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НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив за развој школског програма припремио је школски програм за први и други циклус, као и посебне програме.
Основно образовање и васпитање остварује се на основу Школског програма за први и други циклус основног образовања и

васпитања. Школски програм доноси Школски одбор, сваке четврте године.
Школски програм доноси се на основу плана наставе и учења. Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа

циљева стандарда постигнућа, а према потребама ученика. Представља оновни радни документ који обухвата исходе, саджаје,
активности које су усмерене ка остваривању циљева и исхода, а регулисани су на националном и школском нивоу.

Језик на коме се програм остваује јесте СРПСКИ ЈЕЗИК.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Полазне основе за израду Школског програма су одредбе Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о
основној школи, планови, програми, упутства и остали акти Министарствапросвете,науке и технолошког развоја РС и одредбе
других законских и подзаконских аката које се односе на делатност основног образовања и васпитања.
Полазне основе Школског програма су:

1. Закону о основном образовању и васпитању (''Службени гласникРС'' број 55/2013, и 101/17)
2. Закон о основама система образовањаи васпитања (''Службени гласникРС'' број 88/17)
3. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања («Службени гласник РС-

Просветни гласник» бр. 1/2005, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11-I, 7/11-II, 1/13, 11/14 и 11/2016)
4. Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први

разред основног образовања и васпитања ((«Службени гласник РС-Просветни гласник» бр. 10/17)
5. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање - сазнање о себи и другима за први разред основне

школе («Службени гласник РС-Просветни гласник» бр. 5/01 и 93/04)
6. Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног

образовања и васпитања («Сл. гласник РС –Просветни гласник» бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 – др. пропис, 3/2011, 1/2013, 4/2013,
11/2016-, 6/2017, 8/2017 и 9/2017.)

7. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РС- Просветни гласник» бр.
6/2007, 2/2010, 7/2010 – др. пропис, 3/2011, 1/2013, 4/2013, 11/2016-, 6/2017, 8/2017 и 9/2017 од 30.10.2017. године
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8. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РС- Просветни гласник» бр6/2009,
3/2011, 8/2013, 11/2016. од 26.08.2016. године.)

9. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РС- Просветни гласник» брбр.
2/2010, 3/2011, 8/2013, 5/2014, 11/2016 и 7/2017 од 01.08.2017. године.)

10. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-сазнање о себи и другима за основну школу («Просветни
гласник» бр. 5/01,8/03, 10/03, 20/04, 1/05, 9/05, 15/05, 6/06, 7/07, 4/07,6/08.)

11. Правилник о наставном плану и програму Верска настава за први разред основне школе («Просветни гласник», бр.5/01, 10/2004,
23/04, 9/05, 1/2006, 7/08.)

12. Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (''Просветни гласник'' РС бр. 6/96, 3/99,
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008. 2/2009, 4/2009,
9/2009 и 3/2010 од 25.05.2010.године .)

13. Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/19 годину
14. Правилнику о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи

(''Просветни гласник'' РС 2/92, 2/2000.)
15. Правилнику о условима и поступку напредовања ученика  у основној школи  (»Службени гласник РС» – 47/94.)
16. Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Просветни гласник“ бр.1/2010.)
17. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања („Просветни гласник“ бр.2/2010.)
18. Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног

образовања и васпитања („Просветни гласник“ бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 – др. пропис, 3/2011, 1/2013, 4/2013, 6/2017 и 8/2017.)
19. Правилник о општим стандардимаа постигнућа- образовни стандарди за крај обавезног образовања („Просветни гласник“ бр.5/2010.)
20. Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања(„Просветни гласник“

бр. 7/2010.)
21. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете:српски језик,математика и природа и

друштво(,,Просветни гласник“ бр.5/2011.)
22. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању  (,,Просветни гласник“ бр.67/2013.)
23. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за

трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“ - Просветни гласник, бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010,
3/2011, 7/2011, 1/2013, 11/2014, 11/2016, и 12/2018 од 05.07.2018. године)

24. Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ - Просветни гласник, бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 – др. пропис, 3/2011, 1/2013, 4/2013,
11/2016-, 6/2017, 8/2017, 9/2017 и 12/2018 од 05.07.2018. године) Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на
индивидуални образовни план, његову примену и вредновање(,,Просветни гласник“ бр.76/10.)
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25. Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној
школи (Службени гласник СРС - Просветни гласник, бр. 27/87 и 1/89 и Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 4/2003,
10/2004, 3/2005, 9/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 4/2009 и 3/2010 од 25.05.2010.године )

ИСТОРИЈАТ  И  ЛОКАЦИЈА ШКОЛЕ

У улици Јове Илића, окружена зеленилом, налази се најстарија школа на Вождовцу,
Основна школа "Карађорђе". Поносно стоји већ 116. година и љубоморно чува своју прошлост.

Основана је 1905.године захваљујући управнику савиначке задруге господину Милошу
Гавриловићу који је уступио своју стамбену зграду. Школу су похађала деца занатлија, трговаца и
сељака који су били у могућности да их школују.

Године 1906. школа има деведесет ученика и два учитеља. Те године добија назив "Школа
на крагујевачком друму". Интересовање деце је расло те се гради нова школска зграда која је
завршена и усељена 1908. године. Нова зграда је имала четири учионице, ходник и две
канцеларије. Општина је од своје утрине одвојила два хектара за двориште и башту. Цео простор
је ограђен. Тако лепо уређене школе није било у Београду и у Србији.

Када су Аустријанци 1914. године заузели Београд, школа је престала да ради. За време
окупације школа је била коњушница, болница и магацин.

По завршетку рата, школа је почела са радом 1917. године. За учитеља је постављен један Чех.
Учила се латиница и ђака је било веома мало. Године 1926. број ученика се повећава. Школа тада има
189 ученика и у њој ради шест учитеља. Две године касније 1928. добија нову зграду.

За време бомбардовања Београда запаљивом бомбом је уништена школска зграда.Немци 1943.
селе школу у Основну школу "Краљица Марија" касније названа "Бора Станковић". По ослобођењу уз
помоћ власти,ђачких родитеља,просветних радника и самих ученика прикупља се све неопходно и
школа почиње са радом. Број ученика расте из године у годину тако да 1955.године школа има 1009
ученика. Те године се гради нова школска зграда. Школа добија 15 нових учионица,фискултурну
салу, 4 канцеларије, библиотеку,салу за приредбе, кухињу са трпезаријом и све потребне пратеће
просторије.

Сл.  2 Локација школе

Сл. 1  ОШ „Карађорђе“, графика М. Филиповић
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Године 1960. добија име "Карађорђе". Школа је одржавана и у то време била је угледна школа коју су посећивале дипломате.
Школске 1962/63.године добија признање као школа са најлепше уређеним двориштем. Касније за свој рад добија и плакету Вождовца.

Данас се школа налази између две улице Булевара ослобођења и Јове Илића. Састоји се из две школске зграде. Велика школска
зграда је модерно грађена са пространим холовима и свим пратећим објектима. Мала школска зграда је старија. Има 4 учионице, једну
просторију адаптирану за продужени боравак и малу салу за физичко васпитање. Недавно је делимично реновирана.

Школски простор од 5096 m2 је испуњен светлим учионицама,пространим холовима, пространом свечаном салом. Има 18
учионица,два кабинета ТиT, кабинет информатике, библиотеку,две фискултурне сале кухињу са
трпезаријом.

Оно што школу чини посебном је простор око зграде, пространо бетонирано двориште
1600m2, зелене површине 1924m2,недавно реновирани спортски отворени терени 1460m2. Околину
школе краси велики парк.

Школа се налази на изузетној локацији тако да су могућности за сарадњу са друштвеном
средином велики. У непосредној близини се налазе спортски терени СД "Црвена Звезда", СД
"Партизан", Центар за спорт и културу „Шумице“ где се реализују делови културних и спортских
активности школе. Непосредна близина предшколских установа "Дизниленд", " Др Ненад
Парента", „Петар Пан“, „Жикица Јовановић - Шпанац“ и „Пинокио“ нам обезбеђује и прилив
ученика. У близини школе је и црква Светог Цара Константина и Царице Јелене. Сл. 3  Наша школа (2009. године
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МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

ШКОЛСКИ ПРОСТОР

Школа имадобре услове за рад: модерно грађена, са великим холовима и свим пратећим објектима. Школа чине две спојене
грађевине. Овако велике зграде и површине, које се налазе око њих, изискују много већа средства за одржавање од оних које школа
добија. Школа је прикључена на систем Централног грејања 2004. године.

Постојећи кабинети су добро опремљени, а постојећа наставна средства су донекле дотрајала. Материјалне могућности школе за
набавку нових средстава доста су повољне.

У плану је санација и обнова фасаде на малој згради и проширење простора предвиђеног за наставу.
За обављање целокупног васпитно-образовног рада, школа располаже:

Н А З И В П О В Р Ш ИН А
Школски простор 5.096 m2

Двориште 1.670 m2

Спортски отворени терени 1.460 m2

Зелене површине 8.290 m2

Приступне стазе 1.924 m2

У школском простору постоје следеће просторије за рад:

Н А З И В БРОЈ ПРОСТОРИЈА
Учионице од I – IV разреда 17
Учионице за продужени боравак 4
Кабинет за предметну наставу 5
Кабинет за ТиТ 2
Фискултурне сале 2
Свлачионице 6
Библиотека са читаоницом 1
Кухиња са трпезаријом 1
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Наставничка зборница 2
Просторија за рад секретара школе 1
Просторија за рад шефа рачуноводства 1
Просторија за рад благајника 1
Просторија за рад директора 1
Просторија за рад педагога и психолога 1
Просторија за рад домара школе 2
Кабинет за информатику 2
Мултимедијална учионица 1
Архива школе 1

НАСТАВНА СРЕДСТВА

АУДИО СРЕДСТВА АВ СРЕДСТВА
радио-касетофон 10 фото апарат 2
школски разглас 0 пројектор 12
CD 3 рачунар 25
мини линија 1 телевизор 4
клавир 2
хармоника 2 лаптоп 6+25+15+44

Паметне табле 9

Оцене  услова

Намештај је нов у већини учионица и кабинета. Докупљен је известан број наставних средстава. У оквиру пројекта
„Развионица“, школа је добила најсавременија наставна средства, планирана је њихова потпуна инсталација и коришћење.

Школа се налази на изузетној локацији, тако да су могућности за сарадњу са друштвеном средином за реализацију Програма
рада школе велике. У непосредној близини се налазе спортски терени СД “Црвена звезда” и Центар за спорт и културу “Шумице”, где
се реализује део културне и спортске активности школе.
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К А Д Р О В С К И У С Л О В И

Квалификациона структура радника у школи је по прописаним нормативима. У школи на  реализацији  предвиђених послова
ради 78 радника. Два наставника у продуженом боравку ангажована су на основу Уговора о привременом и повременом обављању
посла:

 21 у разредној настави
 36 у предметној настави
 директор школе
 помоћник директора школе
 стручни сарадник - педагог
 стручни сарадник - психолог
 стручни сарадник - библиотекар
 секретар школе
 шеф рачуноводства
 благајник
 два домара
 11 чистачица

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ
(социјални, културни, еколошки)

Социоекономска слика ученика школе је нешто изнад просека за градски ниво. Материјални услови већине породица су
задовољавајући. Ученици углавном станују у породичним кућама и становима, а приметан је и прилив ученика из новоформираног
насеља Степа Степановић, као и ученика који долазе из других подручја, као и повећан прилив деце из приватних вртића. Веома је
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мали број подстанара. Најчешће су у питању четворочлане породице, у којима оба родитеља раде. Примећује се да је ниво образовања
родитеља  значајно изнад просека града око VII степена.

Еколошки услови
У широј околини школе не постоје индустријски или други објекти који би утицали на загађивање животне околине али је

велики проток саобраћаја будући да се налазимо на неколико метара од једног од главних кружних токова. Оно што школу чини
посебном јесте велика зелена површина од 1.924 m2 која са околним парком заузима невероватну површину од 8.290 m2 У окружењу, у
насељу примећује се недовољна брига о околини. Одржавање хигијене школског дворишта и неговање зеленила је веома отежано јер се
у периоду када се не одвија настава ту окупљају и грађани и деца да би користили спортске терене.
Школа настоји да својим изгледом и укупним активностима доприноси естетском изгледу и развијању еколошке свести код ученика.

РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ

Школа ће радити у две смене. Прва смена почиње у 8 часова, а друга у 1400. Одељења су распоређена по сменама. Одељења
мењају смене недељно. Изузетак су два одељења (1-1 и 2-1 )који увек иду пре подне.

Јутарње прихватање ученика у продуженом боравку је од 730 до 800 и то је уједно и јутарње слободно време. Ужина ученика је
у 935, а ручак у 1200 сати. Боравак ради до 17:00 сати. У школи фунционишу и 4 групе продуженог боравка (група 1. разреда, група 2.
разреда, група 3. разреда и група 4. разреда).
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Р а с п о р е д  р а д н и х  ч а с о в а и о д м о р а

Прва смена - пре подне

Час В р е м е Трајање одмора
1 час 800 - 845 5 минута
2 час 850 - 935 25 минута
3 час 1000 – 1045 5 минута
4 час 1050 – 1135 5 минута
5 час 1140 – 1225 5 минута
6 час 1230 – 1315 5 минута

Друга смена - после подне

Ч а с В р е м е Трајање одмора
1. час 14 00 – 1445 5 минута
2. час 1450 – 1535 25 минута
3. час 16 00 – 1645 5 минута
4. час 16 50 – 17 35 5 минута
5. час 1740 – 18 25 5 минута
6. час 18 30 – 19 15 5 минута
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СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Сврха школског програма је омогућавање квалитетног образовања и васпитања, као и стицања потребних знања, вештина,
ставова, навика и формирање система вредности који обезбеђује успешно сналажење у животу, уз поштовање својих и туђих потреба и
интереса.

Школски програм реализује се у два циклуса:
 млађи школски узраст, I до IV разред
 старији школски узраст, V до VIII разред

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 систем образовања и васпитања;
4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и
развоја физичких способности;
5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити
животиња;
6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и
образовној пракси;
7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;
8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним
потребама и интересовањима;
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе савремене науке и
технологије;
10) развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад,
способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;
12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;
13) развијање позитивних људских вредности;
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14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у
демократски уређеном и праведном друштву; 15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и
узрасне равноправности, развој толеранције и уважавање различитости;
16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање
српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности,
поштовање и очување националне и светске културне баштине;
17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са
минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;
18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе
засноване на знању.

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ

 Интензивирање и осавремењивање свих видова наставе путем индивидуализацијеи диферанцијализације садржаја (ИОП),
применом програмске наставе, рефератске наставе, лабораторијских вежби, проблемске наставе и слично.

 Подсицање развоја интелектуалног капацитета, знања и умећа која су у складу са развојним потребама и могућностима
сваког појединца

 Афирмисање самосталног учења које ће бити основ за даље образовање.
 Подстицање развоја менталних, емоционалних, физичких и здравствених потенцијала сваког ученика.
 Развијање и неговање другарства и пријатељства и индивидуалне одговорности за социјалне односе.
 Развијање радозналости, отворености за културу и традицију као и верске и етничке толеранције, јачање поверења међу

децом и спречавање понашања које угрожава остваривање права на различитост.
 Рад са ученицима који показују натпросечне резултате (ИОП)
 Обогаћивање садржаја ученичких слободних и друштвених активности и прилагођавање времену, потребама и интересовању

ученика.
 Унапређење организације васпитно-образовног рада школе, прецизирањемобавеза наставника у структури радне недеље,

израдом распореда свих видова непосредног рада са ученицима, операционализацијом најзначајнијих активности школе за
одређени период.

 Реализовање наставним планом и програмом предвиђених садржаја и остваривање прописаног фонда часова.
 Наставак и учвршћивање сарадње са друштвеном средином, установама и организацијама у циљу: постизања бољег успеха,

стварању културних навика, радног и професионалног васпитања, здравственог и саобраћајног образовања, превенције васпитне
запуштености и малолетничке деликвенције, стварању услова за научно-техничке, забавно-рекреативне и спортске активности.
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 Стручно усавршавање наставног особља на плану педагошко-психо-логичког, дидактичко-методичког уже стручног образовања
и оспособљавања за коришћење савремених наставних средстава и метода рада.

 Унапређивање материјално-техничких услова као основе за ефикаснији васпитно-образовни рад. У том смислу акценат ставити
на анализу опремљености школе наставним средствима, дидактичким материјалом и стручном литературом у односу на
норматив опремљености, те према томе вршити планско опремање и иновирање кабинета, учионица и целокупног школског
простора, као и проширењем простора предвиђеног за наставу.

 Афирмисање основних људских вредности: знање, рад, поштење, дисциплину, хуманост, самосталност, личну одговорност и
иницијативност. При еволуцији наведених вредности објективизирати критеријуме оцењивања и ускладити васпитно-образовне
мере и поступке.

 Извршење дезидеологизације и деполитизације васпитно-образовног рада у складу са Законом о основном образовању и
васпитању и Планом и програмом васпитно-образовног рада у основној школи и Закона о дискриминацији.

 Континуирано праћење реализације свих видова васпитно-образовног рада, непосредног рада са ученицима, планирање и
припремање за непосредан рад стручног усавршавања и учешћа у раду стручних тела, као и осталих задатака који произилазе из
структуре радне недеље.

НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Школски програм остварује се кроз редовну и изборну наставу, додатни и допунски рад и слободне активности. Садржаји
свих наставних предмета и подручја који се у школи уче међусобно се повезују и прожимају у мери у којој је то могуће остварити.

Циљеви и програмски задаци јасно и прецизно су одређени по разредима и доприносе ефикаснијој реализацији наставног
сижеа.

Циљ школског програма јесте да омогући учитељима, наставницима и стручним сарадницима, базичне професионалне ослонце
у планирању, реализацији и евалуацији целокупног школског живота од првог до осмог разреда обавезног образовања. Школски
програм омогућава такође и орјентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе. Школски програм је документ на
основу којег се остварује развојни план, принципи, циљеви и стандарди постигнућа ученика и укупан образовно-васпитни рад у школи.

За остваривање циљева школског програма значајно је ефикасно планирање на годишњем и месечном нивоу, као и
припремања наставника за свакодневну наставу. На часовима ће бити коришћени најразличитији активни приступи рада са децом
како бисмо максимално допринели развоју сваког појединца.
Начини остваривања школског програма су у тесној вези са:

 узрасним карактеристикама и могућностима ученика,
 потребама и интересовањима ученика,
 условима у којима се реализују настава и ван наставне активности и расположивим наставним средствима.
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА

Ред.бр.
А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

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

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - -

5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36

8. Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108

9. Дигитални свет 1 36 1 36 - - - -

УКУПНО А. 20 720 21 756 20 720 20 720
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Ред.бр. Б.ОБАВЕЗНИ
ИЗБОРНИ

ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ
РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

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

1. Верска настава/

Грађанско вас.
1 36 1 36 1 36 1 36

УКУПНО Б. 1 36 1 36 1 36 1 36

УКУПНО: А + Б 21 756 22 792 21 756 21 756

Облици образовно-васпитног рада коjима се остваруjу
обавезни и изборни наставни предмети

Ред.бр. ОБЛИК
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИНОГ
РАДА

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.

1. Редовна настава 21 756 22 792 21 756 21 756

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

3. Додатна настава - - - - - - 1 36
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4. Пројектна
настава - - - - 1 36 1 36

5. Настава у
природи *

7-10 дана
годишње

7-10 дана
годишње

7-10 дана
годишње

7-10 дана
годишње

7-10
дана годишње

7-10 дана
годишње

7-10 дана
годишње

7-10 дана
годишње

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

Ред.
број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ

РАДА

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36
2. Ваннаставне активности** 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње

** Школа реализује ваннаставне активности из области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта.
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Ред.бр. А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ
Р ЗРЕД

СЕДМИ
РАЗРЕД

ОСМИ
РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136
2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68
3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34
4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34
5. Историја 1 36 72 2 72 2 68
6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68
7. Физика - - 2 72 2 72 2 68
8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136
9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68
10. Хемија - - - - 2 72 2 68
11. ТиТ 2 72 2 72 2 72 2 68
12. Информатика 1 36 1 36 1 36 1 34
13. Физич о

васпитање 2+1* 72+36* 2+1* 72+36* 3 108 3 102

УКУПНО А. 24 864+36* 25 900+36* 28 1008 28 952
* Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета физичко и здравствено васпитање.

Ред.бр. Б.  ОБАВЕЗНИ
ИЗБОРНИ
ПРЕДМЕТИ

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ
РАЗРЕД

СЕДМИ
РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
1. Верска настава/

Грађанско вас. 1 36 1 36 1 36 1 34

2. Други страни
језик 2 72 2 72 2 72 2 68

УКУПНО Б. 3 108 3 108 3 108 4 102



17

УКУПНО: А + Б 27 1008 28 1044 31 1116 31 1054

Облици образовно-васпитног рада коjима се остваруjу
обавезни и изборни наставни предмети

Ред.
бр.

В. ОБЛИК
ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОГ
РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ
РАЗРЕД

СЕДМИ
РАЗРЕД

ОСМИ
РАЗРЕД

нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.

1. Редовна настава 27 1008 28 1044 31 1116 31 1054

2. Допунска н. 1 36 1 36 1 36 1 36

3. Додатна н. 1 36 1 36 1 36 1 36

4. Слободне
наставне
активности

1 36 1 36 1 36 1 36

Ред.
бр.

СЛОБОДНЕ
НАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ
РАЗРЕД

СЕДМИ
РАЗРЕД

ОСМИ
РАЗРЕД

нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Го
д.

1. Цртање, сликање 1 36 1 36 - - - -
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Остали облици образовно-васпитног
рада

Ред.
бр.

ОБЛИК
ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОГ
РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ
РАЗРЕД

СЕДМИ
РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД

нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.

1. Час одељењске
заједнице 1 36 1 36 1 34 1 34

3. Ваннаставне
активности 1 36 1 36 1 34 1 34

4. Екскурзија До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 3 дана годишње

вајање

2. Медијска
писменост 1 36 1 36 - - - -

3. Сачувајмо нашу
планету 1 36 1 36 - - - -

4. Предузетништво - - - - 1 36 1 34

5. Филозофија са
децом - - - - 1 36 1 34

6.
Свакодне ни
живот у
прошлости

- - - - 1 36 1 34
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СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКАЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

(на основу Закона о уџбеницима „Службени гласник РС“, број 68/2015)

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“

РЕД.
БР.

