коштано-мишићним системомне настају од употребе технологије, већ од неправилног положајатела, претежног седења, дужег гледања без 

промене фокуса. Својутврдњу треба да подупре нпр. приказивањем видео-записа http://bit.ly/KibernetskiPoremecaj. 

Наставник треба да демонстрира и, заједно са ученицимапримени начине коришћења дигиталних уређаја на безбедан начинпо здравље. 

Добро би било и да заједно излистају неке од здравствених ризика, разговарају о дужини утрошеног времена испредекрана, направе 

одговарајући постер и окаче га у учионици. 

Правилно одлагање електронског отпада важно је питање заочување здраве животне средине. Наставник може од ученика датражи да 

разговарају са родитељима и пронађу електронски отпадкоји поседују у кући и, уколико постоје услови, организује акцију прикупљања 

тог отпада. Алтернатива је да наставници разредне наставе исте школе организују заједничку акцију прикупљањаелектронског отпада и, 

као госта-експерта, позову стручњака изагенције за уклањање и складиштење ове врсте отпада да одржиадекватно предавање ученицима. 

(У случају да у локалној срединине постоје услови за организацију оваквог догађаја, наставници битребало да се повежу са школама у 

којима се такве акције спроводе и, са својим ученицима. Уколико ни то није могуће реализовати,ученицима би требало приказати видео-

снимак предавања стручњака.) 

Указати на чињеницу да нису све особе које користе интернетдобронамерне. Постоје људи који могу да угрозе имовину, па иживот других 

корисника интернета. У том смислу, треба приказати одабране видео-записе који адекватно третирају неке од најчешћих појава из спектра 

догађаја који настају откривањем податакао личности (име и презиме, адреса становања, број телефона, фотографија, идентитет на 

интернету). 
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Крађа: http://bit.ly/Opljackani 

Лажни идентитет: http://bit.ly/LazniIdentitet 

Од изузетног значаја је да ученици схвате који подаци спадају у податке о личности, као и на које начине их људи најчешћечине 

доступним на интернету. Више информација о безбедном коришћењу интернета код деце узраста 4-8 година (стручне текстове, цртане 

филмове за децу, итд.) наставник може да пронађе на: 

https://digitalni-vodic.ucpd.rs/zastita-licnih-podataka-i-privatnosti-na-internetu/. 

Посебну пажњу треба посветити чињеници да људи својеличне податке чине доступним добровољно (најчешће из незнањаили 

наивности). Наставник треба да покрене дискусију о непримереној комуникацији (говор мржње, вређање, омаловажавање),као и о 

ризичној комуникацији (контакт са непознатим особама)у реалном животу. Затим, треба да помогне ученицима да формирају вредносне 

ставове који се подједнако односе на комуникацију у онлајн и офлајн свету. Такође, наставник треба да подстакнеученике да наведу 

ситуације у којима су се срели са различитимврстама непримереног садржаја у реалном животу и нагласи да јеслична ситуација у онлајн 

свету. Неопходно је да, током разговораса ученицима, непрестано наглашава да они не треба да се осећају беспомоћно ако се нађу у 

сличним ситуацијама, већ да постојеособе и институције којима треба правовремено да се обрате и одкојих ће добити адекватну заштиту: 

1. родитељ/други законски заступник 

2. наставник, педагог, психолог, директор 

3. https://pametnoibezbedno.gov.rs/ 

Телефон: 19833 

Форма: https://pametnoibezbedno.gov.rs/prijava-nelegalnog-sa-drzaja/ 

Користан извор: 

https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/ 

lesson/putting-a-stop-to-online-meanness 

Дигитални уређаји захтевају пажљиво руковање и одговарајућу заштиту од неовлашћеног приступа. Ученике треба упознатиса неколико 

важних принципа физичке заштите дигиталног уређаја (не доводити уређај у контакт са течностима, посебно слаткимпићима, штитити га 

од прашине, излагања прекомерној топлоти,било због вишесатне употребе или остављања на сунцу или пећии сл.). Поред физичке 

заштите, дигитални уређај треба обезбедитиод неовлашћеног приступа. 

Препоручени број часова је 8. 

Алгоритамски начин размишљања 

Знања ученика и садржаје осталих обавезних предмета иизборних програма требало би искористити како би се пред њихпоставио 

адекватан задатак – поступак који треба да анализирајуи предложе кораке за његово спровођење (колут унапред, писањеслова, низ 

сличица од којих треба сачинити причу, низ сличицамеђу којима има сувишних...). Наставник треба да уведе терминалгоритам и да га 

ученицима протумачи као упутство за решавање неког проблема или извођење неког поступка. Свако инсистирање на дефиницијама није 

прихватљиво. 