ПРЕДМЕТ
И ШИФРА НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР ИЗДАВАЧ

1.

Српски
језик

„Буквар” са словарицом Душка Милић, Татјана Митић Нови Логос

2. „Наставни листови уз Буквар”, за први
разред основне школе Татјана Митић, Душка Милић Нови Логос

3. „Читанка реч по реч”, за први разред
основне школе

др Наташа Станковић-Шошо, Маја
Костић Нови Логос

4. Математика
Уџбеник из четири дела Математика за
први разред основне школе

Ива Иванчевић Илић, Сенка
Тахировић Нови Логос

5. Музичка
култура

Музичка култура 1, уџбеник „Чаробни
свет музике“ Гордана Илић Фреска

6. Свет око нас Свет око нас 1, уџбеник Љиља Стокановић, Гордана Лукић,
Гордана Субаков Симић Нови Логос

7. Свет око нас Свет око нас- радна свеска Љиља Стокановић, Гордана Лукић,
Гордана Субаков Симић Нови Логос

8. Дигитални
свет Дигитални свет 1 уџбеник Наташа Анђелковић, Биљана

Калафатић Нови Логос

9. Енглески
језик

Family and Friends, енглески језик за први
разред основне школе, уџбеник са
електронским додатком

Susan Iannuzzi Нови Логос
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УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОШ “КАРАЂОРЂЕ“

РЕД.
БР.

ПРЕДМЕТ
И ШИФРА НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР ИЗДАВАЧ

1.

Српски
језик

Читанка са основама писмености 2,
уџбеник за други разред основне
школе

Зорица Цветановић,
Даница Килибарда,
Александра Станишић

БИГЗ школство

2. „Латиница”, радни уџбеник за други
разред основне школе Душка Милић, Татјана Митић БИГЗ школство

3.
Радна свеска 2 уз Читанку, српски
језик за други разред основне школе Јелена Срдић, Наташа Станковић-

Шошо, Маја Костић БИГЗ школство

4.

Математика

Математика 2,уџбеник за други
разредосновне школе

Сања Маричић,
Драгица Ђуровић БИГЗ школство

5.
Математика 2,радни листови за
други разредосновне школе(први
део)

Сања Маричић,
Драгица Ђуровић БИГЗ школство

6. Математика 2,радни листови за
други разредосновне школе

Сања Маричић,
Драгица Ђуровић БИГЗ школство

7. Музичка
култура

Музичка култура 2,        уџбеник за
други разред основне школе Весна Марковић, Вања Хршак БИГЗ школство

8. Ликовна
култура Ликовна култура 2 Кристина Селаковић, Бојан Проле БИГЗ школство

9. Свет око
нас

Свет око нас 2, уџбеник Сања Благданић,
Зорица Ковачевић,
Славица Јовић

БИГЗ школство
10. Свет око нас 2, радна свескa

11. Енглески
језик

Smiles 2, енглески језик за други
разред основне школе (уџбеник из
два дела и два аудио кмпакт диска)

Jenny Dooley Фреска
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УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОШ “КАРАЂОРЂЕ“

РЕД.
БР.

ПРЕДМЕТ
И ШИФРА НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР ИЗДАВАЧ

1.

Српски језик

Читанка Моња Јовић, Иван Јовић Едука

2. Поуке о језику Весна Дрезгић, Ана Икер Едука

3. Радна свеска за српски језик Моња Јовић, Ивана Јухас Едука

4.
Математика

Уџбеник 3а
Софија Зарупски, Бошко Влаховић Едука

5. Уџбеник 3б

6. Музичка
култура

Уџбеник „Музичка слагалица“ Мирјана Смрекар, Соња Цветковић Едука

7. Ликовна култура Уџбеник Мариа Бузаши Марганић, Зита
Бузаши Едука

8.
Природа и
друштво

Уџбеник Марела Манојловић, Б. Ђурић Едука

9. Радна свеска за природу и друштво Марела Манојловић, Б. Ђурић Едука

10.
Енглески

језик

Smiles 3,
Енглески језик за трећи разред
основне школе, уџбеник

Janny Dooley Фреска

11.
Smiles 3,
Енглески језик за трећи разред
основне школе, радна свеска

Janny Dooley Фреска
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УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОШ “КАРАЂОРЂЕ“

РЕД.БР. ПРЕДМЕТ И
ШИФРА НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР ИЗДАВАЧ

1.

Српски језик

Читанка Маја Димитријевић

Вулкан издаваштво2. Поуке о језику Д. Милићевић, С. Ракоњац, К.
Колаковић, А. Петровић

3. Радна свеска за српски језик Д. Милићевић, С. Ракоњац, К.
Колаковић, А. Петровић

4.
Математика

Уџбеник Нела Милиновић Јовановић
Вулкан издаваштво

5. Радна свеска Нела Милиновић Јовановић

6. Природа и
друштво

Природа и друштво – уџбеник 1. и 2. део
Вера Бојовић, Драгица Тривић,
Виолета Богдановић, Винко
Ковачевић

Вулкан издаваштво

7. Музичка
култура Уџбеник Маја Обрадовић Вулкан издаваштво

8. Ликовна
култура

Уџбеник Данка Деспотовић Андрић Вулкан издаваштво

9.
Енглески

језик

Smiles 4,
Енглески језик за четврти разред
основне школе, уџбеник

Janny Dooley

Фреска

10.
Smiles 4,
Енглески језик за четврти разред
основне школе, радна свеска

Janny Dooley
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УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОШ “КАРАЂОРЂЕ“

РЕД.
БР.

ПРЕДМЕТ И
ШИФРА НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР ИЗДАВАЧ

1.
Српски језик.

„ „Расковник”, читанка за пети разред Зона Мркаљ, З. Несторовић
Klett Издавачка

кућа доо2. „Граматика 5”, српски језик за пети раз. Весна Ломпар
3. Ррадна свеска за пети разред Весна Ломпар, З. Несторовић

4. Лик. култура „Ликовна култура 5”, уџбеник за пети разред Миливој Мишко Павловић Бигз школство

5. Историја Историја за пети разред основне школе, уџбеник
са одабраним историјским изворима Душко Лопандић, И. Петровић Нови Логос

6. Географија „Географија 5”, уџбеник географије за пети разред Марко Јоксимовић Нови Логос

7. Муз. култура Музичка култура 5, уџбеник за пети разред А Паладин, Д. Бокан Нови Логос

8. Математика Математика - збирка задатака за пети разред
основне школе

Бранислав Поповић, М Станић,
Н.Вуловић, С Милојевић Klett

9. Биологија Биологија за 5. разред основне школе Дејан Бошковић Бигз школство

10. Техника и
технологија

Техника и технологија за пети разред основне
школе, уџбенички комплет Жељко Васић, Дијана Каруовић Нови Логос

11. Материјали за конструкторско моделовање Жељко Васић, Дијана Каруовић Нови Логос

12. Инф. и
рачунарство Информатика и рачунарство за 5 разред Владан Стевановић Нови Логос

13. Енглески
језик

„English Plus 1”, eнглески језик за пети разред , уџбеник Ben Wetz, Janet Hardy-Gould Нови Логос

14. English Plus 1”, eнглески језик за пети разред, радна св. Ben Wetz, Janet Hardy-Gould Нови Логос

15.
Француски

језик

NOUVEAU PIXEL 1, француски језик за 5 разред, прва
година учења , уџбеник Катрин Фарве, Силви Шмит

Дата Статус
д.о.о.

16. NOUVEAU PIXEL 1, француски језик за 5 разред, прва
година учења, радна свеска Катрин Фарве, Силви Шмит

Дата Статус
д.о.о.
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УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОШ “КАРАЂОРЂЕ“

РЕД.БР. ПРЕДМЕТ И
ШИФРА НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР ИЗДАВАЧ

1.
Српски језик.

Граматика, српски језик за шести разред Д.  Милићевић, С. Р. Николов Вулкан
издаваштво2. Читанка, српски језик и књижевност А. Јерков, К. Колаковић

3. Лик. култура .„Ликовна култура 6”, уџбеник за шести разред Миливоје Мишко Павловић Бигз школство

4. Музичка
култура МУЗИЧКА КУЛТУРА 6 - уџбеник Јасмина Чолић, Маријана Савов

Стојановић
Вулкан

издаваштво

5. Историја „Историја 6”, уџбеник Данијела Ћирковић Вулкан
издаваштво

6. Географија „Географија 6”, уџбеник С. Вујадиновић, Р.Голић, Д. Шабић Нови Логос

7.
Физика

Физика 6, уџбеник Љубиша Нешић, Марина
Најдановић Лукић, Т. Мишић

Вулкан
издаваштво8. Физика 6, збирка задатака

9. Математика Математика - збирка задатака за шести разред
основне школе

Б. Поповић, М. Станић, Н.
Вуловић, С. Милојевић Клетт

10. Биологија Биологија, за 6   разредосновне школе Дејан Бошковић Бигз школство

11.
Техника и

технологија

Техника и технологија, уџбеник Мирослав Секулић, З. Луковић Вулкан
издаваштво

12. Техника и технологија, комплет материјала Мирослав Секулић, З. Луковић Вулкан
издаваштво

13.

Енглески језик

„English Plus 2,Second edition
eнглески језик за шести р. основне школе, уџбеник B. Wetz, Diana Rue, J. Hardy Gould Нови Логос

14. English Plus 2,Second edition
радна свеска

Ben Wetz, Diana Rue, Janet Hardy
Gould Нови Логос

15. Информатика
и рачунарство Информатика и рачунарство, радни уџбеник Дијана Кауровић, Душан Мицић Нови Логос

16. Француски
језик

Le monde de Léa et Lucas 2,(уџбеник) М. Милановић,Д. Милошевић Завод за уџбенике

17. Le monde de Léa et Lucas 2,(радна свеска) М. Милановић,Д. Милошевић Завод за уџбенике
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УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“

РЕД.БР
.

ПРЕДМЕТ И
ШИФРА НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР ИЗДАВАЧ

1.

Српски језик

Читанка 7, Српски језик и кнјижевност за 7 разред ош. Александар Јерков, Анђелка
Петровић, Катарина Колаковић

Вулкан
издаваштво2. „Граматика 7”, српски језик и књижевност за 7 разред

ош
Д. Милићевић, Сунчица Р.
Николов

3. Радна свеска 7, српски језик  и књижевност за 7
разред ош

А. Петровић, К. Колаковић, Д.
Милићевић

4. Ликовна
култура „Ликовна култура 7”, уџбеник Катарина Трифуновић Вулкан

издаваштво

5. Музичка
култура МУЗИЧКА КУЛТУРА 7 - уџбеник Јасмина Чолић, М. С. Стојановић Вулкан

издаваштво

6. Историја „Историја 7”, уџбеник Весна Димитријевић Вулкан
издаваштво

7. Географија „Географија 7”, уџбеник Дејан Шабић, С. Вујадиновић Нови Логос

8.
Физика

Физика 7, уџбеник Марија Н. Лукић, Т. Мишић, Љ.
Нешић

Вулкан
издаваштво9. Физика 7, збирка задатака са лабораторијским

вежбама
Марија Н. Лукић, Т. Мишић, Љ.
Нешић

10. Математика Математика 7 - Збирка задатака Б.  Поповић,
М. Станић, С. Милојевић "Klett"

11. Биологија Биологија 7, уџбеник Дејан Бошковић Бигз школство

12.

Хемија

Хемија 7”, уџбеник седми разред основне школе
Даница Павловић,
Данијела Малинар

Едука
13. Хемија 7”, латораторијске вежбе са збирком задатака

из хемије

14.
Информатик
а и
рачунарство

Информатика и рачунарство 7, уџбеник Светлана Мандић "Klett"

15. Техника и Техника и технологија 7 (уџбеник) Милош Папић, Далибор Чукљевић Вулкан издаваштво
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16. технологија Техника и технологија 7  (конструкторски материјал) З. Луковић, Н. Марковић Вулкан издаваштво

17. Енглески
језик

English Plus 3 – Seconд Edition, уџбеник
Ben Wetz,
Katrina Gormley Нови Логос

18. English Plus 3 – Seconд Edition, Радна свеска Kate Mellersh Нови Логос

19.
Француски
језик

Le monde de Léa et Lucas 3,
(уџбеник)

Д. Милошевић,
Милена Милановић

ЈП „Завод за
уџбенике”

20. Le monde de Léa et Lucas 3,
( радна свеска)

Д. Милошевић,
Милена Милановић

ЈП „Завод за
уџбенике”

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“

РЕД.БР. ПРЕДМЕТ И
ШИФРА НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР ИЗДАВАЧ

1.

Српски језик

Читанка А. Јерков, А. Петровић
Вулкан

издаваштво
2. Граматика Д. Милићевић, С. Ракоњац

3. Радна свеска уз уџбенички комплет А. Петровић, К. Колаковић

4. Ликовна
култура „Ликовна култура 8”, уџбеник Катарина Трифуновић Вулкан

издаваштво

5. Музичка
култура Музичка култура - уџбеник Ј. Чолић, М. Савов Вулкан

издаваштво
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6. Историја уџбеник В. Димитријевић Вулкан
издаваштво

7. Географија „Географија 8”, уџбеник Т. Плазинић Klett

8.
Физика

„Физика 8”, уџбеник М. Најдановић Лукић, Т. Мишић
Вулкан

Издаваштво9. „Физика 8” збирка задатака М. Најдановић Лукић, Т. Мишић

10. Математика Математика 8 - Збирка задатака са решењима за 8.
разред

Живорад Ивановић Срђан
Огњановић

Издавачкo
друштво "KРУГ"

11. Биологија Биологија 8, за 8. разред Дејан Бошковић Бигз школство

12. Информатика
и рачунарство Радни уџбеник Д. Каруовић, Е. Елевен Нови Логос

13.
Хемија

Хемија за 8. разред основне школе - уџбеник Даница Павловић,
Данијела Малинар

Едука
14. Лабораторијске вежбе са задацима из хемије Даница Павловић,

Данијела Малинар
15.

Техника и
технологија

Техника и технологија 8 - уџбеник Дубравка Петровић
Вулкан

издаваштво16. Збирка материјала 8 Милош Папић, Далибор
Чукљевић

17.
Енглески језик

„English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за 8
раз. уџбеник Ben Wetz, Diana Pye

Нови Логос
18. „English Plus 4 Workbook”, енглески језик за 8 разред

ош, радна свеска и ЦД Janet Hardy-Gould, James Styring

19.
Француски
језик

Le monde de Léa et Lucas 4,
(уџбеник)

Д. Милошевић,
Милена Милановић ЈП „Завод за

уџбенике”
20.

Le monde de Léa et Lucas 4,
( радна свеска)

Д. Милошевић,
Милена Милановић
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I ЦИКЛУС
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I разред
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МАТЕМАТИКА

Циљ наставе математике: Циљ учења предмета математика 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.

Задаци наставе математике:
- да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи,
друштву и свакодневном животу;
- стицање основне математичке културе потребне за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човe кове
делатности ( математичко моделовање ), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних
појава;
- стицање навика и обучавање у коришћењу разноврсних извора знања;
- омогућавање разумевања одговарајућих садржаја природних наука и доприношење радном и политехничком васпитању и

образовању;
- изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су : истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност,

одговорност, смисао за самосталан рад;
- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа

на свет и свестраном развитку ученика;
- стицање способности изражавања математичком језиком, јасноћа и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима;
- савладавање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима,као и основних закона тих операц;
- упознавање најважнијих равних и просторних геометријских фигура и њихових узајамних односа;
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САДРЖАЈ ТЕМА БРОЈ ЧАСОВА
ПО ТЕМИ ИСХОДИ СТАНДАРДИ

ПОСТИНУЋА

1.ГЕОМЕТРИЈА

2. БРОЈЕВИ

ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА
И ОБЛИК ПРЕДМЕТА

И ЛИНИЈЕ

БРОЈЕВИ

27

146

−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 сесастоји од познатих облика;
− разликује: криву, праву, изломљену, затворену и отворену
линију;
− црта праву линију и дуж помоћу лењира;

−броји унапред и уназад и са прескоком;
− прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве стотине и
прикаже их на бројевној правој;
− користи редне бројеве;
− разликује парне и непарне бројеве, одреди највећи и најмањи
број, претходника и следбеника; − користи појмове: сабирак, збир,
умањеник, умањилац, разлика;
− сабира и одузима два једноцифрена броја не записјући поступак;
− сабира и одузима до 100 без прелаза преко десетице;

− растави број на сабирке и примени замену места и здруживање
сабирака ради лакшег рачунања;
− реши текстуални задатак са једном операцијом;
− разликује новчане апоене до 100 динара и упореди њихову
вредност;
- уочи правило и одреди следећи члан започетог низа;
− прочита и користи податке са једноставнијег стубичног и

сликовног дијаграма или табеле;
− измери дужину задатом, нестандардном јединицом мере;
− преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи нао снову задатог
упутства.

1МА.1.1.1.
1МА.2.2.1
1МА.1.2.1.
1МА.2.1.1.
1МА.3.1.1.

1МА.1.1.1.
1МА.1.1.2.
1МА.1.1.4.
1МА. 2.1.1.
1МА.2.1.2.
1МА.2.1.3.
1МА.2.1.4.
1МА.3.1.1.
1МА.3.1.2.
1МА.3.1.4.
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3. МЕРЕЊЕ И
МЕРЕ МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 7

МА. 1.2.2.
1МА.1.2.3.
1МА.1.4.1.
1МА.2.2.2.

1МА.2.4.1.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА,
ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад , индивидуализација,тематско планирање, вршњачко
подучавање, рад у паровима,  самосталан рад и решавање задатака код куће, рад на дечјој штампи, посета  музеју
- групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад, индивидуализација,тематско планирање, вршњачко
подучавање, рад у паровима,  самосталан рад и решавање задатака код куће, рад на дечјој штампи, посета
музеју, пројектна настава.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
- кроз индивидуални рад; кроз групни рад и комуникацију;
- кроз контролне и писмене задатке;самопроцена;
- вршњачко процењивање;
- кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и активности које их
допуњују.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

- описивање, посматрање, примењивање,меморисање, запажање, играње,илустровање, истраживање,анализирање, логичко
закључивање, повезивање са свакодневним животом, уочавање, груписање, посета музеју, играње улога, прикупљање података.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање,креирање,подстицање, демонстрација, организовање
рада, мотивисање, кориговање, евалуација, процењивање,давање упутстава, израда материјала, усклађивање рада са индивидуалним
способностима ученика обзиром на узрасне и развојне  карактеристике.
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СРПСКИ ЈЕЗИК

Циљ наставе српског језика: Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског
књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног
идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања
традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности.

Задаци наставе српског језика:

- Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује.
- Основно описмењавање на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика.
- Поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика
- Упознавање језичких појмова и појава овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика.
- Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у
различитим комуникационим ситуацијама( улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца).
- Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника,
језичког и стилског израза.
- Увежбавање и усавршавање гласног читања( правилног, логичког и изражајног) и читања у себи( доживљајног, усмереног,
истраживачког).
- Оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких
дела различитих жанрова.
- Упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу.
- Поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста.
- Развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално слиже као извором сазнања, набикавање на самостално
коришћење библиотеке.
- Упознавање, развијање , чување и поштовање властитог, националног и културног идентитета на делима српске књижевности,
позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења.
- Развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује.
- Подстицање ученика на самостално језичко, литрарно и сценско стваралаштво.
- Васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности.
- Развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.
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САДРЖАЈ ТЕМА БРОЈ ЧАСОВА
ПО ТЕМИ ИСХОДИ СТАНДАРДИ

ПОСТИНУЋА
1.ПОЧЕТНО
ЧИТАЊЕ И ПИ-
САЊЕ

2. КЊИ-
ЖЕВНОСТ

Почетно читање и
писање

Књижевност

90

45

– разликује изговорени глас и написано слово; изговорене и
написане речи и реченице;
– влада основном техником читања и писања ћириличког
текста;
– разуме оно што прочита;

– пише читко и уредно;
– гласно чита, правилно и са разумевањем;
– тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног;

– активно слуша и разуме садржај књижевно уметничког
текста који  му се чита;
– препозна песму, причу и драмски  текст;

– одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и место
дешавања у вези са прочитаним текстом;
– уочи  ликове и прави разлику између њихових позитивних
и негативних особина;
– изрази своје мишљење о понашању ликова у књижевном

делу;
– препозна загонетку и разуме  њено значење;
– препозна басну и разуме њено значење;

– напамет говори  краће књижевне текстове;
– учествује у сценском извођењу текста;

– слуша, разуме и парафразира поруку;
– слуша интерпретативно читање и казивање књижевних

текстова;
– правилно изговора и пише кратку и потпуну реченицу
једноставне структуре са одговарајућом интонацијом,
односно интерпункцијским знаком на крају;
– правилно употребљава  велико слово;
– примењује основна правописна правила;
– пише читко и уредно; – пише реченице по диктату
примењујући основна правописна правила;
– пажљиво и културно слуша саговорнике;
– спаја више реченица у краћу целину;
– напамет говори  краће књижевне текстове;
– учествује у сценском извођењу текста;– слуша, разуме и
парафразира поруку;

0.1.2.    1.3.4.
0.1.7.    1.3.9.
1.2.1.    2.2.2.
1.2.2.   2.2.5

1.2.8.    2.2.7.
1.3.1.    2.2.8.
1.3.2.    2.2.10.
3.2.1.     3.2.6.

1.5.1.       2.5.2.
1.5.3.       2.5.3.
1.5.4.       2.5.4.

0.1.1. 2.3.1.
0.1.2. 2.3.4.
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3. ЈЕЗИК

4. ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

Граматика, правопис и
ортоепија

Језичка култура

10

35

0.1.5.      2.3.8.
1.3.7.      2.4.6.
2.4.7.      3.3.2.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА,
ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- групни ра, кооперативно учење, диференцирани рад, индивидуализација,тематско планирање, вршњачко
подучавање, рад у паровима,  самосталан рад и решавање задатака код куће, рад на дечјој штампи, посета
музеју, пројектна настава.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
- кроз индивидуални рад; кроз групни рад и комуникацију;
- кроз контролне и писмене задатке;самопроцена; вршњачко процењивање;
- кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и активности које их
допуњују.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

- описивање, посматрање, примењивање,меморисање, запажање, играње,илустровање, истраживање,анализирање, логичко
закључивање, повезивање са свакодневним животом, уочавање, груписање, посета музеју, играње улога, прикупљање података.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање,креирање,подстицање, демонстрација, организовање
рада, мотивисање, кориговање, евалуација, процењивање,давање упутстава, израда материјала, усклађивање рада са индивидуалним
способностима ученика обзиром на узрасне и развојне  карактеристике.
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СВЕТ ОКО НАС

Циљ: Циљ учења предмета математика 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.

Задаци:
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;
- развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова;
- развијање основних елемената логичког мишљења;
-очување природне дечје радозналости за појаве у окружењу и подстицање интересовања и способности за упознавање појава кроз
активне истраживачке делатности;
- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;
- интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва;
- стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење;
- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог чувања и рационалног коришћења и дограђивања;
- развијање свести о потреби и могућностима личног учешћа и доприноса у заштити животне средине и одрживог развоја.
- формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;
- овладавање почетним техникама сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, класификовање, именовање;
- подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу у складу са
њиховим когнитивно-развојним способностима;
- подстицање и развијање истраживачких активности деце;
- подстицање уочавања једноставних узрочно-последичних веза, појава и процеса, слободног исказивања својих запажања и
предвиђања.
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САДРЖАЈ ТЕМА
БРОЈ

ЧАСОВА
ПО ТЕМИ

ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

1.ЈА И ДРУГИ

2.РАЗНОВРСНОСТ
ПРИРОДЕ

3.ЧОВЕК СТВАРА

4.СНАЛАЖЕЊЕ У
ВРЕМЕНУ И
ПРОСТОРУ

Ја и други

Разноврсност природе

Човек ствара

Сналажење у времену и
простору

18

38

7

9

− препозна и искаже радост, страх, тугу и бес уважавајући себе и друге;
− правовремено и примерено ситуацији и скаже своје основне животне
потребе за храном, водом и одласком у тоалет;
− се понаша тако да уважава различитости својих вршњака и других
људи;
− придржава се договорених правила понашања у школи и прихвата

последице ако их прекрши;
− сарађује са вршњацима у заједничким активностима;
− одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу очувања

здравља;
− чува своју, школску и имовину других;

− 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 са и без тротоара и преласка улице;
− снађе се у простору помоћу просторних одредница: напред-назад,

лево-десно, горе-доле и карактеристичних објеката;
− одреди време својих активности помоћу временских одредница:

деловидана, обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, јуче,
данас, сутра, прекјуче, прекосутра;
− посматрањем и опипавањем предмета одреди својства материјала:
тврдо-меко, провидно-непровидно, храпаво- глатко; − учествује у
извођењу једноставних огледа којима испитује природне феномене;
− разликује природу од производа људског рада на примерима и

знепосредног окружења;
− препознаје облике појављивања воде у непосредном окружењу:
потоци, реке, баре, језера;
− препознаје изглед земљишта у непосредном окружењу: равница,
брдо, планина;
− идентификује биљке и животиње из непосредног окружења на
основу њиховог спољашњег изгледа;
− уочава разноврсност биљака и животиња на основу спољашњег

изгледа;
− препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и њихову улогу у

1.1. СОН.1.2.1.
1.1.СОН.1.2.3.
1.1. СОН.1.5.1.
1.1. СОН.1.5.2.
1.1. СОН.1.5.3.
1.1. СОН. 1.5.4.
1.1. СОН.2.5.1.
1.1. СОН.3.5.1.
1.1.СОН.1.1.1.
1.1.СОН.1.1.2.
1.1.СОН.1.1.3.
1.1.СОН.1.1.5.
1.1.СОН.2.1.1.
1.1.СОН.2.1.2.
1.1.СОН.3.1.1.
1.1.СОН. 1.4.1.
1.1.СОН. 1.4.2.
1.1.СОН. 1.4.4.
1.1.СОН. 2.4.1.
1.1. СОН. 1.4.2
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његовом свакодневном животу;
− препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и додира у његовом
свакодневном функционисању и сазнавању окружења; − штеди воду и
одлаже отпад на предвиђена места;
− се понаша тако да не угрожава биљке и животиње у непосредном
окружењу;
− повезује резултате учења и рада са уложеним трудом.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА
ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад, индивидуализација,тематско
планирање, вршњачко подучавање, рад у паровима,  самосталан рад и решавање задатака
код куће, рад на дечјој штампи, посета  музеју, пројектна настава.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ
НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
- кроз индивидуални рад; кроз групни рад и комуникацију;
- кроз контролне и писмене задатке;самопроцена; вршњачко процењивање;
- кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и
активности које их допуњују.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

- описивање, посматрање, примењивање,меморисање, запажање, играње,илустровање, истраживање,анализирање, логичко
закључивање, повезивање са свакодневним животом, уочавање, груписање, посета музеју, играње улога, прикупљање података.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање,креирање,подстицање, демонстрација, организовање
рада, мотивисање, кориговање, евалуација, процењивање,давање упутстава, израда материјала, усклађивање рада са индивидуалним
способностима ученика обзиром на узрасне и развојне  карактеристике.
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Циљ: Циљ 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.

Задаци:

- подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела;
- развој и усавршавање моторичких способности;
- стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања
неопходних за њихово усвајање;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно- образовног
подручја;
- формирање морално-вољних квалитета личности;
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневном животу и раду;
- стицање и развијање свести о потреби здраваља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине.

САДРЖАЈ ТЕМА
БРОЈ

ЧАСОВА
ПО ТЕМИ

ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

1.ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ

2.ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА

Ходање и трчање
Скакања и прескакања
Бацања и хватања
Пузења, вишења,
упори и пењања
Вежбе на тлу
Вежбе равнотеже

Вежбе са реквизитима

Плес и ритмика

18
16
20
6
9
9
8

12
5
5

-примењује једноставне, двоставне и општеприпремне вежбе (вежбе
обликовања)
-правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;
-комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном
животу;
-одржава равнотежу у различитим кретањима;
-разликује правилно од неправилног држања тела и правилно држи тело;
-примењује правилну технику дисања приликом вежбања;
-изводи кретање, вежбање и кратке саставе уз музичку пратњу;
-игра дечји и народни плес;
-користи основну терминологију вежбања;
-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање;

ФВ.1.1.1
ФВ.1.1.2
ФВ.1.1.3.
ФВ.1.1.20.

ФВ.2.1.2.
ФВ.2.1.3.

ФВ.1.1.11.
ФВ.1.1.24.
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КУЛТУРА Полигони

Здравствено васпитање

-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;-прихвата сопствену победу и пораз;
-уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;
-наведе делове свога тела и препозна њихову улогу;
-уочава промену у расту код себе и других;-уочава 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;
-схвата значај коришћења воћа у исхрани;-правилно се понаша за столом.

ФВ.2.1.9.
ФВ.2.1.20.
ФВ.2.1.22.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА,
ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад , индивидуализација, тематско планирање, вршњачко
подучавање, рад у паровима,самосталан рад , излети, екскурзије, одлазак у природу, посета спортским
манифестацијама.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ
ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

 у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
 кроз индивидуални рад;
 кроз групни рад и комуникацију;
 кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и активности које их

допуњују.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

- ходање, трчање, скакање, бацање, играње, хватање, провлачење, гађање, дизање, ношење, примењивање, слушање, решавање
проблема, самостални интерактивни рад.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање, подстицање, демонстрација, организовање рада,
мотивисање, кориговање, процењивање, давање упутстава, усклађивање рада са индивидуалним способностима ученика обзиром на
узрасне и развојне карактеристике, посете спортским манифестацијама.
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ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ учења предмета ликовна култура, је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетске критеријуме кроз
практични рад,  оспособљава за комуникацију и изграђује позитиван одност према култури и уметничком наслеђу свог и других
народа.

Задаци:

- Настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја
облика у природи.

- Оспособљавати ученике да се служе средствима и техникама ликовно- веизуелног изражавања који су доступни његовом
узрасту.

- Стварати услове за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја (облике и њихове квалитете, односе у видном пољу,
светло и сенку, тактилност, цртани филм и обликовање материјала или предмета њиховим спајањем)

- Мотивисати ученика да се слободно ликовно - визуелно изражава, својствено узрасту и индувидуалној способности и да
маштовито представља свет око себе.

- Развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности.

- Да ствара интересовања и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја, чување културних добара.
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САДРЖАЈ ТЕМА
БРОЈ

ЧАСОВА
ПО ТЕМИ

ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

1.ЛИКОВНА
КУЛТУРА И
ОКРУЖЕЊЕ

2.ОДНОСИ У
ВИДНОМ ПОЉУ

3.ОБЛИКОВАЊЕ

4.СПОРАЗУМЕВАЊЕ

Ликовна култура
и окружење

Односи у
видном пољу

Обликовање

Споразумевање

14

12

6

4

- 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 пољима и форматима папира.
- користи материјал и прибор у складу са инструкцијама.
- изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања
и опажања;
- обикује једноставне фигуре од меког материјала;
- одабере, самостално, начин спајања најмање два материјала;
- преобликује, сам или у сарадњи са другима, употребне предмете мењајући им намену;
- изрази познате појмове мимиком и покретом тела, без звука;
- преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад;
- повеже одабрану установу културе са њеном наменом;
- поштује договоре и правила понашања и облачења приликом посете установама
културе.

ЛК.1.1.1.
ЛК.1.1.3.
ЛК.1.3.4.
ЛК.2.3.1.

ЛК.1.1.2
ЛК.1.3.3.

ЛК.1.1.1.
ЛК.2.3.1.
ЛК.3.1.1.
ЛК.3.1.2.

ЛК.1.1.3.
ЛК.2.1.2.
ЛК.2.1.1.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И
ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

- самосталан рад , групни рад, рад у паровима, кооперативно учење, диференцирани рад,
индивидуализација, тематско планирање, вршњачко подучавање, излети, екскурзије,одлазак у природу, рад
са родитељима, посета музејима и галеријама, изложбама, учешће на ликовним конкурсима.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
кроз индивидуални рад;
кроз групни рад и комуникацију;
кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и активности које их
допуњују.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА- описивање, посматрање, примењивање, запажање, илустровање, цртање, сликање, моделовање, слагање,
колажирање, вајање, истраживање, анализирање, логичко закључивање, повезивање са свакодневним животом, уочавање, посета музеју, играње
улога, прикупљање различитих материјала и репродукција.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА- објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање, креирање, подстицање, демонстрација,
организовање рада, мотивисање, кориговање, евалуација, давање упутстава, усклађивање рада са индивидуалним способностима ученика
обзиром на узрасне и развојне карактеристике, посете културним и образовним, институцијама...
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МУЗИЧКА КУЛТУРА

Циљ: Развијање интересовања,музичке осетљивости и креативности. Оспособљавање за разумевање могућности  музичког
изражавања. Развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа.

Задаци:

- Неговање способности навике слушања музике, разумевање музичких порука и извођења музике (певање/свирање).
- Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима и развијање критичког мишљења, (исказивање осећања).
- Упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности и садржаја музичке културе.
- Певање по слуху; певање и извођење музичких игара
- Слушање вредних дечјих – уметничких и народних музичких дела

САДРЖАЈ ТЕМА БРОЈ ЧАСОВА
ПО ТЕМИ ИСХОДИ СТАНДАРДИ

ПОСТИНУЋА
1.СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

2.ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање музике

Извођење музике

10

20

-објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона,
доживљавај прегласне музике и њеног утицаја на тело и зашто је тишина
важна;
-разликује одабране звукове и тонове, певање/свирање/;  хор/један
певач/група певача; оркестар/један свирач/група свирача, боју различитих
певачких гласова и инструмената и музичке изражајне елементе;
- препозна музички почетак и крај и понављање теме или
карактеристичног мотива у слушаном  делу;
- повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту гласа и
боју инструмената са карактером дела;
- поштује договорена правила  понашања при слушању музике;

- користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука;
- изговара у ритму уз покрет  бројалице;
- пева по слуху песме различитог садржаја и расположења;
- пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре;
-примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у
групном певању и свирању;
- свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, ритмичку пратњу уз
бројалице и песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице у музичким

МК.1.2.1.
МК.1.2.2.
МК.1.2.3.
МК.1.2.4
МК.2.2.2

МК.3.2.1.
МК.3.2.3.

МК.1.3.1.
МК.1.3.2.
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3.МУЗИЧКО
СТВАРАЛИШТВО

Музичко
стваралаштво

6

играма;
-повезује почетне тонове песама-модела и једноставних наменских песама
са бојама, ритам са графичким приказом;
-овјашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења;
-учествује у школским приредбама и манифестацијама;
- направи дечје ритмичке инструменте;
- ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању ритмичку целину помоћу
различитих извора звука, ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке
игре помоћу различитих извора звука, музичко питање и одговор на
ритмичким удараљкама, једноставну мелодију на краћи задати текст;
-изабере према литерарном садражају одговарајући музички садржај.

МК.1.4.1
МК.3.4.1.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА,
ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- самосталан рад , групни рад, рад у паровима, кооперативно учење, диференцирани рад ,
индивидуализација,тематско планирање, вршњачко подучавање, излети, екскурзије,одлазак у природу, рад са
родитељима,посета музејима и галеријама , изложбама, учешће на ликовним конурсима ,пројектна настава

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
- кроз индивидуални рад; кроз групни рад и комуникацију;
- кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и активности које их

допуњују.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

- описивање, посматрање, примењивање, запажање, илустровање, цртање, сликање, моделовање, слагање, колажирање,вајање,
истраживање, анализирање, логичко закључивање, повезивање са свакодневним животом, уочавање, посета музеју, играње улога,
прикупљањеразличитих материјала и репродукција

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

- објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање,креирање,подстицање, демонстрација, организовање рада,
мотивисање, кориговање, евалуација, давање упутстава, усклађивање рада са индивидуалним способностима ученика собзиром на
узрасне и развојне карактеристике, посете културним и образовним институцијама…
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ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Садржај МЕСЕЦ
ОБРАДА УТВРЂИ

ВАЊЕ СВЕГА
IX X XI XII I II III IV V VI

1. ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 4 4 5 4 1 11 7 18

2. БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ
ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 1 3 4 7 1 8

3. АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН
РАЗМИШЉАЊА 4 4 2 6 4 10

УКУПНО 4 4 5 4 2 3 4 4 4 2 24 12 36

Р. БР. Садржај
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ИСХОДИ

1. ДИГИТАЛНО ДРУШТВО

 Компетенција за учење;
 Дигитална компетенција;
 Естетичка компетенција;
 Рад с подацима и

информацијама;
 Сарадња.

– препозна дигиталне уређаје из окружењаи 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 изражавањаса дигиталним
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

комуникацијомпосредством дигиталних уређаја;
– наведе неке од карактеристика „паметног” дигиталног

уређаја;
– наведе на који начин дигитални уређаји могу да

допринесу упознавању културне баштине.
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2.

БЕЗБЕДНО
КОРИШЋЕЊЕ
ДИГИТАЛНИХ

УРЕЂАЈА

 Компетенција за учење;
 Дигитална компетенција;
 Одговоран однос према

здрављу;
 Одговоран однос према

околини;
 Рад с подацима и

информацијама;
 Сарадња.

– 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 податкео личности;
– објасни зашто саопштавање података о личности

представља ризично понашање при комуникацији помоћу
дигиталних уређаја;

– именује особе или институцијекојима се треба обратити
за помоћ у случају контакта са непримереним дигиталним
садржајем, непознатим, злонамерним особамаили 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.

3.
АЛГОРИТАМСКИ

НАЧИН РАЗМИШЉАЊА

 Компетенција за учење;
 Дигитална компетенција;
 Решавање проблема;
 Рад с подацима и

информацијама;
 Естетичка компетенција;
 Сарадња.

– анализира једноставан познатипоступак/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.
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Циљ наставе енглеског језика  у првом разреду је оспособљавање ученика да на енглеском језику комуницирају у усменом
облику на основном и једним делом на средњем нивоу, о темама из њиховог непосредног окружења, као и подстицање свести о
сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика и олакшавање разумевања других и различитих култура и традиција.
Стимулише критичко и креативно мишљење и радозналост и истраживачки дух и омогућава одговарајући социјални и интелектуални
развој ученика. Циљ наставе је да ученик разуме и реагује на краћи текст у вези са познатим темама, да усмено изражава садржаје у
вези са познатим темамaсамостално или уз помоћ наставника, да остварује комуникацију и да са другима размењује кратке
информације у вези са познатим темама и да препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенцијe и уочава
значај личног залагања у процесу учења страног језика.

Ред.бр. Садржај
Број

часова
по теми

Исходи Стандарди Активности
наставника

Активности
ученика

Начин
остваривања

принципа,
циљева и исхода

образовања и
стандарда

постигнућа

Начин  поступак
остваривања
прописаних

наставних планова и
програма
(праћење)

1.

1. Увод у предмет

Поздрављање и
представљање 1

Разумеју једноставне
поздраве и реагују на

њих; поздраве и
отпоздраве користећи

најједноставнија
језичка средства;

питају и кажу како се
зову.

1.1.1.  1.1.2.
1.1.3.  1.1.4.

1.1.10.
1.1.11.

1.1.15. 1.2.1.
1.2.4.   1.3.1.

Наставник
презентује
непознати
вокабулар;
мотивише

ученике за рад;
подстиче
сарадњу и

самосталност у
раду као и

креативно  /
критичко

мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и

напредовање
ученика.

Ученици уче и
увежбавају изразе и

речи које се
користе код

поздрављања,
представљања и

упознавања;
слушају и
понављају

дијалошке моделе,
симулирају

ситуације, слушају
и певају песму

Kомбиновани
метод, слушање и

понављање

Посматрање и
праћење, усмена

провера кроз играње
улога у паровима,

симулације у
паровима и групама.
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2.

Hello

Здраво

Поздрављање и
представљање;

изражавање
упутстава и налога

5

Разумеју и именују
бића и предмете који се

односе на тему;
разумеју једноставне
исказе који се односе

на поздрављање и
представљање;
поздрављају,

отпоздрављају,
размењују информације
личне природе (питају
и кажу како се зову);
разумеју једноставна
упутства и налоге и

реагују на њих;
формулишу

једноставна упутства и
налоге; поштују
правила учтиве
комуникације..

1.1.1.  1.1.2.
1.1.3. 1.1.4.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.15. 1.2.1.
1.2.4. 1.3.1.

Наставник
презентује
непознати
вокабулар;
мотивише

ученике за рад;
подстиче
сарадњу и

самосталност у
раду као и

креативно  /
критичко

мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и

напредовање
ученика.

Ученици уче и
увежбавају изразе и

речи које се
користе код

поздрављања,
представљања и

упознавања;
слушају и
понављају

дијалошке моделе,
симулирају

ситуације, слушају
и певају песму,

цртају, боје, праве
модел, сецкају,

лепе, уче о
комбиновању боја,

слушају причу,
препознају и

именују ликове из
уџбеника,бројеве

од 1 до 10, користе
једноставне

наредбе

Комбиновани
метод, слушање и
показивање/понав
љање, играње
улога, симулација,
певање песмице.

Посматрање и
праћење, усмена

провера кроз играње
улога у паровима,

симулације у
паровима и групама,

задаци у радној
свесци, тестови

слушања, различите
технике формативног

оцењивања.
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3.

My classroom

Моја учионица

Описивање места;
изражавање

упутстава и налога;
захваљивање

5

Препознају и именују
предмете из учионице;
разумеју једноставан
опис места; описују

место користећи
најједноставнија
језичка средства;

разумеју једноставна
упутства и налоге и

реагују на њих;
формулишу

једноставна упутства и
налоге; разумеју изразе

за захваљивање и
упућују захвалност;

уоче сличности разлике
у школском животу у

циљној култури.

1.1.1.  1.1.2.
1.1.3.  1.1.4.
1.1.5. 1.1.10.

1.1.11.
1.1.15.
1.1.21.
1.1.22.

1.2.1. 1.2.3.
1.2.4.  1.3.1.

2.1.1.

Наставник
организује
наставни процес,
демонстрира,
презентује
непознати
вокабулар;
поставља питања,
показује на
илустрације;
мотивише
ученике за рад;
подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду као и
креативно  /
критичко
мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и
напредовање
ученика.

Ученици слушају,
уче и причају о

школским
предметима и

бројевима,слушају
песмице и приче,

певају, глуме,
симулирају

ситуације, играју
тимске игре,

слушају и цртају/
заокружују/

показују /спајају и
боје, раде мини

пројекте, користе
дијалошке форме

Комбиновани
метод, слушање и

понављање,играње
улога, симулација,
певање песмице.

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
слушања, различите
технике формативног
оцењивања.
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4.

My toys

Моје играчке

Изражавање
припадања;

захваљивање

5

Препознају и именују
играчке; разумеју
једноставне исказе
којима се изражава
припадање; знају да
кажу чије је нешто;

изразе захвалност; уоче
сличности и разлике у

начину разоноде у
циљној култури и код
нас; поштују правила
учтиве комуникације.

1.1.1.  1.1.2.
1.1.3. 1.1.4.

1.1.5.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.15.
1.1.21.

1.1.22. 1.2.1.
1.2.4.  1.3.1.

2.1.1.

Наставник
презентује
непознати
вокабулар;
мотивише
ученике за рад;
подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду као и
креативно  /
критичко
мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и
напредовање
ученика.

Ученици слушају,
уче и причају о

играчкама и
предметима у
кући,слушају

песмице и приче,
певају, глуме,

симулирају
ситуације, играју

тимске игре,
слушају и цртају/

заокружују/
показују /спајају и

боје, раде мини
пројекте.

Комбиновани
метод, слушање и

понављање,
играње улога,
симулација,

певање песмице.

Посматрање и
праћење, усмена

провера кроз играње
улога у паровима,

симулације у
паровима и групама,

задаци у радној
свесци, тестови

слушања, различите
технике формативног

оцењивања.

5.