Ученике треба ставити у ситуацију да добију упутство првоза делимично познате и њима смислене задатке и поступе у складу са њим. 

Потребно је да наставник осмисли симболе које ученици треба да дешифрују и изврше предвиђени поступак. У другојфази, наставник 

треба ученицима да обезбеди упутство које имомогућава да изврше потпуно непознати задатак. Након успешнереализације задатка, 
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наставник треба да им укаже да су били у ситуацији у којој се сваки дигитални уређај налази – извршава наредбе (упутства), не знајући са 

којим циљем, али ипак савршенотачно и на корист својим корисницима. 

Тестирање ваљаности алгоритма, исправљање грешака,осмишљавање и тестирање унапређеног решења драгоцени сутренуци учења. 

(Само ученик који је свестан чињенице да пут доуспеха може бити вијугав има добре изгледе да постане успешан.) 

У том смислу, наставник често треба да поставља ученике у ситуације да разматрају унапред креиране алгоритме (упутства) зарешавање 

одређених задатака, да у више наврата откривају грешкеи исправљају их, све док не дођу не само до најбољег, већ и до најефикаснијег 

решења. 

Како би ученици јасно повезали алгоритам са понашањем дигиталног уређаја, наставник треба да им прикаже једноставан алгоритам (на 

табли), а затим и да им демонстрира како се дигиталниуређај понаша у складу са тим алгоритмом. У циљу досезања предвиђеног исхода, 

најбоље је да наставник користи унапред програмираног робота или други физички дигитални уређај (попут микро-контролера) и 

демонстрира ученицима његово понашање. Уколиконаставник располаже роботима или, за узраст ученика одговарајућим физичким 

дигиталним уређајима, препоручено је да и ученициискусе управљање њиховим понашањем, у складу са симболима исказаним 

алгоритмом. Ако су ученицима на располагању рачунари,рад у програму на адреси https://scratch.mit.edu/projects/19685257/може да 

допринесе досезању дефинисаног исхода. 

Препоручени број часова је 10. 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења вреднују се процес и продукти учења. Устаљене методепроцене 

постигнућа ученика, које наставници примењују у другимобавезним предметима и изборним програмима, могуће је примењивати и у 

настави овог предмета. Ипак, изазови попут чињеницеда процена постигнућа заснована само на резултатима практичнихзадатака које 

ученици раде није довољан показатељ онога што онизнају и умеју, или да је, при сарадничком раду, врло тешко идентификовати допринос 

сваког појединца, доводи до потребе за издвајањем неколико техника које се посебно препоручују за примену уоквиру предмета 

Дигитални свет (превасходно зато што у највећојмери корелирају са његовом природом): 

– самопроцена: програм наставе и учења очекује да ученици објасне нпр. начин функционисања једноставних алгоритама(укључујући и 

оне које су сами креирали), тестирају их, а затимоткривају и исправљају грешке у њима. Неговање праксе исказивања рефлексивних 

коментара током представљања онога што суурадили прилика је за развој самоувида и саморегулације у учењуи основа за процену 

властитог постигнућа ученика; 

– вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес самопроцене – ученици радеу пару или 

групи на истом задатку и имају могућност да, делећиодговорност, стварају и исправљају решења, те пружају конструктивне повратне 

информације. (Ова метода широко је распрострањена у ИТ индустрији од стране професионалних програмера (програмирање у пару) и 

лако ју је превести у учионицу.); 

– отворена питања: знање ученика о концептима који суобухваћени програмом неће увек бити лако уочљиво. Постављање отворених 

питања један је од начина на који наставник може дапроцени постигнућа својих ученика, али и да допринесе продубљивању њиховог 

разумевања конкретног концепта. Питања која почињу са „Зашто” или „Како” посебно су корисна: Зашто није доброда чашу са слатким 

https://scratch.mit.edu/projects/19685257/
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пићем држиш поред дигиталног уређаја? Какоради твој алгоритам? Зашто је потребно да водиш рачуна о дужини времена које проводиш у 

раду са дигиталним уређајем? итд.; 

– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога што већ знају, шта желе данауче и, 

накнадно, онога што су научили, корисна је техника којуученици могу да користе за подршку самосталном учењу, а наставник за процену 

њихових постигнућа. 

Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и конзистентно гради персонализовано иподстицајно 

образовно окружење. Он прати постигнућа ученикаиз улоге активног посматрача и ментора. Избегнута је формалнаситуација 

процењивања (наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме је ниво стреса ученика битно смањен (потенцијалнои елиминисан). 

Јачање самопоуздања ученика и саморегулације уучењу посебна је добробит која произилази из наведеног. 
 

 