My things

Моје ствари

Описивање
предмета;

изражавање
количина; тражење

и давање
информација личне

природе.
5

Препознају и именују
школски прибор;

разумеју једноставне
исказе који се односе

на количине;
изражавају количине

најједноставнијим
језичким средствима;
разумеју једноставна

питања личне природе
и реагују на њих;

размењују информације
личне природе (питају
и кажу колико имају

година); уоче
сличности и разлике у

изгледу школског
простора у циљној
култури и код нас.

1.1.1.  1.1.2.
1.1.3. 1.1.4.

1.1.5.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.15.
1.1.21.

1.1.22. 1.2.1.
1.2.4.  1.3.1.

2.1.1.

Наставник
презентује
непознати
вокабулар;
мотивише
ученике за рад;
подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду као и
креативно  /
критичко
мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и
напредовање
ученика.

Ученици слушају,
уче и причају о
животињама и

кућним
љубимцима,

слушају песмице и
приче, певају,

глуме, симулирају
ситуације, играју

тимске игре,
слушају и цртају/

заокружују/
показују /спајају и

боје, раде мини
пројекте.

Комбинована
метода,слушање и

понављање,
играње улога,
симулација,

певање песмице.

Посматрање и
праћење, усмена

провера кроз играње
улога у паровима,

симулације у
паровима и групама,

задаци у радној
свесци, тестови

слушања, различите
технике формативног

оцењивања.
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6.

Shapes and colours

Облици и боје

Описивање
предмета;

изражавање
количина.

5

Препознају и именују
боје и облике; разумеју

једноставне описе
предмета и исказе који

се односе на
изражавање количина;

описују предмете и
изражавају количине

користећи
најједноставнија
језичка средства;

размењују информације
које се односе на описе
предмета и количине;

уоче сличности и
разлике у начину
забаве вршњака у

циљној култури и код
нас.

1.1.1.  1.1.2.
1.1.3. 1.1.4.

1.1.5.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.15.
1.1.21.

1.1.22. 1.2.1.
1.2.4. 1.3.1.

2.1.1.

Наставник
презентује
непознати
вокабулар;
мотивише

ученике за рад;
подстиче
сарадњу и

самосталност у
раду као и

креативно  /
критичко

мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и

напредовање
ученика.

Ученици слушају,
уче и причају о

храни и
пићу,слушају

песмице и приче,
певају, глуме,

симулирају
ситуације, играју

тимске игре,
слушају и цртају/

заокружују/
показују /спајају и

боје, раде мини
пројекте.

Комбинована
метода,слушање и

понављање,
играње улога,
симулација,

певање песмице.

Посматрање и
праћење, усмена

провера кроз играње
улога у паровима,

симулације у
паровима и групама,

задаци у радној
свесци, тестови

слушања, различите
технике формативног

оцењивања.

7.
My farm

Моја фарма

Описивање места.

5

Препознају и именују
домаће животињеи

појмове који се односе
на сеоско домаћинство;

разумеју једноставан
опис места; описују

место користећи
најједноставнија

језичка средства; уоче
сличности разлике у

начину живота у селу у
циљној култури и код

нас.

1.1.1.  1.1.2.
1.1.3.  1.1.4.

1.1.5.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.15.
1.1.20.
1.1.21.

1.1.22. 1.2.1.
1.2.3. 1.2.4.
1.3.1. 1.3.2.
2.1.1. 2.1.2.

2.1.3.

Наставник
презентује
непознати
вокабулар;
мотивише

ученике за рад;
подстиче
сарадњу и

самосталност у
раду као и

креативно  /
критичко

мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и

напредовање
ученика.

Ученици слушају,
уче и причају о

музичким
инструментима и

деловима
лица,слушају

песмице и приче,
певају, глуме,

симулирају
ситуације, играју

тимске игре,
слушају и цртају/

заокружују/
показују /спајају и

боје, раде мини
пројекте.

Комбинована
метода,

слушање и
понављање,

играње улога,
симулација,

певање песмице.

Посматрање и
праћење, усмена

провера кроз играње
улога у паровима,

симулације у
паровима и групама,

задаци у радној
свесци, тестови

слушања, различите
технике формативног

оцењивања.
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8.

Merry Christmas

Срећан Божић

Честитање

3

препознају и именују
појмове који се односе
на тему,

разумеју једноставно
исказане честитке и

одговоре на њих, упуте
једноставне честитке,

уоче сличности и
разлике у начину

прославе Божића у
Великој Британији и

код нас.

1.1.1.  1.1.2.
1.1.3. 1.1.4.

1.1.5.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.15.
1.1.21.

1.1.22. 1.2.1.
1.2.4.  1.3.1.
2.1.1. 2.1.2.
2.1.3. 2.1.12.

Наставник
мотивише

ученике за рад;
подстиче
сарадњу и

самосталност у
раду, креативно /

критичко
мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и

напредовање
ученика.

Ученици слушају и
показују/понављају;

праве украсе,
пакетиће, честитке;

глуме кратку
драмску представу;

упоређују и
откривају

сличности и
разлике у

културама.

Комбинована
метода, слушање и

понављање,
играње улога,
симулација,

певање песмице.

Посматрање и
праћење, усмена

провера кроз играње
улога у паровима,

симулације у
паровима и групама

9.

My clothes

Моја одећа

Описивање
предмета

5

Препознају и именују
делове одеће; разумеју
једноставан опис
предмета; описују
предмете користећи
најједноставнија
језичка средства; уоче
сличности разлике у
начину одевања у
циљној култури и код
нас.

1.1.1.  1.1.2.
1.1.3. 1.1.4.

1.1.5.
1.1.10.
1.1.11.

1.1.12.1.1.13
1.1.15.
1.1.20.
1.1.21.

1.1.22. 1.2.1.
1.2.4.  1.3.1.
2.1.1.  2.1.2.
2.1.3. 2.1.12.

Наставник
мотивише

ученике за рад;
подстиче
сарадњу и

самосталност у
раду, креативно /

критичко
мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и

напредовање
ученика.

Ученици упоређују
и именују делове

одеће, њихове боје.

Комбинована
метода, слушање и

понављање.

Посматрање и
праћење, усмена

провера кроз играње
улога у паровима,

симулације у
паровима и групама,

задаци у радној
свесци, тестови

слушања, различите
технике формативног
оцењивања, ученички
радови/мини пројекти.
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10.
My body

Моје тело

Описивање живих
бића

5

Препознају и именују
делове тела; разумеју

једноставан опис људи;
описују себе користећи

најједноставнија
језичка средства; уоче
сличности и разлике у
начину забаве и учења
у циљној култури и код

нас.

1.1.1.  1.1.2.
1.1.3. 1.1.4.

1.1.5.
1.1.10.
1.1.11.

1.1.12.1.1.13
1.1.15.
1.1.20.
1.1.21.

1.1.22. 1.2.1.
1.2.4.  1.3.1.
2.1.1.  2.1.2.
2.1.3. 2.1.12.

Наставник
мотивише
ученике за рад;
подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко
мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и
напредовање
ученика.

Ученици цртају и
боје, именују и
показују делове
тела.

Комбинована
метода, слушање и
понављање.

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама

11.
Happy Easter

Срећан Ускрс

Честитање

3

Разумеју једноставне
честитке и одговоре на
њих; упуте једноставне

честитке; уоче
сличности и разлике у

начину прославе
Ускрса код нас и у ВБ.

1.1.1. 1.1.2.
1.1.3. 1.1.4.
1.1.5. 1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.15.
1.1.20.
1.1.21.
1.1.22. 1.2.1.
1.2.4.  1.3.1.
2.1.1.  2.1.3.
2.1.12.

Наставник
мотивише

ученике за рад;
подстиче
сарадњу и

самосталност у
раду, креативно /

критичко
мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и

напредовање
ученика.

Употребљавају
изразе иречи којe се
односе на Ускрс –

bunny, daffodil,
Easteregg,

chocolateegg, chick,
Happy Easter;

говоре о
сличностима и

разликама у начину
прославе Ускрса
код нас и у ВБ;

певају песму Do the
bunny hop; играју
Ускршње игре.

Комбинована
метода, слушање и

понављање,
певање,

упоређивање.

Посматрање и
праћење, усмена

провера кроз играње
улога у паровима,

симулације у
паровима и групама
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12.
My family

Моја породица

Представљање

5

Препознају и именују
чланове

породице;представе
чланове своје

породице; уоче
сличности и разлике у
породичним односима

у ВБ и код нас

1.1.1.  1.1.2.
1.1.3. 1.1.4.
1.1.5.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.15.
1.1.20.
1.1.21.
1.1.22. 1.2.1.
1.2.4.  1.3.1.
2.1.1.  2.1.3.
2.1.12.

Наставник
мотивише
ученике за рад;
подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко
мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и
напредовање
ученика.

Употребљавају
речи којима се

именују чланови
породице,језичкe
структурe –Who’s
this? It’s (my aunt).

He's /She's … You’re
… They’re… We’re
… This is my /your,

осмишљавају
кратку причу која
се односи на тему.

Комбинована
метода, слушање и

понављање,
певање,

упоређивање.

Посматрање и
праћење, усмена

провера кроз играње
улога у паровима,

симулације у
паровима и групама

13.

My party

Моја журка

Изражавање
допадања/

недопадања;
честитање.

3

Препознају и именују
храну и пиће; разумеју
једноставне исказе за

изражавање
допадања/недопадања и
реагују на њих; траже

мишљење и изражавају
допадање/недопадање
једноставним језичким
средствима; разумеју
једноставно исказане

честитке и одговаре на
њих; упуте једноставне

честитке; уоче
сличности и разлике.

1.1.1.  1.1.2.
1.1.3. 1.1.4.

1.1.5.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.20.
1.1.21.

1.1.22. 1.2.1.
1.2.4.  1.3.1.
2.1.1.  2.1.3.

2.1.12.

Наставник
мотивише
ученике за рад;
подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко
мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и
напредовање
ученика.

Употребљавају
речи којима се

именује храна –-
изразе и речи које

се односе на
рођендан, језичку
структуру која се

односи на допадање
и недопадање,
осмишљавају

кратку причу која
се односи на тему.

Комбинована
метода, слушање и

понављање,
певање,

упоређивање.

Посматрање и
праћење, усмена

провера кроз играње
улога у паровима,

симулације у
паровима и групама.
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14.
My feelings

Моја осећања

Исказивање
потреба и осећања.

Препознају и именују
речи које се односе на

тему; разумеју
свакодневне исказе у
вези сa непосредним

потребама и осећањима
и реагују на њих;

изразе основне потребе
и осећања кратким и

једноставним језичким
средствима; уоче

сличности и разлике у
породичним односима

у ВБ и код нас.

1.1.1.  1.1.2.
1.1.3. 1.1.4.

1.1.5.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.20.
1.1.21.

1.1.22. 1.2.1.
1.2.4.  1.3.1.
2.1.1.  2.1.3.

2.1.12.

Наставник
мотивише
ученике за рад;
подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко
мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и
напредовање
ученика.

Употребљавају
речи, језичке

структуре  и изразе
којима се именују
потребе и осећања,
осмишљавајукратку

причу која се
односи на тему.

Комбинована
метода, слушање и
понављање,
певање,
упоређивање.

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама.

15.
Мy room

Моја соба

Исказивање
положаја у
простору

Препознају и именују
речи које се односе на

тему;
разумејуједноставнаоба
вештењаоположајуупро

сторуиреагујунањих;
тражеипружекраткаије
дноставнаобавештењао

положајуупростору.

1.1.1. 1.1.2.
1.1.3. 1.1.4.

1.1.5. 1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.20.
1.1.21.

1.1.22. 1.2.1.
1.2.4. 1.3.1.
2.1.1. 2.1.3.

2.1.12.

Наставник
мотивише
ученике за рад;
подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко
мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и
напредовање
ученика.

Употребљавају
речи којима се
именује намештај и
припадајућа
опрема, користе
предлози за место,
осмишљавају
кратку причу која
се односи на тему.

Комбинована
метода, слушање и
понављање,
певање,
упоређивање.

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама

Пошто је програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе растерећен писања и читања, као и
експлицитних објашњења граматичких правила, ово је драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним
ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације (нпр.
поздрављање наставника на страном језику у учионици, али и ван ње). Такво спонтано успостављање контакта помаже ученицима да се
ослободе говорних блокада које могу настати изван услова симулираних у учионици, при сусрету са лицима са другог говорног
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подручја. То ће, такође, пружити и бројне прилике ученицима да експериментишу са употребом језика, растерећени сваке врсте страха
од неуспеха у комуникацији. Због свега тога потребно је инсистирати на таквом моделу комуникације од самог почетка, јер уколико се
ученици навикну на другачији модел, тј. искључиву примену матерњег језика приликом успостављања контакта и комуникације са
наставником или вршњаком, то ће касније бити много теже променити.

Следећи корак, на којем такође треба инсистирати од самог почетка учења страног језика, јесте такозвани „језик учионице”. Сва
кратка и једноставна упутства у настави која се често понављају треба да буду на страном језику уз обавезну одговарајућу
гестикулацију (ако нпр. наставник каже слушај, пожељно је да покаже ту активност стављајући руку иза уха). 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 препознају њихово значење на страном језику.

Поред ових спонтаних облика учења потребно је увести и језичке садржаје који нису део уобичајене интеракције на часу. За
овакве облике учења потребно је користити предмете и бића из непосредног окружења, слике из наставних материјала, картице,
постере и све друге расположиве материјале. За њихово савладавање потребно је  инсистирати на заједничким групним
комуникативним активностима. На овом узрасту се препоручују и активности усмене репродукције и контролисане продукције будући
да су у питању садржаји који не представљају „језик учионице” и не понављају се сваког часа. На тај начин се ученицима омогућава
већи број понављања ради лакшег и бржег меморисања и стицања поуздања за самостално коришћење језика. У том смислу, пожељне
су вежбе говорне продукције са малим варијацијама модела укојима се мењају и комбинују лексички и граматички садржаји уз
постепено усложњавање. Такође се подстиче интеракција са другим ученицима, која се може, као благи вид медијације, реализовати
давањем упутстава на матерњем језику (нпр. питај друга или другарицу како се зове и колико година има, шта воли / не воли да једе,
итд; одговори на питања друга / другарице), или увођењем покрета као невербалног средства комуникације.

Потребно је оспособити ученике за комуникативне функције наведене у програму за дати ниво учења, при чему предложени
језички садржаји служе као препорука и могу бити замењени сличним садржајима или проширивани у складу са расположивим
наставним материјалом као и потребама и интересовањима ученика.

Важно је да имамо на уму да је, упркос почетном ентузијазму са којим ученици улазе у процес учења страног језика у основној
школи, њима то ипак још један у низу обавезних предмета. Стога, на овом нивоу, не можемо да очекујемо да они сами, спонтано,
развију интересовање и ентузијазам за учење страног језика. Неопходно је приликом планирања активности имати у виду узраст
ученика и њихове индивидуалне карактеристике. Неки ученици су интровертни, неки екстровертни, уче различитом брзином и на
различите начине – свим чулима, имају различите потребе и интересовања. Већина ученика на том узрасту има проблем са пажњом,
концентрацијом и памћењем током 45 минута.  Стога је упутно да час почне неком кратком игром загревања која би позитивно утицала
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на развијање способности пажње, концентрације и памћења, као и да се активности  смењују одговарајућим логичним редоследом и да
трају од 5 до највише 15 минута.

С обзиром на различите стилове учења, разноврсност активности кључна је реч за презентовање нове лексичке грађе. Важно је
да уважавамо предзнања ученика, јер нам она могу бити добра основа за рад и лакше разумевање теме.

Визуелна наставна средства (картице, постери, стварни предмети из непосредног окружења, како је у општим смерницама већ
напоменуто) идеална су за увођење и увежбавање вокабулара. Када се ученицима покаже одређени појам – када га виде, важно је да
неколико путу чују како се реч изговара и да је тек на крају изговоре. Хорско понављање корисно је за осећај сигурности ученика јер
није „јавно експониран, а страх од исмевања (који је на том узрасту неретко присутан) сведен је на минимум.

Пантомима (као врста драмских техника), као и метода потпуног физичког одговора, веома су омиљене и ефикасне, не само на
овом узрасту већ и касније. Нарочито су погодне за ученике кинестетичког стила учења који најчешће имају проблема са
концентрацијом, (превођење изговорене речи у покрет и обрнуто). Ове технике су погодне за увођење и увежбавање свих врста речи:
(именице – делови тела, животиње, играчке..; глаголи – устати, сести, подићи, спустити неки предмет…; придеви за описивање стања и
осећања – срећан, тужан, гладан, жедан…)

Одговарајући контекст битна  је претпоставка успешног усвајања језика, а самим тим и вокабулара, и не мора да буде писани
текст. Може да буде прича у сликама, песма, игра и сл. Зато је битна контекстуализација како би усвајање лексике било што ефикасније
(нпр. ако се раде  домаће и дивље животиње, може да се осмисли обилазак зоолошког врта или фарме), при чему треба водити рачуна
да на том узрасту ученици могу да усвоје 5 до 7 нових речи.

Дијалошки модели (као основа за „имитирање”) веома  су ефикасни за развијање говора. У недостатку спонтане комуникације
међу ученицима наставник може да користи лутке - обичне плишане, прављене од нпр. чарапа или папира – и тако направи
одговарајући дијалошки модел.  Наставник се може обраћати ученицима са лутком која пита. Ученици ће врло брзо и лако моћи да дају
одговор, али и да поставе питања. Наравно, потребно је обезбедити одговарајући контекст који ће и стидљивијим ученицима
омогућити да се охрабре и проговоре.

Пројектне активности повећавају мотивацију, јер пружају избор ученицима да одговорно у пару или групи решавају задатак на
свој начин у договору са другима, развијајући и јачајући одређене социјалне оријентације. Пројекат је згодан за рад у одељењима
мешовитог састава, има лични печат, подстиче кооперативни рад и завршава се увек неком врстом презентације како резултата тако и
процеса рада.
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Драмске активности омогућавају ученицима  да  користе језик у одговарајућем контексту и тако „оживљавају” његову
употребу. Њихов потенцијал огледа се између осталог и у томе што:
- ученици не само да уче страни језик на забаван начин, већ кроз интеракцију и различите улоге које преузимају сагледавају ствари из
различитих углова (што доприноси развоју критичког и дивергентног мишљења);
- ученици сарађују и усвајају језик кроз смислену интеракцију на циљном језику и развијају све потребне вештине – когнитивне,
комуникативне и социјалне;
- сви могу да учествују – свако добија улогу коју може да „изнесе” те су зато погодне за рад у одељењима мешовитог састава;
- одговарају свим стиловима учења – визуелни виде, аудитивни чују, кинестетични се изражавају кроз покрет;
- подижу мотивацију и самопоуздање;
- оријентисане су на ученика – наставник има мање доминантну улогу;
- развијају машту и креативност код ученика.
Пожељно је да се драмске активности попут играња улога, мини скечева, луткарских мини представа, импровизација и прича из
стварног живота што више користе у настави, не само на овом узрасту, већ и касније.

Социокултурну компетенцију, као скуп знања о свету уопште, сличностима и разликама између културних и комуникативних
модела сопствене говорне заједнице и заједнице / заједница чији се језик учи, треба уводити од самог почетка учења страног језика на
најнижем узрасном нивоу, јер су та знања потребна за компетентну, успешну комуникацију у конкретним комуникативним
активностима на циљном језику.
Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и
другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно говорних заједница, у којима се ученик креће,
подразумева развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и колективним карактеристикама говорника других
језика, припадника других култура које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене. Дакле, постепеним увођењем
социокултурних садржаја на најнижем нивоу (поздрављање, певање пригодних празничних песама и сл.)  доприноси се развоју
интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и развијање способности за интегрисање интеркултурних
искустава у сопствени културни модел понашања и веровања.
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ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору.
ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе на једноставне информације и непосредно окружење.
ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства.
ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе на познате/блиске теме.
ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне ствари,
непосредно окружење) уколико се говори споро и разговетно.
ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике.

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење (нпр. писма, мејлови итд.).
ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне елементе.
ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, огласи,
временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће илустративне елементе.

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка средстава приликом поздрављања,
представљања, добродошлице, окончања комуникације,захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним
подацима који се тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.).
ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и свом непосредном окружењу, тражи
одређени предмет, користећи кратке једноставне исказе.
ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности користећи
најједноставнија језичка средства.
ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица,
другови) и одговара на слична питања саговорника.
ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања користећи
једноставна језичка средства.



60

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења.

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ

ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама.
ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама.
ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима.
ПСТ.1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке (нпр. СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се захваљује, извињава или
нешто честита.
ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани текст о блиским темама.

МЕДИЈАЦИЈА

ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе
(плаката, транспарената, јеловника...).
ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику.
ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику.

ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме
(нарочито упитну).
ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику.
ПСТ.1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог
репертоара језичких средстава.
ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности.

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА

ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници,
разонода).
ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински.
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ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура.
ПСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје
основне податке о некој личности из циљних култура
за коју показује интересовање.
ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико
локација циљних култура за које показује интересовање.

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

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, упутстава, молби који се односе на његове потребе и интересовања.
ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са)говорника о блиским и познатим темама,
уколико се говори разговетно и умереним темпом.
ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и прича о познатим и
узрасно адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања.
ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим и узрасно адекватним
темама, уколико се говори споро и разговетно.
ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова из савремене музике.

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА

ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.
ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба (нпр. оријентација у простору, употреба
уређаја и апарата, правила игре и сл.), праћених визуелним елементима.
ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим текстовима, различитих врста и једноставне садржине, са интернета
или других писаних медија, о познатим и узрасно адекватним темама.
ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима.
ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима савремене музике.
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ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко конотативно/скривено/метафорично
значење.

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме.
ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује информације, тражи одређени предмет, објашњење, услугу,
повезујући неколико краћих исказа у смислену целину.
ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости користећи
једноставна језичка средства.
ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о познатим темама, у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама,
жељама, уз одговарајућу помоћ саговорника и понављање.
ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање и једноставним језичким средствима даје кратко објашњење.
ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама.
ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, ствари и појаве.
ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним средствима.

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ

ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи или преноси детаљније информације, обавештења или податке о себи и другима.
ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, поруке, мејлове у којима се са пријатељима и познаницима договара о активностима или
одговара на питања.
ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном окружењу.
ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и увежбану лексику.

МЕДИЈАЦИЈА

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних
текстова опште информативне природе.
ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа.
ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста.
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ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације које су тражили од трећег лица (назив улице, број
линије у градском саобраћају, цену).

ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти,
интонација, дужина).
ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број основних правописних правила.
ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције.
ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних
активности и потреба.

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА

ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране,радно време, навике, празници,
разонода).
ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања,тачност, конвенције и сл.).
ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања који су непримерени/неприкладни уконтексту циљних култура.
ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама.
ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински.
ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике и сл.) где се користи
страни језик.
ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњостициљних култура.
ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које
показује интересовање.

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

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
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ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових потреба и интересовања.
ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, уколико се говори
разговетно и умереним темпом.
ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне информације јасно артикулисаних монолошких излагања, прича, презентација и предавања
на узрасно адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну подршку.
ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских емисија о
познатим, узрасно адекватним темама (нпр. репортажа, научно-популарних, документарних, играних, анимираних филмова, спотова)
које слуша/гледа у смисленим целинама.
ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих разговетних текстовасавремене музике.

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и мејловима о блиским
темама.
ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. руковање апаратима и уређајима, упозорења,
безбедносне информације и сл.).
ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне информације различитих врста текстова са интернета или других писаних медија који су у
складу са узрастом и интересовањима ученика.
ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних верзија белетристике за младе.
ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова открива значења непознатих речи и конструкција.
ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења.
ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину фраза и израза у текстовима из савремене музике.
ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних рекламних порука.
ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама и на интернет страницама.
ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне информације из табела, графикона, информатора и сл.

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје из
прошлости и планове за будућност.
ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалном разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл.), поставља и одговара
на неколико питања у низу на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и
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понављање.
ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на
једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење.
ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу расположивим језичким средствима.
ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се односе на њу.
ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл.
ПСТ.3.1.22. Резимира текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на језичка средства која се у њему појављују.

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ

ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима договара активности и једноставним језичким
средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме.
ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно релевантним темама (о себи, друштвеном и
природном окружењу, аспектима приватног и школског живота).
ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и прошлости у виду дескриптивних и наративних
текстова користећи познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику.
ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме.
ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се минимално на језичка средства која се у њему
појављују.
ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл.

МЕДИЈАЦИЈА

ПСТ.3.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног
узрасту и интересовањима.
ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних
текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима.
ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским комуникативним
ситуацијама и познатим темама.
ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене од трећег лица.
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ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-
интонацијских правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти.
ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне ортографске неправилности које не ремете разумевање датог записа; познаје и
примењује фреквентна правописна правила.
ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне
начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога.
ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства.

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА

ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и
прихвата постојање разлика.
ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање
разлика; примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања).
ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних култура.
ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом посматрању и
разумевању.
ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик.
ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас.
ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са одликама
екосистема.
ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и општеисторије.
ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у свету,
које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто.
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II разред
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СРПСКИ ЈЕЗИК

Циљ наставе и учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног
усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге је- зика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење
одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и
развијања интеркултуралности.

Задаци наставе српског језика:

– развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
– основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских иортографских стандарда српског књижевног језика;
– поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
– упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком истилским могућностима српског језика;
– оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовимањегове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улогаговорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
– развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
– развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљивоусмено и писмено изражавање, богаћење речника,
језичког и стилског израза;
– увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) ичитања у себи (доживљајног, усмереног,
истраживачког);
– оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестранотумачење и вредновање књижевноуметничких дела
разних жанрова;
– упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова изилустрованих енциклопедија и часописа за децу;
– поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватањеи критичко процењивање прочитаног текста;
– развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе каоизвором сазнања; навикавање на самостално коришћење
библиотеке (одељењске,школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
– поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновањесценских остварења (позориште, филм);
– усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмскеуметности;
– упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културногидентитета на делима српске књижевности,
позоришне и филмске уметности, као идругих уметничких остварења;
– развијање  поштовања према културној баштини и потребе да се она негује иунапређује;
– навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на
радију и телевизији;– подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
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– подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности(литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска
секција и др.);
– васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости,солидарности и других моралних вредности;
– развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадњемеђу људима.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за
сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини.

Садржај НАЗИВ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА
ПО ТЕМИ ИСХОДИ СТАНДАРДИ ПОСТИНУЋА

ЈЕЗИК

КЊИЖЕВНОСТ

1.УЧЕЊЕ ДРУГОГ ПИСМА

2. КЊИЖЕВНОСТ

45

70

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
− влада основном техником читања и писања
латиничког текста;
− пронађе експлицитно исказане информације у
једноставном тексту (линеарном и нелинеарном);

− разликује књижевне врсте: песму, причу, басну,
бајку, драмски текст;

− одреди главни догађај, време и место дешавања у
прочитаном тексту;

− одреди редослед догађаја у тексту;
− уочи главне и споредне ликове и разликује њихове

позитивне и негативне особине;
− разликује стих и строфу;
− уочи стихове који се римују;
− објасни значење пословице и поуке коју уочава у

басни;
− чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;
− изражајно рецитује песму;
− изводи драмске текстове;
− износи своје мишљење о тексту;

1СЈ.1.2.1; 1СЈ.1.3.5; 1СЈ.1.2.2;
1СЈ.1.3.1; 1СЈ.1.3.10; 1СЈ.1.2.5;
1СЈ.1.2.6; 1СЈ.1.2.8; 1СЈ.1.3.2;
1СЈ.2.2.1; 1СЈ.2.2.2; 1СЈ. 2.2.3;
1СЈ.2.2.7; 1СЈ.2.2.8; 1СЈ.2.2.9;
1СЈ.2.2.10; 1СЈ.2.3.2; 1СЈ. 2.3.9.

1СЈ.1.5.3; 1СЈ.1.5.4; 1СЈ.2.5.4;
1СЈ.2.5.5; 1СЈ.3.5.1; 1СЈ.3.5.2;
1СЈ.3.5.3; 1СЈ.2.5.2.

1СЈ.1.3.3; 1СЈ.1.3.4; 1СЈ.1.3.5;
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ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

3. ЈЕЗИК

4. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

40

25

− разликује глас и слог и препозна самогласнике и
сугласнике;

− разликује врсте речи у типичним случајевима;
− одређује основне граматичке категорије именица и

глагола;
− разликује реченице по облику и значењу;
− поштује и примењује основна правописна правила;

− користи различите облике усменог и писменог
изражавања препричавање, причање, описивање;

− правилно састави дужу и потпуну реченицу и
− споји више реченица у краћу целину;
− учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника;
− разликује основне делове текста (наслов, пасус, име

аутора, садржај);
− изражајно чита ћирилички текст.

1СЈ. 1.3.8.

1СЈ.0.1.1; 1СЈ.0.1.2; 1СЈ.0.1.6;
1СЈ.0.1.3; 1СЈ.0.1.4; 1СЈ.0.1.5;
1СЈ.0.1.6; 1.СЈ. 0.1.7; 1СЈ.0.1.8;
1СЈ.2.3.4; 1СЈ.2.3.5; 1СЈ.2.3.8;
1СЈ.1.3.7; 1СЈ.1.3.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

- описивање, посматрање, примењивање,меморисање, запажање, играње,илустровање, истраживање,анализирање, логичко
закључивање, повезивање са свакодневним животом, уочавање, груписање, посета музеју, играње улога, прикупљање података.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање,креирање,подстицање, демонстрација, организовање
рада, мотивисање, кориговање, евалуација, процењивање,давање упутстава, израда материјала, усклађивање рада са индивидуалним
способностима ученика обзиром на узрасне и развојне  карактеристике.



71

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

У настави језика, ученици овладавају писаним и усменим стандардним српским језиком. Програм је усмерен на развијање исхода и
ученичких компетенција за примену граматичких правила у писаној и говорној комуникацији.
Граматика

Разликовање гласа и слога у изговорном смислу ‒ слог се објашњава само на основу типичних случајева са самогласником на крају слога
док се други случајеви обрађују у вишим разредима. Пожељно је направити корелацију са наставом музичке културе (указати им на то да песме
певају тако што деле речи на слогове).
Из морфологије се развијају основна знања о именицама, глаголима, придевима и бројевима. За сваку врсту речи најпре се уводи појам, а затим
разликовање подврста. Нпр. најпре треба радити на схватању појма именице као врсте речи и то на типичним примерима властитих и заједничких
именица. Након тога уводи се разликовање подврста именица: властитих и заједничких. У вези са глаголима, најпре се обрађује глагол као врста
речи, а онда се уводи разликовање категорије времена. Бројеве као врсту речи треба повезати са наставом математике.
Синтаксичка знања се надовезују на већ научена и проширују разликовањем реченица по облику и значењу.
Правопис

Правописна правила ученици усвајају постепено, уз понављање и вежбање већ наученог и уз упознавање са новим садржајима, и то путем
различитих вежбања како на нивоу речи тако и на нивоу реченица и текстова. Пожељно је направити корелацију са наставом математике у вези са
писањем скраћеница за мерне јединице ћириличким и латиничким писмом. Потребно је да ученици усвоје правилно писање општих скраћеница
које свакодневно користе, и то само пет: ОШ, бр., итд., стр. и нпр.
Правописне вежбе омогућавају ученицима да посебно обрате пажњу на правописне захтеве и на њихову улогу у тексту. Системска примена
одговарајућих правописних вежби омогућава да теоријско правописно знање благовремено пређе у умење, као и да правописна правила ученици
практично и спонтано примењују. Правописне вежбе представљају најбољи начин да се правописна правила науче, провере, као и да се уочени
недостаци отклоне. У овом узрасту требало би примењивати просте правописне вежбе које су погодне да се савлада само једно правописно правило
из једне правописне области. Правописне вежбе је потребно припремити и притом поштовати принцип поступности, систематичности, јединства
теорије и праксе. Приликом савлађивања правописних начела погодне могу бити следеће правописне вежбе: преписивање, диктат и самостално
писање.

У настави књижевности најважније је код ученика развијати љубав према читању, градити осећај за лепо и вредно, васпитавати укус.
Читање тражи време, истрајност и посвећеност, а неговање ових карактеристика представља основ за сва даља учења. Кроз читање
књижевноуметничких текстова и у разговору о њима на часу гради се критичко мишљење, јер ученици треба да имају суд о поступцима и
особинама ликова, као и о различитим догађајима у тексту. Посебно је важно што књижевност код деце интензивно развија емпатију, тиме што од
читалаца тражи да се ставе на место другога и да разумеју најразличитије особине и поступке ликова. Настава књижевности јача национални и
културни идентитет ученика, кроз упознавање своје књижевности и културе, као и књижевности и културе других народа.
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Школска лектира је разврстана по књижевним родовима – поезија, проза, драмски текстови за децу и обогаћена избором на- учнопопуларних и
информативних текстова. Обавезни део школске лектире састоји се, углавном, од дела која припадају основном националном корпусу, али је
обогаћен и делима за децу из светске књижевности. Избор дела примерен је узрасту ученика.
Поједина дела из обавезног корпуса су изборна. Учитељу се пружа могућност да изабере да ли ће на часовима обрађивати:
• народну песму Да вам певам што истина није или Мишја моба;
• народну песму Мајка Јова у ружи родила или Санак иде низ улицу;
• народну причу Свети Сава, отац и син или Свети Сава и отац и мати са малим дететом;
• једну од две народне басне и једну од две басне Доситеја Обрадовића.
Изборност допушта наставнику већу креативност у достизању исхода. Програмом се подстиче упознавање ученика са значајним личностима
српског језика, књижевности и културе (Доситеј Обрадовић, Никола Тесла).
При тумачењу текстова из школске и домаће лектире, али и популарних, информативних текстова из часописа за децу, енциклопедија и сл., треба
уочити тему, главне догађаје, просторне и временске односе у прочитаном тексту, поуке и битне појединости у описима бића и природе; уочити
главне и споредне ликове у књижевном делу, њихове позитивне и негативне особине и поступке; њихова емоционална стања и разликовати појмове
добра и зла.

Ученик треба да уочи формалне разлике између поезије, прозе и драмског текста и њихове основне карактеристике (нпр. одсуство фабуле у
лирском делу, ритмичност стихова и строфа, присуство риме или низање догађаја у епском и драмском делу), али не на нивоу дефинисања појмова.
Ученик треба да разликује књижевне врсте: лирску песму (успаванку и шаљиву песму – по тону певања) од приче (басне и бајке) и драмског текста,
али без увођења дефиниција књижевнотеоријских појмова. Детаљније терминолошко одређивање уводи се поступно у старијим разредима.

Ученик треба да разуме пренесено значење загонетке, али се не именују постојећи стилски поступци у њој; да препозна жанр басне као
приче са пренесеним значењем (не уводи се појам алегорије), да у баснама и бајкама ликови могу бити и животиње, биљке, предмети,
антропоморфна бића (Срећа, Нада) или људи, и да разуме пренесено значење басне, открије и објасни поуку. Ученици се уводе у тумачење
пословица.

Током обраде књижевних текстова ученици развијају прва литерарно-естетска искуства и формирају своје ставове о делу које слушају или
читају. Учитељ подстиче ученике да износе своје ставове и аргументују их примерима из текста.
Поезију (успаванку, шаљиву и описну песму) и прозна дела ученици не уче да разликују на теоријском нивоу. Поређење као стилска фигура се
такође не учи на теоријском нивоу, већ се од ученика очекује да је уочи у тексту (на пример у песми Мајка Јова у ружи родила) и наводи
једностване примере поређења из свакодневног живота (на пример: румен као ружа, брз као зец, вредан као пчела итд.).

Приликом обраде драмских текстова за децу ученици се мотивишу на читав низ стваралачких активности које настају поводом дела
(сценски наступ – извођење драмског текста, драмска игра, луткарска игра, драмски дијалози, гледање дечје позоришне представе, снимање и
коментарисање драматизованих одломака). Притом ученици усвајају и правила примереног понашања у позоришту. Развијање књижевних појмова
код ученика не подразумева учење дефиниција, већ именовање и описно образлагање појма; уочавање улоге одређеног појма у
књижевноуметничком тексту.
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Књижевна дела која су доживела екранизацију (Бамби, Бајка о рибару и рибици, Царево ново одело, Принцеза на зрну грашка, Девојчица са
шибицама) могу послужити за компаративну анализу и уочавање разлике између књижевности и филма, чиме ученици могу доћи до закључка о
природи два медија и развијати своју медијску писменост. Ученици се могу упутити и на друге филмове са сличном тематиком (дечје авантуре или
авантуре у фантастичном свету, одрастање усамљеног детета и сл.).
Развијање и унапређивање језичке културе ученика представља један од најзначајнијих задатака наставе српског језика. Њен крајњи циљ је да
ученици буду оспособљени да квалитетно и сврсисходно усмено и писмено комуницирају.
Основни облици усменог и писменог изражавања су препричавање, причање и описивање.
Препричавање – у другом разреду, настава језичке културе усложњава и повећава захтеве на плану овог облика усменог и писменог изражавања
ученика. Потребно је подстицати ученике да уоче шта је битно, а шта може остати непоменуто када препричавају, како се не би догодило да
препричани текст буде дужи од оног који препричавају. Потребно је, такође, вредновати препричавање, тј. указати ученицима на мање или више
успеле сегменте овог облика изражавања.
Причање – обухвата причање догађаја и доживљаја, причање на основу маште, на задату тему, причање на основу слике или низа слика.
Описивање – најсложенији облик усменог и писменог изражавања у разредној настави. Због бројних узрасних ограничења   у раду са најмлађим
ученицима, овој врсти језичког изражавања потребно је приступити посебно одговорно и поштовати принципе наставне условности и поступности
приликом постављања захтева: оспособљавати ученике да пажљиво посматрају, уочавају, откривају, запажају, упоређују, па тек онда дату
предметност да мисаоно заокруже и језички уобличе. Будући да се описивање често доводи у блиску везу са читањем и тумачењем текста (посебно
књижевноуметничког), потребно је стално усмеравати пажњу ученика на она места у овој врсти текстова која обилују описним елементима (опис
природе, годишњих доба, предмета, биљака и животиња, књижевних ликова и сл.), јер су то и најбољи обрасци за спонтано усвајање техника
описивања као трајне вештине.
Језичка култура ученика негује се и кроз игровне активности, посебно кроз језичке вежбе. Врсте игара потребно је одабрати према интересовањима
ученика или у контексту наставног садржаја. То могу бити разговорне игре, на пример, разговор са књижевним ликом, затим ситуационе игре,
односно стварне ситуације, на пример, разговор у продавници, разговор код лекара. Могу се одабрати и ребуси, загонетке, питалице, брзалице,
разбрајалице, једноставне укрштене речи, осмосмерке, асоцијације, састављање реченица, проширивање задатих реченица.
Лексичко-семантичке вежбе служе да се богати речник ученика и да се укаже на различите могућности приликом избора речи и израза и упути на
њихову сврсисходнију употребу. Применом лексичко-семантичких вежби код ученика се ствара навика да промишљају и траже адекватан језички
израз за оно што желе да искажу (у зависности од комуникативне ситуације) и повећава се фонд таквих израза у њиховом речнику. Врсте ових
вежби, такође, треба усагласити са интересовањима ученика и наставним садржајима. Смисао за прецизно изражавање и разумевање значења речи
и израза развија се кроз различите вежбе, на пример опис бића и предмета, а за ученике овог узраста изазовне могу бити и вежбе допуњавања
реченица (на пример, дати реченице у којима недостаје глагол).
Усвајање другог писма – латинице планира се најчешће за друго полугодиште јер су ученици у првом разреду овладали ћириличким писмом, али је
потребо добро утврдити читање и писање ћириличког писма и радити на што бољој техници читања. Због свега наведеног, учитељ има могућност
да самостално одлучи када ће почети са усвајањем другог писма. У срединама у којима би писање представљало оптерећење за ученике, писана
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слова другог писма могу се обрадити у првом полугодишту трећег разреда. Учитељи посебну пажњу треба да обрате на писање слова č и ć, dž и đ,
nj и lj.
Код учења писаних слова латинице посебну пажњу треба посветити графичком увезивању слова у речима. Писање се може увежбавати кроз
преписивање, допуњавање реченица, састављање реченица на основу слике, састављање реченица на основу низа слика, диктате и самостално
писање реченица и краћих текстуалних целина.-Интерактивна;Игровне активности;Смисаоно учење;
Разговор;Индивидуални, групни, тандем, фронтални

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

Метода разговора; Рад на тексту; Демонстративна; Илустративна; Метода писаних радова; Учење путем открића; Дивергентно (стваралачко)
учење; фронтални,групни, индивидуални, рад у пару; Тематска настава,тимска настава,истраживачки рад,ППТ,YouTube канал,употреба мобилног
телефона или таблета ,електронски и мултимедијални уџбеник.
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења.
У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и
др.). Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о
сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).
Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат
и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о
квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На
основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.

Допунска настава – српски језик
Циљеви и задаци: Помоћ ученицима који нису били успешни на редовној настави или су изостајали због болести или неког другог
разлога; Уз помоћ наставника треба да стекне минимум основних знања из садржаја који предвиђа програм српског језика
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МАТЕМАТИКА

Циљ наставе и учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе
апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математи- ци, 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.

Задаци наставе математике:односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;
– да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге ипримене математике у различитим подручјима
човекове делатности (математичкомоделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
– да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког,стваралачког и апстрактног мишљења;
– да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као иматематичку радозналост у посматрању и изучавању природних
појава;
– да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност ипрецизност изражавања у писменом и усменом облику;
– да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама ипресликавањима;
– да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним иреалним бројевима, као и основне законе тих операција;
– да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре ињихове узајамне односе;
– да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријскимконструкцијама;
– да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука идопринесе радном и политехничком васпитању и
образовању;
– да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су:истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност,
одговорност, смисао засамостални рад;
– да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичкихметода допринесе формирању правилног погледа
на свет и свестраном развитку личностиученика;– да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора
знања.
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за
сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини.
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САДРЖАЈ НАЗИВ ТЕМЕ

БРОЈ
ЧАСОВА

ПО
ТЕМИ

ИСХОДИ СТАНДАРДИ ПОСТИНУЋА

Бројеви

1.Обнављање градива
првог разреда

2.Бројеви

3.Геометрија

4.Бројеви

5.Геометрија

6.Мерење и мере

7.Утврђивање градива
другог разреда

6

39

16

96

6

11

-одреди десетице најближе датом броју;
– усмено сабира и одузима бројеве до 100;
– примени замену места и здруживање сабирака
и чинилаца ради
лакшег рачунања;
– израчуна вредност бројевног израза са
највише две операције;
– реши текстуални задатак постављањем израза
са највише две рачун-
ске операције и провери тачност решења;
– одреди непознати број у једначини са једном
аритметичком опера-
цијом;
– одреди делове (облика ) дате величине;
– изрази одређену суму новца преко различитих
апоена;
– прочита број записан римским цифрама и
напише дати број римским
цифрама;
– прикаже мањи број података у таблици и
стубичастим дијаграмом;
– уочи правило и одреди следећи члан започетог
низа
– разликује дуж, полуправу и праву;
– одреди дужину изломљене линије (графички и
рачунски);
– одреди обим геометријске фигуре;
– изрази дужину у различитим јединицама за
мерење дужине;
– измери дужину дужи и нацрта дуж дате
дужине

– користи појмове чинилац, производ, дељеник,

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме
да упореди бројеве по величини и прикаже број на
датој полуправој;
1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са
највише две операције сабирања и одузимања у
оквиру прве стотине;
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно
постави израз са једном рачунском операцијом;
1МА.1.1.5. уме да
решава једноставне
једначине у оквиру прве
стотине;
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност
израза;
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две
операције;
1МА:2.1.5. уме да решава задатке са непознатим
чиниоцем, дељеником или делиоцем

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине (m, cm
dm) и њихове односе;
1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине
линије приказане на слици;
1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење (m, cm,
dm) из већих у мање

1.МА.1.1.3. уме да множи и дели без остатка у
оквиру прве стотине;
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно
постави израз са једном рачунском операцијом;
1МА.1.1.5. уме да
решава једноставне
једначине у оквиру прве
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делилац, количник,
садржалац;
– усмено множи и дели у оквиру прве стотине;
– израчуна вредност бројевног израза са
највише две операције;
– реши текстуални задатак постављањем израза
са највише две рачун-
ске операције и провери тачност решења;
– одреди непознати број у једначини са једном
аритметичком опера-
цијом;
– уочи правило и одреди следећи члан започетог
низа
– нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на
квадратној мрежи и
тачкастој мрежи;
– уочи подударне фигуре на датом цртежу;
– уочи симетричне фигуре;
– допуни дати цртеж тако да добијена фигура
буде симетрична у односу на дату праву
– чита и запише време са часовника;
– користи јединице за време у једноставним
ситуацијама

стотине;
1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише
разломак 1/n (n ≤ 10) и препозна његов графички
приказ;
1МА.1.3.2. уме да израчуна
n-ти део неке целине (где је
0 < n ≤ 10)
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две
операције;
1МА:2.1.5. уме да решава задатке са непознатим
чиниоцем, дељеником или делиоцем

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске облике у
равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник и
тачка);
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских
објеката у равни

1МА.2.4.2. зна јединице за време (минут и сат) и
пореди временске интервале у једноставним
ситуацијама

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА- описивање, посматрање, примењивање,меморисање, запажање, играње,илустровање,
истраживање,анализирање, логичко закључивање, повезивање са свакодневним животом, уочавање, груписање, посета музеју, играње
улога, прикупљање података.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање,
анализирање,креирање,подстицање, демонстрација, организовање рада, мотивисање, кориговање, евалуација, процењивање,давање
упутстава, израда материјала, усклађивање рада са индивидуалним способностима ученика обзиром на узрасне и развојне
карактеристике.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

Већина исхода теме Бројеви се остварује спирално (у сваком разреду се градиво из ове области надовезује ипроширује), исходи који се
остваре у оквиру једног блока бројева, касније се проширују на остале блокове бројева. Развојпојма броја и бројевног низа наставак је сазнања о
бројевима, стеченог у првом разреду.

Сабирање и одузимање до 100 обухвата све облике усменог поступка сабирања и одузимања. Потребно је темељнообнављање таблица
сабирања и одузимања до 20, јер су оне основ за даље упознавање ових операција у блоку бројевадо 100. Правила замене места сабирака и
здруживања сабирака обнављају се кроз очигледне примере и описујуреторички, без формулског записа. За илустрацију правила користе се
манипулативна средства као и визуелни прикази.

Ученике кроз примере наводити на логичко разумевање и функционалну примену замене места сабирака и здруживањасабирака. Овде пре
свега треба водити рачуна о мисаоном процесу ученика који треба да буде у директној вези са онимшто ученик записује приликом решавања
проблема. Ученици ће кроз примере увидети сврсисходност замене местасабирака, као и њихово здруживање, а не постојање ових својстава ради
њих самих.При обради поступака сабирања и одузимања у блоку бројева до 100, поред већ упознатог, упознају се случајеви сапреласком десетице
(25 + 7, 25 + 37, 45 – 8, 45 – 38). С обзиром да се поступци сабирања и одузимања заснивају на већпознатим поступцима, ученици могу бити
охрабрени да сами откривају поступке рачунања уз употребу упознатих правилазамене места сабирака и здруживања сабирака (Нпр. 25 + 7 = 25 +
(5 + 2) = (25 + 5) + 2 = 30 + 2 = 32). Потребно је одвојитидовољно времена за активности рачунања без коришћења папира и оловке, уз подстицање
разговора о различитимпоступцима које су ученици применили. Омогућити ученицима слободу избора поступка рачунања. Писмени
поступакрачунања није предвиђен у другом разреду.

Аритметичка операција множења упознаје се као поновљено сабирање (сабирање једнаких сабирака). Скуповно,производ је број елемената
уније дисјунктних једнакобројних скупова. Посматрају се разни примери који представљајумултипликативну схему тј. описују се ситуације
(речима, скуповима, визуелно m x n дијаграмима) када на m места имамопо n елемената.

По аналогији, аритметичка операција дељења формира се кроз посматрање разбијања (растављања) скупова саконачним бројем елемената
на дисјунктне једнакобројне подскупове (у случајевима када је то могуће). До таблицедељења се долази на основу везе множења и дељења. Нпр. 7 ∙
3 = 21 па је 21 : 3 = 7. Након формирања таблице дељења,формира се појам дељивости броја, утврђује се који бројеви су дељиви датим бројем,
односно који број је садржалацдатих бројева. Нпр. број 12 је дељив бројевима 1, 2, 3, 4, 6 и 12, односно број 12 је садржалац бројева 1, 2, 3, 4, 6 и
12.Један од важних циљева је памћење таблице множења и дељења дo 100, због чега треба предвидети довољновремена и различитих активности за
увежбавање и стицање сигурности рачунања.Непотпуном индукцијом кроз примере и анализом сликовних представа долази се до правила замене
местачинилаца, здруживања чинилаца, множења и дељења збира и разлике бројем као и множења бројевима 1 и 0, дељењануле и дељења са 1, без
симболичког записа правила. На основу наведених правила прелази се на случајеве вантабличногмножења (односно дељења) једноцифреним
бројем. На пример:
13 ∙ 2 = (10 + 3) ∙ 2 = 10 ∙ 2 + 3 ∙ 2 = 20 + 6 = 26
72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 40 : 4 + 32 : 4 = 10 + 8 = 18.
У другом разреду се ради искључиво усмени поступак рачунања.
Разматрају се случајеви једначина – математичких реченица исказаних помоћу бројева, знака аритметичке операцијеи релације једнакости у којима
је један од елемената непознат број представљен словом. На основу веза сабирања иодузимања, множења и дељења, као и добро савладаних
таблица сабирања, одузимања, множења и дељења, ученициодређују непознати сабирак, умањилац, умањеник, чинилац, дељеник и делилац
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(нпр. 7 = x + 5, 12 : х = 4). Користе сепримери једначина које се решавају и проверавају искључиво директном применом таблица множења и
дељења.Ученицима треба указати на значај провере тачности резултата и навикавати их да самостално врше проверу решења, алитреба водити
рачуна да пречеста употреба провере резултата доводи до аутоматизованог преписивања добијенихбројева, чиме се губи смисао самог поступка.
Решавање једначина помаже у утврђивању веза аритметичких операција иуочавања могућности да се различите проблемске ситуације могу
представити истом математичком реченицом, штопредставља развој концепта математичког моделовања. Задаци са теразијама треба да буду
присутни и у другом разреду,у циљу разумевања концепта решавања једначина.

Изграђивање појма разломка започиње повезивањем са искуством везаним за реалистичне ситуације деобе целине(јединице) на једнаке
делове, почевши од половине, а надовезује се визуелним приказима фигура подељених наподударне делове. Разломци се визуелизују на различите
начине и записују симболички. На почетку је кориснаманипулација очигледним средствима, нпр. прављење модела разломка пресавијањем папира.
Половина датог бројајесте број чија удвостручена вредност даје дати број. Половина, трећина, четвртина... десетина, односно n-ти део броја,где je 0
&lt; n ≤ 10, одређује се на основу табличних случајева дељења (нпр. једна трећина броја 18 је 6 јер је 18 : 3 = 6).У оквиру овe теме, ученици упознају
и други начин записа бројева, односно записивање бројева римским цифрма (I, V,X, L, C) и принцип читања и писања бројева помоћу њих.
Решавање проблема са штапићима и сабирање бројевазаписаних помоћу I, V, X доприноси бољем разумевању овог бројевног система. Показати
ученицима на интернетупрограме који конвертују римске цифре у арапске и обрнуто. Такође је корисно и приказати краћи анимирани филм
оисторији бројева.Решавање проблемских задатака датих у текстуалној форми веома је важан сегмент наставе, јер омогућава повезивање
и примену математичких знања у реалистичним ситуацијама. Моделовање проблема у математички запис омогућаваученицима да немеханички
приступају задацима и шире и примењују математичка знања. Наставник треба да подржиученике у различитим приступима и начинима решавања
задатака. Потребно је дати ученицима довољно времена зарешавање оваквих задатака. Корисно је тражити да се, где је прикладно, подаци дати у
задатку или добијени у процесурешавања, прикажу у табели или стубичастим дијаграмом. Задаци са новцем нису издвојени у посебну тему, већ их
требаобрађивати у оквиру ове теме. Идеја пресликавања се развија прављењем табела зависности. Нпр. приказивањем како се у
зависности од промене вредности променљиве х, мења вредност израза х + 2. Комбинаторни задаци, задаци одређивањаследећег члана низа или
уочавање правила у делимично попуњеној табели и попуњавање остатка табеле посебно суподстицајни за развој математичко логичког мишљења.
Нпр. одреди правило за формирање низа задатог почетнимчлановима или попуњавање започете табеле и обрнуто, на основу датог упутства одреди
чланове низа или попуни табелу.

Важно је размотрити различита решења, уколико их има.При решавању задатака пажњу усмерити на анализу услова задатака и састављање
плана његовог решења: операцијекоје треба обавити, бројеви над којима се обављају операције и редослед којим се извршавају те операције.
Ученициматреба показати најрационалнији начин решавања задатка, али не треба инсистирати на таквом решавању задатака.Коришћење дијаграма,
схема и других средстава приказивања може помоћи при решавању проблемских задатака.

Ученици се подстичу да правилно користе математички језик и употребљавају термине: десетица, јединица, сабирак,збир, умањеник,
умањилац, разлика, чинилац, производ, дељеник, делилац, количник, садржалац. Развој писанекомуникације подстиче се увежбавањем писања
поступка рачунања, представљања информација и описа поступкарешавања задатка. Математички диктат, на пример, користан је за увежбавање
коришћења одговарајуће терминологије.
Усмена комуникација, посебно подстицање ученика да образложе поступак и решење проблема, помажу ученицима даразвију способност
математичке комуникације.
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ГЕОМЕТРИЈА
На почетку ове теме обновити градиво првог разреда које је повезано са овом темом: тачка, права, крива иизломљена линија, дуж, отворена

и затворена линија. У другом разреду наставља се развој просторног сазнања. Права сеуводи као права линија која нема ни почетак ни крај, а
полуправа као део праве који је ограничен са једне стране. Заозначавање тачака, правих, полуправих и дужи користити правилну математичку
нотацију (А, р, Ар и АВ).

Разликују се отворене и затворене изломљене линије и уводи појам дужине изломљене линије (графички ирачунски) и њено обележавање.
Упознаје се појам обима геометријске фигуре прво визуелно, као дужина линиједобијене графичким надовезивањем дужи чије су дужине једнаке
дужини страница посматране фигуре, а затим рачунски,без употребе формула. Мерењем дужине добијене дужи ученици треба да се увере да је
дужина добијене дужи једнаказбиру дужина које су добили сабирањем дужина појединачних дужи. На овај начин одређивати и обим троугла,
квадрата иправоугаоника, а одговарајуће формуле су предвиђене за следећи разред. Цртају се правоугаоник и квадрат пратећи линијеквадратне
мреже односно спајањем тачака на тачкастој мрежи. Цртање ових фигура на квадратној и тачкастој мрежи помоћулењира је добра вежба за развој
фине моторике и развијање прецизности и уредности код ученика. Осим тога, корисни су изадаци у којима дати правоугаоник, квадрат или троугао
треба померити у квадратној мрежи за задати број страницаквадратића нагоре, надоле, надесно или налево, како би се овај део градива повезао са
градивом претходног разреда.На опажајном нивоу наставља се развијање појма фигуре симетричне у односу на дату линију на квадратној мрежи.
Активностима препознавања симетричних фигура или доцртавања започетог цртежа, показује се разумевање идеје„пресликавања у огледалу” тј.
симетричности.

Уводи се идеја подударности фигура на интуитивном нивоу манипулацијом и разматрањем да ли би се двепосматране дводимензионе
фигуре могле довести до преклапања.

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
У оквиру области мерења уводе се стандардне мерне јединице за дужину метар, дециметар и центиметар (m, dm, cm),насупрот

нестандардним јединицама мере које су ученици упознали у првом разреду. Стандардне јединице мере требакористити у практичним активностима
које обухватају цртање дужи задате дужине, мерење и процењивање дужинеобјеката и растојања у непосредној околини.
Решавањем задатка израчунавања дужине развијају се способности изражавања дужине у различитим мернимјединицама као и претварања већих
мерних јединица у мање и обрнуто. При рачунању треба водити рачуна о правилномматематичком запису.

Исто тако, неопходно је и да ученици вежбају да процењују дужине/растојања, провере тачност процене мерењем, апотом и анализирају
значајност направљене грешке. Овде треба ученике упознати са тим да се процењивање често користи усвакодневним ситуацијама.
У оквиру мерења времена уводе се мерне јединице за време (дан, месец, година, час, минут). У једноставнимсвакодневним ситуацијама користе се
јединице за мерење времена, чита и записује време са часовника. Ученицима задаватизадатке у којима треба да допуне реченице одговарајућим
јединицама за време, као и једноставније проблемске задатке сарачунањем времена (без претварања јединица мере), укључујући и задатке
„планирања времена”. Информације се у задацимадају на различите начине: текстуално, графички или табеларно.

Математичке садржаје треба повезивати са садржајима и активностима других предмета (нпр. бројевну полуправу савременском лентом
или мерење времена са оријентацијом у времену из Света око нас). Одређени број часова на крајушколске години треба одвојити за
систематизацију и повезивање градива. На овим часовима треба задавати текстуалне,проблемске задатке, задатке са геометријским приказом
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аритметичких задатака, текстуалне задатке у којима су дати иподаци који нису битни за решавање задатка, логички задаци са одричним
реченицама.

Циљ оваквих часова је да сеутврди и повеже градиво, да се код ученика развија способност решавања проблема и логичко-комбинаторно
мишљење.
- групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад , индивидуализација,тематско планирање, вршњачко подучавање, рад у паровима,
самосталан рад и решавање задатака код куће, рад на дечјој штампи, посета  музеју - групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад,
индивидуализација,тематско планирање, вршњачко подучавање, рад у паровима,  самосталан рад и решавање задатака код куће, рад на дечјој
штампи, посета  музеју, пројектна настава.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

Метода разговора; Рад на тексту; Демонстративна; Илустративна; Метода писаних радова; Учење путем открића; Дивергентно
(стваралачко) учење; фронтални,групни, индивидуални, рад у пару; Тематска настава,тимска настава,истраживачки рад,ППТ,YouTube
канал,употреба мобилног телефона или таблета ,електронски и мултимедијални уџбеник.
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења.
У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност,
креативност идр.). Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана
тражи мишљење о сопственомраду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).
Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша
свој резултат иучење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици
се уче да размишљају о квалитетусвог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје
инструмент за напредовање у учењу. На основу резултатапраћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и
бирати погодне стратегије учења.

Допунска настава – математика
Циљеви и задаци: Помоћ ученицима који нису били успешни на редовној настави или су изостајали због болести или неког другог
разлога;
Уз помоћ наставника треба да стекне минимум основних знања из садржаја који предвиђа програм математике.
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СВЕТ ОКО НАС

Циљ наставе и учења Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за
одговоран живот у њему.

Задаци:
– развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и
повезивање тих појмова;– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у
окружењу и уочавање њихове повезаности;– развијање основних елемената логичког мишљења;– развијање радозналости,
интересовања и способности за активно упознавање
окружења;– оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;– интегрисање искуствених и научних сазнања у
контуре система појмова изобласти природе и друштва;– стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење;–
усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог
рационалног коришћења и дограђивања;– развијање еколошке свести;– формирање елементарних научних појмова из природних и
друштвених наука;– овладавање почетним техникама сазнајног процеса и почетним методама и
техникама учења;– подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама,
процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним
способностима;– подстицање и развијање истраживачких активности деце;– подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и
процеса, на основуразличитих параметара;– описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у
свомокружењу;– слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање
једноставних проблем-ситуација;– развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских
вредности за критеријум понашања према другима;
– развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности
за његово очување.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за
сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини.
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САДРЖАЈ НАЗИВ ТЕМЕ

БРОЈ
ЧАСОВА

ПО
ТЕМИ

ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

1. ДРУГИ И
ЈА

2. КУЛТУРА
ЖИВЉЕЊА

ДРУГИ И ЈА

КУЛТУРА
ЖИВЉЕЊА

12

16

По завршетку разреда ученик ће бити у стањуда:
 оствари права и обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада;
 прихвати последице када прекрши правила понашања;
 се понаша тако да уважава различитости  других људи;
 сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
 препозна грб, заставу и химну Републике Србије и примерено се понаша према

симболима;
 идентификује групе људи којима припада и своју улогу у њима;
 разликује потребе од жеља на једноставним примерима из сопственог живота;
 повеже личну хигијену, боравак у природи, физичку активност иразноврсну

исхрану са очувањем здравља;
 повеже резултате рада са уложеним трудом;
 одржава личну хигијену- руку, зуба и чулних органа.

По завршетку разреда ученик ће бити у стањуда:
 одреди тип насеља на основу његових карактеристика;
 оствари права и обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада;
 идентификује групе људи којима припада и своју улогу у њима;
 сарађује са другима у групи на  заједничким активностима;
 се понаша  тако да уважава различитости других људи;
 примени правила културног и безбедног понашања у саобраћају и превозним

средствима у насељу са околином;
 именује занимања људи у свом насељу са околином;
 пронађе тражени објекат у насељу помоћу адресе/карактеристичних објеката;
 разликује облике рељефа у свом насељу и околини;
 разликује облике и делове површинских вода у свом насељу и околини.

По завршетку разреда ученик ће бити у стањуда:
 одабере начин кретања тела , узимајући у обзир облик тела, врсту подлоге и

средину у којој се тело креће;

1ПД.1.5.1,
1ПД.1.5.2,
1ПД.1.5.3,
1ПД.1.5.4,
1ПД.1.5.5.
1ПД.2.5.2,
1ПД.2.5.3,
1ПД.3.5.1,
1ПД.3.5.2

1ПД.1.5.1,
1ПД.1.5.2,
1ПД.1.5.3,
1ПД.1.6.2.
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ПРОСТОРУ И
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РАЗНОВРСНОСТ
ПРИРОДЕ

ЧОВЕК СТВАРА

17

20

7

 понаша се тако да уважава различитости својих вршњака и других људи;
 сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
 наводи примере различитих облика кретања у окружењу;
 измери растојање које тело пређе током свог кретања;
 одреди време помоћу часовника и календара користећи временске одреднице: сат,

дан, седмицу, месец, годину;
 забележи и прочита податке из личног живота помоћу ленте времена;
 повеже резултате рада са уложеним трудом;

изведе једноставне огледе пратећи упутства.
По завршетку разреда ученик ће бити у стањуда:
 идентификује заједничке особине живих бића на примерима из окружења;
 сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
 препозна примере повезаности живих бића са условима живота;
 разврста животиње из окружења на основу начина живота и начина исхране;
 изведе једноставне огледе пратећи упутства;
 разврста биљке из окружења на основу изгледа листа и стабла;
 повеже делове тела живих бића са њиховом улогом/ улогама;
 негује и својим понашањем не угрожава биљке и животиње у окружењу;
 наведе примере који показују значај биљака и животиња за човека;
 повеже резултате рада са уложеним трудом;
 повеже промене у природи и активности људи са годишњим добима;
 безбедно поступа пре и током временских непогода;
 штедљиво троши производе које користи у свакодневним ситуацијама;
 разврста отпад на предвиђена места;
 се понаша тако да уважава различитости других људи.

По завршетку разреда ученик ће бити у стањуда:
 сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
 одабере материјале који својим својствима највише одговарају употреби предмета;
 истезањем, савијањем и сабијањем одреди својства материјала;
 именује занимања људи у свом насељу и околини;
 повеже резултате рада са уложеним трудом;
 штедљиво троши производе које користи у свакодневним ситуацијама;
 пронађе нову намену коришћеним предметима;
 разврста отпад на предвиђена места.

1ПД.1.4.1,
1ПД.1.4.2,
1ПД.1.4.4,
1ПД.2.4.1.

1ПД.1.1.1,
1ПД.1.1.2,
1ПД.1.1.5,
1ПД.1.2.3,
1ПД.2.1.1,
1ПД.2.1.4,
1ПД.2.2.3,
1ПД.2.2.4,
1ПД.3.1.1,
1ПД.3.1.2.

1ПД.1.1.1.
1ПД.1.3.6.
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА- описивање, посматрање, примењивање,меморисање, запажање, играње,илустровање,
истраживање,анализирање, логичко закључивање, повезивање са свакодневним животом, уочавање, груписање, посета музеју, играње
улога, прикупљање података.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање,
анализирање,креирање,подстицање, демонстрација, организовање рада, мотивисање, кориговање, евалуација, процењивање,давање
упутстава, израда материјала, усклађивање рада са индивидуалним способностима ученика обзиром на узрасне и развојне
карактеристике.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

У оквиру теме Други и ја налазе се садржаји интердисциплинарног карактера који се односе на ученика каодруштвено биће,
његова права и обавезе у окружењу и друштвеним групама којима припада. У односу на први разред,када су у фукусу били права и
обавезе у оквиру породице, школе и вршњачких група, сада су то: родбина, (ван)школскезаједнице, односно права и обавезе
становника насеља. Појам (ван)школске заједнице односи се, како на припадност,улоге и односе унутар школе, тако и на припадност,
улоге и односе ученика у различитим групама у које се ученикукључује у складу са својим интересовањима и склоностима – спортски
тимови, позоришне и фолклорне групе, групе заучење страних језика, математички клубови и сл.

Наставак изучавања животних потреба наставља се у правцу разликовања потреба и жеља ученика, на ученицимаблиским
примерима (нпр. да ли су нове патике заиста потребне или су само последица жеље ученика за новим иактуелним моделом). Кроз
разматрање таквих примера ученицима се приближава концепт рационалне и штедљивепотрошње, што је повезано и са исходом који се
односи на подстицање ученика на дуготрајнију употребу предмета крозпроналажење нове намене за већ коришћене предмете. И даље
је потребно подстицати размишљање и дискусију несамо о својим потребама већ и уважавање потреба и осећања других, што
представља једну од суштински важнихваспитних компоненти, не само овог предмета, већ и свих осталих.Наставак изучавања
животних потреба наставља се у правцу разликовања потреба и жеља ученика, на ученицимаблиским примерима (нпр. да ли су нове
патике заиста потребне или су само последица жеље ученика за новим и актуелниммоделом). Кроз разматрање таквих примера
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ученицима се приближава концепт рационалне и штедљиве потрошње, што јеповезано и са исходом који се односи на подстицање
ученика на дуготрајнију употребу предмета кроз проналажење нове
намене за већ коришћене предмете. И даље је потребно подстицати размишљање и дискусију не само о својим потребамавећ и
уважавање потреба и осећања других, што представља једну од суштински важних васпитних компоненти, не самоовог предмета, већ и
свих осталих.

И у овом разреду налазе се исходи и садржаји који се односе на здравље и безбедност. И даље је акценат наразвијању навика
здравог живљења (хигијена тела, разноврсна и редовна исхрана, боравак у природи и физичкаактивност), али и на оспособљавању
ученика да препознају и адекватно реагују у потенцијално опасним ситуацијама поњихово здравље и живот. Посебну пажњу у овом
сегменту потребно је обратити на оспособљавање ученика за безбедноучешће у саобраћају (кретање пешака кроз насеље и правила
понашања у превозним средствима) и адекватно понашањетоком временских непогода.Захваљујући концепцији развоја садржаја по
спирално-узлазном моделу, наставља се изучавање човека каодруштвеног бића које ради и ствара, бира и користи различите материјале
због њихових својства која су важна приликомизраде различитих предмета. У том смислу, пожељно је бавити се анализом ученицима
блиских предмета и тумачењемразлога због којих су направљени од одређеног/одређених материјала, као и разматрањем других
могућих материјала одкојих може да буде направљен одређени предмет, а да његова сврха остане иста. Осим базичних својстава
материјала којасу уведена у првом разреду, у другом разреду уводи се испитивање еластичности као сложенијег својства
некихматеријала. Садржаји о материјалима су такви да омогућавају висок ниво активности ученика – коришћење различитихчула,
непосредно (механичко) деловање на материјале, бележење уоченог, извођење огледа, описивање, итд.

Кретање и сналажење у простору и времену је тема од великог значаја и у другом разреду. Ученици већ имајуразвијена искуства
везана за ову тему, а задатак наставника је да та несистематизована, искуствена знања будуструктурисана и освешћена и да омогуће
ученику безбедно кретање и сналажење у непосредном окружењу. Приликомистраживања кретања као физичког феномена (облици
кретања, утицај облика тела на кретање...) пожељно је да секретање тела по равној подлози изучава кроз практичне активности (огледе
или експерименте). Утицај облика тела иподлоге по којој се тело креће разматра се кроз удаљеност коју тела прелазе у различитим
ситуацијама, при чему јепожељно укључити не само процену растојања, већ и њено прецизно мерење уз коришћење мерних јединица
за дужинукоје се уводе у математици у другом разреду. Ученике II разреда је потребно оспособљавати да ове и друге
практичнеактивности реализују пратећи упутства (наставника или уџбеника), бележећи уочено и да, на крају, уз мању или већупомоћ
наставника формулишу једноставне закључке.

Сналажење у времену конципирано је тако да се надовезује на основне појмове усвојене у првом разреду (деловидана; сада, пре,
после; прекјуче, јуче, данас, сутра, прекосутра; дани у недељи), који се сада проширују временскимодредницама: минут, сат, дан,
седмица, месец, година, датум, годишња доба. Овакав редослед увођења временскиходредница представља пример поштовања
дидактичког правила од познатог ка непознатом и од ближег ка даљем. Новевременске јединице уводе се тако да се мањом (већ
познатом) мерном јединицом објашњава већа (нова) мерна јединица.Један од кључних задатака учитеља у овом сегменту је да
оспособи ученике да правилно користе средства за мерењевремена: часовник, календар и ленту времена. Лента времена представља
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средство за разумевање хронологије догађаја иуводи се кроз приказивање различитих временских периода из личног живота ученика
(редослед дневних или недељнихактивности, кључни догађаји из живота ученика – са колико година је научио/ла да вози бицикл,
пошао/ла у први разред,научио/ла да плива и сл.). И даље је важно указивати на цикличност временских одредница и појава у природи
(дан,седмица, година, годишња доба). Касније ће се појам цикличности јављати и у другим појавама (животни циклус живихбића,
ланац исхране, кружење воде у природи итд.), што је у складу са основним принципима и законима природнихнаука.Област под
називом Разноврсност природе односи се на узајамно дејство живе и неживе природе. Појмови који сеодносе на живи свет надограђују
се на први разред кроз уочавање и апстраховање заједничких карактеристика живихбића и повезивање делова тела живих бића са
њиховим улогама. Нове класификације биљака и животиња односе се наделове тела биљака (стабло и лист), начин исхране животиња
(што представља припрему за увођење ланца исхране утрећем разреду) и начин живота животиња (домаће/дивље). Однос човека и
живог света разматра се из различитихуглова – значаја које биљке и животиње имају за опстанак и лакши живот људи, уз препознавање
и практиковањепонашања које не угрожава биљке и животиње у окружењу. У складу са интересовањима ученика, могу се
детаљнијеистражити улоге неких делова тела човека, тако да се ученици не оптерећују фактографским знањем, него
сагледавањемулоге тих делова тела у свакодневним активностима, нези и бризи о њима. Другу димензију односа у природипредставља
повезаност живих бића са елементима неживе природе као основним условима за живот.

Концепт одрживог развоја и активно учешће ученика у заштити животне средине заједнички су и за Свет око нас и заПрироду и
друштво. У разреду акценат треба да буде на подстицању ученика да у свакодневним активностима (у школи иван ње) примењују неке
од основних принципа рационалне потрошње – рационално троше производе, односноматеријале које користе у свакодневном животу;
ако су у прилици, разврставају отпад на предвиђена места; брину се обиљкама и животињама. Допринос развоју овог концепта
представља и раније објашњена разлика између потреба ижеља. Пуно разумевање концепта одрживог развоја могуће је тек на каснијем
узрасту ученика, али је потребно да секонтинуирано развија, и то не само на нивоу знања, већ првенствено на нивоу усвојених
вредности, ставова и навика. Натај начин се интегришу вредности и утиче на развој ставова важних за опстанак и будућност.

- групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад, индивидуализација,тематско планирање, вршњачко подучавање, рад у
паровима,  самосталан рад и решавање задатака код куће, рад на дечјој штампи, посета  музеју, пројектна настава.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
- кроз индивидуални рад; кроз групни рад и комуникацију;
- кроз контролне и писмене задатке;самопроцена; вршњачко процењивање;
- кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и активности које их допуњују.
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Циљ:Циљ 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.

Задаци:
- подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела;
- развој и усавршавање моторичких способности;
- стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања

неопходних за њихово усвајање;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно- образовног

подручја;
- формирање морално-вољних квалитета личности;
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневном животу и раду;
- стицање и развијање свести о потреби здраваља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за
сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини.

САДРЖАЈ НАЗИВ ТЕМЕ

БРОЈ
ЧАСОВА

ПО
ТЕМИ

ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

1.ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ

Ходање и трчање

Скакање и
прескакање

16

11

– примени једноставнe, двоставне општеприпремне
вежбе(вежбе обликовања);
– правилно изводи вежбе, разноврсна природна и
изведенакретања;
– комбинујеусвојенемоторичкевештинеуигриисвакодневном ФВ.1.1.1
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2.ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА

Вежбе упором рукама

Бацање и хватање

Вишења и  пењања

Вежбе на тлу

Вежбе равнотеже

Вежбе реквизитима
Ритмичке вежбе и
народни плесови

Елементарне и
штафетне игре

3

7

2

15

11

15
7

21

животу;
– одржава равнотежу у различитимкретањима;
– разликује правилно од неправилног држањатела;
– успостави правилно држањетела;
– правилно дише токомвежбања;
– изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичкупратњу;
– изведе дечји и народниплес;
– користи основну терминологијувежбања;
– поштује правила понашања у и на просторима завежбање;
– поштује мере безбедности токомвежбања;
– одговорно се односи према објектима, справама и
реквизитимау просторима завежбање;
– поштује правилаигре;
– навијаибодриучесникеуигринаначинкојимникоганевређа;
– прихвати победу и пораз као саставни део игре итакмичења;
– уредно одлаже своје ствари пре и наконвежбања;
– уочава улогу делова тела увежбању;
– уочи промене у расту код себе идругих;
– препозна сопствено болесно стање и не вежба када јеболестан;
– примењујездравствено-
хигијенскемерепре,утокуинаконвежбања;

– одржава личнухигијену;
– учествује у одржавању простора у коме живи иборави;
– наведе врсте намирница уисхрани;
– препознаје везу вежбања и уносаводе;
– повеже ходање и трчање са позитивним утицајем наздравље;
– препозна лепоту покрета увежбању;
– се придржава правилавежбања;
вреднује успех увежбању;

ФВ.1.1.2
ФВ.1.1.3.
ФВ.1.1.20.

ФВ.2.1.2.
ФВ.2.1.3.

ФВ.1.1.11.
ФВ.1.1.24.
ФВ.2.1.9.
ФВ.2.1.20.
ФВ.2.1.22.
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА- ходање, трчање, скакање, бацање, играње, хватање, провлачење, гађање, дизање, ношење,
примењивање, слушање, решавање проблема, самостални интерактивни рад.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање, подстицање,
демонстрација, организовање рада, мотивисање, кориговање, процењивање, давање упутстава, усклађивање рада са индивидуалним
способностима ученика обзиром на узрасне и развојне карактеристике, посете спортским манифестацијама.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

1. Вербалне методе:
− монолошка (усмено излагање – предавање, приповедање, описивање, образлагање, и објашњавање);
− дијалошка (слободан разговор – уобичајена вербална комуникација са ученицима; дискусија – полемика, дебата
или расправа, постављање питања и супротстављање мишљења аргументима).
2. Решавање проблема – хеуристички приступ (наставник поступно води ученике кроз процес откривања
приликом решавања проблема).
3. Рад на тексту, писани и графички радови (коришћење уџбеника и шире литературе, полупрограмираног и
програмираног материјала, текстова; илустрације -
цртежи, дијаграми, графици, шеме; самостални писани и графички радови ученика - школски писмени задаци, контролне
вежбе, тестове, реферати и сл.).
4. Демонстративна (приказивање модела, шема, скица, појава, стања, активности, филмова, разне пројекције и
друго).
5. Практични рад и радионица (лабораторијски, експериментални, различите врсте практичних вежби и
радионица).
6. игровне активности (стваралачке, уметничке, драмске, логичке и друге игре као и задаци отвореног типа у
језичком, логичко-математичком, телесно-кинестетичком, визуелно-просторном, музичком и емоционално-социјалном
домену).
7. Истраживачки рад ученика (увођење ученика у поступак научног истраживања на сопственом истраживачком
пројекту).
8. Комбиновани рад (истовремено коришћење различитих метода).
НАСТАВНА СРЕДСТВА
Постоји више класификација наставних средстава, а у овим Напоменама дата је једна од њих.
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Текстуална (штампани и писани текстови).
Визуелна (предмети, фотографије, дијаслике, цртежи, карте, шеме, дијаграми, симболи итд.).
Аудитивна (шумови у природи, музички и тонски ефекти, звучни ефекти итд.).
Аудио-визуелна (дијафилм са текстом, музиком и звуцима; филмови; ТВ емисије; видео касете; школска
телевизија; настава уз помоћ рачунара; видеопројектора и др.).
Мануелна (разноврсни алати, машине, инструменти, апарати, препарати, предмети, материјали и др.).
Помоћно-техничка (разноврсне табле, столице, апликатори, показивачи и др.)
- групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад , индивидуализација, тематско планирање, вршњачко подучавање, рад у
паровима, самосталан рад , излети, екскурзије, одлазак у природу, посета спортским манифестацијама.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

 у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
 кроз индивидуални рад;
 кроз групни рад и комуникацију;
 кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и активности које их допуњују.
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ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ учења предмета ликовна култура, је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетске критеријуме кроз практични рад,
оспособљава за комуникацију и изграђује позитиван одност према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.

Задаци:
- Настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја

облика у природи.
- Оспособљавати ученике да се служе средствима и техникама ликовно- веизуелног изражавања који су доступни његовом

узрасту.
- Стварати услове за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја (облике и њихове квалитете, односе у видном пољу,

светло и сенку, тактилност, цртани филм и обликовање материјала или предмета њиховим спајањем)
- Мотивисати ученика да се слободно ликовно - визуелно изражава, својствено узрасту и индувидуалној способности и да

маштовито представља свет око себе.
- Развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности.
- Да ствара интересовања и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја, чување културних добара.

САДРЖАЈ НАЗИВ ТЕМЕ

БРОЈ
ЧАСОВА

ПО
ТЕМИ

ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

Облици у свету
око нас

1.Облици у
свету око нас 24

користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин;
 изрази, одабраним материјалом и техникама, своје емоције, машту, сећања и

замисли;
 користи једноставне информације и одабрана ликовна дела као подстицај за

стваралачки рад;
 упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна и уметничких

дела;
 разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања може да примени;
 именује и описује различите облике;
 наводи примере различитих положаја облика у простору;

ЛК.1.1.1. разликује и користи
(у свом раду) основне медије,
материјале и технике

ЛК.1.1.3. описује свој рад и
радове других (нпр. исказује
утисак)

ЛК.1.2.1. описује свој рад и
радове других (нпр. исказује
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12

18

18

 открива и препознаје различите облике, наводи примере, упоређује и
анализира значења;

 проналази положај у ком облик изгледа необично, упоређује и анализира
промену његовог значења;

 посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира простор и различите
облике у њему;

 именује, описујеи показује сензитивност за светлост и сенку, за различите
врсте светлосних извора и сенки;

 примењује стечена знања о светлости и сенкама у природи, окружењу и
уметности приликом решавања проблемских задатака;

 повезује стечена знања и вештине са осталим наставним садржајима и
примењује их у ликовном раду;

 развија стратегије проналажења разних решења у сопственом раду;
 комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања,

вербално и путем ликовних медија;
 самостално примењује одабране цртачке технике, експериментишеи

истражује њиховеизражајне могућности у сопственом раду;
 осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у ликовном

раду.
 Ученик ће бити у стању да на крају часа:
 користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин;
 изрази, одабраним материјалом и техникама, своје емоције, машту, сећања и

замисли;
 користи једноставне информације и одабрана ликовна дела као подстицај за

стваралачки рад;
 упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна и уметничких

дела;
 разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања може да примени;
 именује и описује различите облике;
 наводи примере различитих положаја облика у простору;

 Ученик ће бити у стању да на крају часа:
 користи једноставне информације и одабрана ликовна дела као подстицај за

стваралачки рад;
 користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин;
 користи једноставне информације и одабрана ликовна дела као подстицај за

стваралачки рад;
 тумачи једноставне визуелне информације које опажа у свакодневном

утисак)

ЛК.1.3.2. зна да наведе
различита занимања за која су
потребна знања и вештине
стечене учењем у визуелним
уметностима (нпр.
костимограф, дизајнер,
архитекта...)

ЛК1.3.3. познаје места и изворе
где може да прошири своја
знања везана за визуелне
уметности (нпр. музеј,
галерију, атеље, уметничка
радионица...)

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и
радове других (нпр. наводи
садржај, тему, карактеристике
технике...)

ЛК.2.2.1. одабира адекватан
садржај да би представио неку
идеју или концепт

ЛК.3.1.2. одабира адекватна
средства (медиј, материјал,
технику)

ЛК.3.2.3. користи тачне
термине (нпр. текстура, ритам,
облик...) из визуелних
уметности (примерене узрасту
и садржају) када образлаже свој
рад и радове других ученика
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Споразумевање
2.
Споразумевање

животу;
 изражава мимиком и/или телом различита расположења, покрете и кретања;
 упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела;
 разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања може применити;
 именује и описује различите начине споразумевања – речима, сликама,

покретима...;
 наводи примере различитих начина споразумевања путем речи, слике,

покрета...;
 открива и препознаје различите начине споразумевања путем слике, упоређује

и анализира значења;
 именује, описује и показује сензитивност за различите мотиве у уметности –

портрет, пејзаж, мртва природа, сцене из свакодневног живота, сцене из
маште...;

 повезује стечена знања и вештине са осталим наставним садржајима и
примењује их у свом литерарном раду;

 комуницира, дискутује, поставља питања и спонтано изражава своје ставове,
мисли и осећања; самостално или уз подршку учитеља проналази и
систематизује информације из различитих извора.

 самостално примењује одабране цртачке технике, експериментише и
истражује њихове изражајне могућности у сопственом раду;

 осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у ликовном раду.
Ученик ће бити у стању да на крају часа:

 користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин;
 изрази, одабраним материјалом и техникама, своје емоције, машту, сећања и

замисли;
 користи једноставне информације и одабрана ликовна дела као подстицај за

стваралачки рад;
 упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела;
 изражава, светлим или тамним бојама, свој доживљај уметничког дела;
 разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања може применити;
 именује, описује и показује сензитивност за основне и изведене боје;
 наводи примере основних и изведених боја у природи, окружењу и

уметности;
 открива и препознаје различите боје, упоређује и анализира њихова значења;
 примењује стечена знања о основним и изведеним бојама у природи,

окружењу и уметности приликом решавања проблемских задатака;
 повезује стечена знања и вештине са осталим наставним садржајима и

примењује их у ликовном раду;

ЛК.3.2.4. уочава међусобну
повезаност елемената,
принципа и садржаја на свом
раду и на радовима других
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Ликовне игре 3. Ликовне
игре

 развија стратегије проналажења разних решења у сопственом раду;
 комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања, вербално и

путем ликовних медија;
 самостално примењује темперу као сликарску технику, експериментише и

истражује њене изражајне могућности у сопственом раду; осмишљава и
ствара креативна решења и оригиналне идеје у ликовном раду.

 показује инвентивност и тежи променама одступајући од „реалних“ боја
облика и трансформишући их у складу са сопственом идејом.

 осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у ликовном раду;
 Ученик ће бити у стању да на крају часа:
 користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин;
 изрази, одабраним материјалом и техникама, своје емоције, машту, сећања и

замисли;
 користи једноставне информације и одабрана ликовна дела као подстицај за

стваралачки рад;
 идентификује истакнути део целине и визуелне супротности у свом

окружењу;
 упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела;
 повезује уметничко занимање и одговарајуће продукте;
 разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања може применити;
 упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела;
 пружи основне информације о одабраном музеју;
 разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања може применити;
 именује, описује и показује сензитивност за различите положаје облика у

простору: испред–иза, изнад–испод, близу–далеко, лево– есно;
 препознаје и наводи примере различитих простора: природни простор,

животни, радни простор...;
 посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира просторе и амбијенте, као и

утиске који они остављају;
 опажа и анализира начине на које човек обликује различите просторе;
 примењује стечена знања о положају облика, простору и обликовању

простора приликом решавања проблемских задатака;
 повезује стечена знања и вештине са осталим наставним садржајима и

примењује их у ликовном раду;
 развија стратегије проналажења разних решења у сопственом раду;
 комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања, вербално и

путем ликовних медија;
 самостално примењује одабране цртачке и сликарске технике,

експериментише и истражује њихове изражајне могућности у сопственом
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Простор 4. Простор

раду; осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у ликовном
раду.

 открива и препознаје различите облике, наводи примере, упоређује и
анализира значења;
 проналази положај у ком облик изгледа необично, упоређује и анализира

промену његовог значења;
 посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира простор и различите

облике у њему;
 именује, описујеи показује сензитивност за светлост и сенку, за различите

врсте светлосних извора и сенки;
 примењује стечена знања о светлости и сенкама у природи, окружењу и

уметности приликом решавања проблемских задатака;
 повезује стечена знања и вештине са осталим наставним садржајима и

примењује их у ликовном раду;
 развија стратегије проналажења разних решења у сопственом раду;
 комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања,

вербално и путем ликовних медија;
 самостално примењује одабране цртачке технике, експериментишеи

истражује њиховеизражајне могућности у сопственом раду;
осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у ликовном раду.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА- описивање, посматрање, примењивање, запажање, илустровање, цртање, сликање, моделовање,
слагање, колажирање, вајање, истраживање, анализирање, логичко закључивање, повезивање са свакодневним животом, уочавање,
посета музеју, играње улога, прикупљање различитих материјала и репродукција.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА- објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање, креирање, подстицање,
демонстрација, организовање рада, мотивисање, кориговање, евалуација, давање упутстава, усклађивање рада са индивидуалним
способностима ученика обзиром на узрасне и развојне карактеристике, посете културним и образовним, институцијама...

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

Материјали, прибор, технике и савремена технологија су средства која се користе у процесу визуелног описмењавања. На-
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ставник кратко објашњава и показује како се припремају, користе, чисте, одлажу или преносе и пружа друге неопходнеинформације.
Одабрани садржаји ове целине интегришу се са садржајима других целина. Ученици треба да добију само кључне информације о свој-
ствима материјала којекористе. Ако користе употребљену амбалажу, материјале или објекте које су пронашли у природи потребно је да
их, уз помоћ укућана, припреме пре доношења на час (прање, термичка обрада,дезинфиковање асепсолом, алкохолом... у зависности од
материјала). У току године самостално припрема-ју лепак или масу за обликовање од материјала који се користе у домаћинству
(кукурузно брашно, кукурузни штирак, сода бикар-бона, сирће, млеко, со, шећер...). Водене боје могу да направе од истрошених
фломастера.

На основу сопствене процене наставник у трећем или четвртом разреду објашњава да су акварел боја и папир материјали за
ликовно обликовање, а акварел техника начин на који се тај ма-теријал обликује.Уобичајено уче гваш технике (влажни нанос, полусуви
нанос, испирање, гребање...) пре него што почну да користе темпере, али то није пра-вило. У штампање графика се уводе прављењем
импровизованих матрица.Скулптуре могу да обликују од папира, картона, лако савитљиве жице, тканине, комбиновањем разноврсних
материјала... Затим, од меких материјала: глинамола,школске глине, полимерне глине која се непече („FIMO AIR”), „магичне глине”
(пенаста глина са гранулама стиропора, кинетичкаглина, „Mad Mattr”...) или масе коју су саминаправили. Учење може да се
реализује у одабраном етнографском музеју. Уколико наставник планира радионицу или пројекат којиукључује прављење уметничких
рукотворина у школи препорука је да се   користи материјал за рециклажу.

8.ПРЕОБЛИК. МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ СПАЈАЊЕМ
9.ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА КАРАКТЕР ОБЛИКА -СВЕТЛОСТ
10.АМБИЈЕНТ - СЦЕНСКИ ПРОСТОР, ОТИСАК, КОЛАЖ

Наставник објашњава да се и без говора, лицем и телом, може пренети порука, испричати прича или на-сликати слика.
Уколико ученици до трећег разреда нису вежбали пантомиму треба да почну од читања израза лица и изражавања емоција.
Затим, да тумаче и изражавају поруке које шаљемо неким општепознатим (у нашој култури) гестом или држањем тела (стани,
крени, приђи, слажем се, нећу, извини и сл.) и неке једностав-не радње (чисти метлом,
свира...).

Наставник може да формира тимове и подели задужења – док неки чланови тима глуме или рецитују, други их прате
покретима, мимиком или „специјалним ефектима” (осветљавају глумце, померају делове сценографије, формирају облик
рукама или телима, производе звучне ефекте...).

Тумачење визуелних информација је континуирана активност која се не планира као посебан час, већ као део задатака.
Предложени садржаји се односе на тумачење слика независно од додатних информација као што су звук, текст и др.
Сваки пут када уче-ницима покаже неку слику, наставник поставља питање: „Шта ово значи?”, како би се навикли да
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размишљају о садржају. Наставник прво указује на то да неки облици, боје, шаре и текстура у природи саопштавају неку поруку
(показати примере).

Визуелни знаци у природи омогућавају живим бићима да преживе. Визуелни језик  који користе људи је најсложенији – сли-ке
користимо и да бисмо нешто продали,   забавили друге, изазвали одређене емоције, помогли угроженима, навели
друге да разми-шљају о важним темама... Наставник показује познате знаке које ученици виђају у окружењу, а затим и оне
који се често виђају на амбалажама и производима и разговара са ученицима о томе зашто је важно да разумеју те слике.
- самосталан рад , групни рад, рад у паровима, кооперативно учење, диференцирани рад, индивидуализација, тематско планирање,
вршњачко подучавање, излети, екскурзије,одлазак у природу, рад са родитељима, посета музејима и галеријама, изложбама, учешће на
ликовним конкурсима.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

 у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
 кроз индивидуални рад;
 кроз групни рад и комуникацију;
 кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и активности које их допуњују
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МУЗИЧКА КУЛТУРА

Циљ наставе и учења Музичке културе 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.

Задаци:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање звука);
– упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;
– развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.

Садржаје музичке културе чине следеће активности: извођење (певање/свирање), слушање и стварање музике.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за
сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини.

САДРЖАЈ НАЗИВ
ТЕМЕ

БРОЈ
ЧАСОВА

ПО
ТЕМИ

ИСХОДИ СТАНДАРДИ ПОСТИНУЋА

1.СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање
музике

6 Ученик ће бити у стању да:
 објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона,

доживљај прегласне музике и њеног утицаја на тело;
 разликује различите инструменте по боји звука и изражајним

могућностима;
 издовоји основне музичке изражајне елементе;
 препозна музику тему или карактеристични мотив који се понавња у

слушаном делу;
повезује карактер дела са изражајним музичким елементима и

Ученик уме да препозна:
1.2.1. – основне музичке изражајне елементе;
1.2.2. – извођачки састав;
1.2.4. – српски музички фолклор;
2.2.1. – музичке елементе;
2.2.2. – поједине инструменте и гласове.
Ученик уме да:
1.3.1. – пева једноставне народне и уметничке
композиције;
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2.ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

3.МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШ
ТВО

Извођење
музике

Музичко
стваралаштво

Годишња
систематизација

27

2

1

инструментима.

Ученик ће бити у стању да:
 изговара бројалице у ритму, уз покрет;
 пева по слуху песме различитог садржаја и расположења;
 изводи уз покрет музичке и традиционалне игре;
 примењује правилан начин певања и договорена правила понашања

у групном певању и свирању;
 свира по слуху ритмичку пратњу уз бројалице и песме, једноставне

аранжмане, свирачке деонице у музичким играма;
 повезује почетне тонове песама-модела и једноставних наменских

песмама са бојама;
 повезује ритам са графичким приказом;
учествује у школским приредбама и манифестацијама.

Ученик ће бити у стању да:
 направи дечје ритмичке инструменте;
 осмисли покрете  уз музику;
 осмисли ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре

помоћу различитих извора звука;
 осмисли одговор на музичко питање;
 осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст;
према литерарном садржају изабере од понуђених одговарајући
музички.

1.3.2. – изводи једноставне композиције на
инструмету;
1.3.3. – се изрази покретом;
1.3.4. – музицира у групи уважавајући
различите улоге чланова групе;
2.3.2. – учествује у инструменталној пратњи;
2.3.3. – уме да комуницира покретом;
2.3.4. –изводи разноврсни музички репертоар
певањем/свирањем, покретом, индивидуално
и у групи, развијајући тимски дух;
3.3.2. – активно учествује у музичком животу
школе и заједнице.
Ученик уме да:
1.4.1. – направи музичке инструменте
користећи предмете из окружења;
1.4.2. – осмисли мање музичке целине на
основу понуђених модела;
1.4.3. – осмисли покрет уз музику;
2.4.1. – ствара пратеће мелодијско-ритмичке
деонице на музичким инструментима;
2.4.2. – импровизује музички дијалог на
инструменту и/или гласом;
2.4.3. – осмисли серију покрета уз музику.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: слуша пажљиво музичке примере; стиче нова знања; уочава инструменте, гласове и извођачке
саставе; анализира основне музичке елементе; критикује на основу личног запажања; пореди дела различитих вредности; илуструје
свој лични доживљај дела; препознаје слушано дело; повезује исте елементе у различитим делима; примењује стечена знања и
искуства; процењује; оцењује, распевава се; пева по слуху; свира на дечијим ударачким  инструментима; игра народне игре; запажа,
уочава, повезује, прави разлику; стиче нова знања; импровизује ритам на ритмичком инструменту; допуњује ритам и мелодију;
импровизује покрет; креира; осмишљава ритмичку пратњу; конструише свој инструмент; примењује стечена знања;

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: демонстрира музичке примере; приказује слике композитора, инструмената, инструменталних и
вокалних састава; објашњава, формулише; организује и усмерава ученике; запажа; разматра; анализира; процењује; оцењује. организује
и усмерава ученике; запажа;

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА
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комуникативни приступ уз примену групног и индивидуалног рада; користе се комбиноване методе, најчешће дијалошка
илустративно-демонстративна; активно учење уз коришћење одговарајућег аудио и видео-материјала, постера; уџбеник
мултимедијални ПДФ табла, фломастер, креда хармонски инструмент дечији музички инструменти (ударачки инструменти неодређене
висинине тона Орфовог инструментаријума) слике инструмената и композитора уметничке репродукције компјутер, пројектор, платно
интернет.

Певање допунити обележавањем сваког тактовног дела ударцем о инструмент у складу са темпом извођења; - помоћу
удараљки извести неки ритам научене мелодије уз истовремено ритмичко рецитовање или певање; - извођење ритма
познате мелодије пљескањем или ритмичким инструментом уз истовремено замишљање мелодије у себи; - понављање
краћег задатог ритмичког мотива (вежба памћења и брзог сналажења); - свирање ритма појединих говорних речи с
различитим бројем слогова или краћих реченица

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ Усвајање музичког речника у вези са слушањем: - оркестар, дувачки оркестар; 10 - флаута - флаутиста; - гитара -
гитариста; - дечји, женски и мушки глас. Сви изрази се упознају на линији разумевања значења речи и препознавања звука

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ Стално подстицање ученика на што изражајније певање научених песмица. - Опонашање звукова из околине,
спонтаном или договореном импровизацијом (звуци у кући, граду, природи - разговор животиња, разговор стабала шуштањем лишћа).
- Измишљање малих ритмичких целина остварених спонтано изговореним или отпеваним групама гласова (измишљање групе
састављене само од самогласника или само од сугласника), ко ће дуже, ко ће занимљивије, разигране групе гласова. -
Импровизација остварена рукама или ногама, односно дечјим инструментима (уз стајање на једном месту или кретањем
кроз простор). - Слободно импровизовани дијалози помоћу дечјих инструмената (деца бирају исте или различите инструменте). -
Импровизација дечје мелодије на властит или од учитеља предложен стих. - Слободно измишљање покрета
уз музику (нпр. за неко коло уз научену нову мелодију).

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА (ПРАЋЕЊЕ)

Систематско праћење ученика кроз:
1. ангажовање ученика на часу 2. партиципацију музичког догађаја 3. специфичне вештине 4. певање и свирање

Периодично праћење ученика кроз:
1. усмену проверу знања 2. музичке слагалице и квизове знања 3. израду креативних задатака на одређену тему
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ДИГИТАЛНИ СВЕТ

ЦИЉЕВИ И
ЗАДАЦИ

САДРЖАЈА
ПРОГРАМА

САДРЖАЈ
И БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ

ЦИЉ: наставе и
учења предмета
Дигитални свет јесте
развијање дигиталнe
компетенције ученика
неопходне за
безбедну и правилну
употребу дигиталних
уређаја за учење,
комуникацију,
сарадњу и развијање
основа алгоритамског
начина размишљања.

ДИГИТАЛНО
ДРУШТВО (20)

БЕЗБЕДНО
КОРИШЋЕЊЕ
ДИГИТАЛНИХ
УРЕЂАЈА(6)

АЛГОРИТАМСК
И НАЧИН
РАЗМИШЉАЊА
(10)

- упореди начин на који учи у школи са онлајн учењем путем школске платформе;
– користи школску платформу за онлајн учење (уз помоћ наставника и/или родитеља/законског заступника);
– самостално користи дигиталне уџбенике за учење;
– креира, чува и поново уређује дигиталну слику (самостално и/или уз помоћ наставника) користећи одговарајућу
апликацију;
– својим речима објасни појам покретне слике;
– креира елементе покретне слике;
– креира једноставан графички дигитални материјал намењен познатој публици;
– својим речима објасни због чега дигиталне уређаје повезујемо на мреже, укључујући интернет;
– наведе могућности за размену материјала, комуникацију и заједнички рад (учење) које су настале захваљујући
умрежавању дигиталних уређаја;
– објасни добитке и ризике који произилазе из комуникације путем дигиталних уређаја;
– разликује неприхватљиво од прихватљивог понашања при комуникацији на интернету;
– реагује на одговарајући начин ако дође у додир са непримереним дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним
особама или особама које комуницирају на неприхватљив начин;
– наведе неке од начина на које корисници дигиталних уређаја остављају личне податке у дигиталном окружењу;
– организује сопствено учење у онлајн окружењу на начин који не угрожава здравље и личну безбедност, као и
сигурност дигиталног уређаја;
– предложи начине одлагања електронског отпада који не угрожавају животну средину;
– својим речима објасни појам алгоритам;
– анализира једноставан познати поступак који садржи понављања одређених радњи и представи га алгоритамски;
– креира одговарајући рачунарски програм у визуелном програмском језику;
– анализира једноставан програм креиран у визуелном програмском језику и објасни шта и на који начин тај програм
ради;
– уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери ваљаност новог решења и по потреби га додатно поправи
(самостално или сараднички);
– креира програм у визуелном програмском језику којим управља понашањем расположивог физичког дигиталног
уређаја.



103

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА- правилно користи дигиталне уређаје, именује делове уређаја,комуницира посредством дигиталних уређаја,учи уз помоћ дигиталних
уџбеника,анализира,тумачи симболе,уочава,исправља грешку у алгоритму,осмишљава,разлаже,уочава

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА - објашњава,упућује,тумачи, симулира,прави алгоритме,повезује,учи о безбедности на интернету и упозорава на опасност,истиће
да прекомерно коришћење дигиталних уређај може бити штетно,коришћење лозинке,мотивише,подучава,коригује,процењује

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА  ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

У циљу достизања исхода упореди начин на који учи у школи са онлајн учењем путем школске платформе и користишколску платформу за онлајн учење
(уз помоћ наставника и/или родитеља/законског заступника) наставник иницираразговор са ученицима на тему онлајн учења:
– какав је то вид учења; – по чему се разликује, а по чему је сличан учењу у школи; – које су предности, а које слабе стране једног и другог облика учења.

На основу одговора ученика, наставник износи чињенице о онлајн учењу наглашавајући да је оно саставни деотрадиционалног учења, да представља
подршку учењу код куће и омогућава образовни контакт са наставником и ваншколског времена. Ученицима треба демонстрирати основне могућности школске
платформе за онлајн учење. Упутити ученике да, код својих кућа, заједно са родитељима (којима су достављени приступни параметри) приступешколској
платформи за учење и проуче материјал везан за предмет Дигитални свет. Препоручени број часова: 2.

За достизање исхода самостално користи дигиталне уџбенике за учење, наставник подстиче ученике да, за дубљеразумевање неког наставног садржаја
користе дигитални уџбеник аргументујући зашто препоручује да се баш тај садржајпроучи коришћењем дигиталног уџбеника. Препоручени број часова: 1.

У зависности од врсте дигиталних уређаја који су на располагању ученицима, наставник бира одговарајућуједноставну апликацију за цртање и упознаје
ученике са радним окружењем. Примери задатака за ученике којидоприносе достизању исхода креира, чува и поново уређује дигиталну слику (самостално и/или
уз помоћнаставника) користећи одговарајућу апликацију: – Именуј дате геометријске фигуре и од њих креирај дигиталну слику. (Наставник представља технику
селектовања и премештања дела слике.) Исте фигуре исеци са папира, обоји и залепи у свеску тако да добијеш исту слику. Који начин је лакши за исправљање
грешака, бржи? – Исцртавајући геометријске фигуре креирај слику велике печурке и пет печуркица које изгледају баш као велика.(Наставник представља технике
копирања и промене величине селектованог дела слике.) Исте печурке нацртај у свесци. Да ли је на папиру могуће нацртати пет печуркица тако да све буду
идентичне величине и изгледају баш као велика? Зашто? – Помоћу рачунара нацртај два пса који идентично изгледају и који гледају један у другог. (Наставник
представља технике копирања и превртања селектованог дела слике.) Уради исто у свесци. Да ли је на папиру могуће нацртати
идентичне псе који гледају један у другог? Зашто? Наставник унапред припрема датотеке у којима ће ученици радити. Упућује их како да их отворе, ураде задатак
и сачувају свој рад, не улазећи у детаље везане за организацију података на дигиталном уређају. Другим речима, када ученици користе дигитални уређај у оквиру
извођења наставе или самосталног рада, ученицима треба објаснити, корак по корак, „где да кликну” или обезбедити да одабрана апликација буде покренута пре
него што ученици започну рад. У случају да ученици користе дигиталне уређаје са тастатуром и мишем, акценат треба да буде на коришћењу миша уз
минимално коришћење тастатуре. Препоручени број часова: 8.

Активностима за достизање исхода својим речима објасни појам покретне слике и креира елементе покретне слике треба да претходи приказивање
анимираних слика ученицима и демистификовање доживљаја покрета (најбоље отварањем приказане анимиране слике у одабраној апликацији). Ученике треба
упутити у начин израде анимиране слике бирајући тему из градива (смена годишњих доба, правила за безбедно понашање у саобраћају и сл.), а затим им задати да
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осмисле слике које ће чинити анимацију и које ће они нацртати на папиру или помоћу дигиталног уређаја. Након тога, наставник фотографише цртеже ученика
или преузима креиране дигиталне слике и учитава их у одабрану апликацију за анимацију, демонстрирајући технику. Покреће смењивање статичних слика
стварајући доживљај покрета. Уколико наставник не жели да користи неку од специјализованих апликација за израду анимација, он ученицима може да дочара
доживљај покрета брзим смењивањем креираних слика у уграђеном програму за приказ слика, који је саставни део оперативног система инсталираног на рачунару
који користи. То чини тако што слике које чине једну анимацију именује редним бројевима који осликавају редослед приказа у анимацији, сачува у одговарајућој
фасцикли, а затим прикаже прву од њих. Брзим притискањем стрелица на тастатури рачунара слике ће се смењивати и креирати илузију кретања. Препоручени
број часова: 4.

У сарадњи са активом учитеља првог разреда, наставник ученицима представља теме које су од интереса за прваке. Активности за достизање исхода
креира једноставан графички дигитални материјал намењен познатој публици обухватају одабир једне од тема и креирање графичког дигиталног материјала
(статичне или покретне слике) намењеног млађим другарима. Ово је погодан тренутак да се ученицима нагласи да знање и вештине које су стекли на претходним
часовима могу да буду корисни већ у овом тренутку. Наставник организује „гостовање” код првака и представљање креираних материјала. Задовољство што су
применом сопственог знања и вештина помогли људима у свом окружењу јесте осећање које наставник треба да подстакне код ученика. Препо. број часова: 2.

За достизање исхода својим речима објасни због чега дигиталне уређаје повезујемо на мреже, укључујући интернет, потребно је, без инсистирања на
дефиницијама, предочити ученицима да је рачунарска мрежа, као и интернет, сачињена од дигиталних уређаја који су међусобно повезани. Међу тим уређајима
налазе се и они дигитални уређаји чији је посао да спроводе податке који нису њима намењени, већ су намењени неким другим дигиталним уређајима (као што
саобраћајац на улици усмерава аутомобиле, камионе, пешаке итд.). Сви подаци који путују мрежом подељени су у мале делове. Када сви делови стигну на своје
одредиште и буду правилно распоређени, ми добијамо поруку, слику и сл. Ученицима треба показати видео запис који илуструје претходно изнето (нпр.
https://bit.ly/kakoradiinternet). Иницирати хеуристички разговор на тему добробити које произилазе из повезивања дигиталних уређаја на мреже (комуникација,
размена текстова, слика, звучних и видео-записа, дељење ресурса – нпр. штампача). Препоручени број часова: 2.

У оквиру активности за достизање исхода наведе могућности за размену материјала, комуникацију и заједнички рад (учење) које су настале захваљујући
умрежавању дигиталних уређаја подстицати ученике да објасне шта је све могуће размењивати у оквиру школске платформе (текстове, слике, поруке итд.).
Постављати питања која воде ученике ка спознаји да је онлајн учење могуће зато што су рачунари које користе наставник и они повезани на интернет, чиме
јеомогућена размена материјала, комуникација, сараднички рад… Подстицати ученике да опишу послове својих родитеља – колико њих користи дигитални уређај
на послу, да ли јетај уређај повезан на интернет, зашто је потребно да буде повезан на интернет, да ли су и како радили од куће и сл. Препоручени број часова:1

У активностима за достизање исхода објасни добитке и ризике који произилазе из комуникације путем дигиталнихуређаја, разликује неприхватљиво од
прихватљивог понашања при комуникацији на интернету, реагује на одговарајућиначин ако дође у додир са непримереним дигиталним садржајем, непознатим,
злонамерним особама или особама којекомуницирају на неприхватљив начин и наведе неке од начина на које корисници дигиталних уређаја остављају
личнеподатке у дигиталном окружењу треба нагласити да комуникација путем дигиталних уређаја не може да замени живи контакт са другим људима, али
свакако доприноси да се не осећамо искључени из дешавања око нас. Разговарати саученицима о видовима дигиталне комуникације и, ослањајући се на искуство
и запажања ученика, објаснитикарактеристике сваког од поменутих видова (друштвене мреже, Вајбер групе, имејл, видео-састанци и сл.). Важно јенагласити да је
у правилима коришћења друштвених мрежа наведено колико година требају да имају особе које те мрежекористе. Старосне границе нису успостављене без
основа и онај ко наведе лажни број својих година ризикује да сноси одређене последице и доведе себе у опасне ситуације. Упознати ученике са правилима писане
онлајн комуникације иинтернет бонтоном. Објаснити улогу емотикона у писаној комуникацији. Разговарати са ученицима о непримеренојкомуникацији (говор
мржње, вређање, омаловажавање), као и о ризичној комуникацији (контакт са непознатим особама)на начин који не оставља утисак да је боље да интернет не
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користимо, већ да морамо да будемо одговорни док точинимо. Оснажити ученике да реагују на адекватан начин уколико дођу у додир са непримереним
садржајима или су сведоци насиља (не упуштати се у расправе, већ се одмах обратити одраслој особи за помоћ). Такође, неопходно јепоменути и прилике које
добијамо кроз комуникацију на мрежи (учење, изучавање области које нас интересују).

Подстицати ученике да наведу неке од података који спадају у личне податке и упознати ученике са чињеницом дакоришћењем дигиталних уређаја
остављамо личне податке на интернету, а да тога често нисмо ни свесни. Свако чињењеу дигиталном окружењу оставља отисак, као када газимо по неутабаном
снегу. Неки од тих отисака могу да имају утицајна наш будући живот. Такође, обновити знање о неопходности софтверске заштите дигиталног уређаја јаком
лозинком.Поменути постојање двостепене заштите и појаснити како она функционише.Ученици треба да креирају статичке или покретне слике које подижу свест
о могућностима које доносикомуникација на интернету, али и опасностима које вребају уколико се комуникацији не приступи на одговоран начин.
Креиране слике постављају се на школско веб-место и тиме се промовише стваралаштво ученика, које постаје доступноњиховим породицама и рођацима.
Препоручени број часова:4

Активностима за достизање исхода организује сопствено учење у онлајн окружењу на начин који не угрожава здравље и личну безбедност, као и
сигурност дигиталног уређаја треба да претходи разговор са ученицима о њиховим навикама када је учење у питању – да ли сами планирају када ће и шта учити,
ко им помаже, како се са укућанима договарају око коришћења дигиталних уређаја за учење. Постављати потпитања која се односе и на начин коришћења
дигиталних уређаја, што треба искористити за обнављање наученог у претходном разреду – потребе за неговањем здравих навика када је употреба дигиталних
уређаја у питању. Подсетити ученике на проблеме који могу да настану, а везани су за оштећења вида и коштано-мишићног система и нагласити да они не настају
због употребе технологије, већ неодговорног понашања корисника технологије (неправилног положаја тела, претежног седења, дужег гледања без промене
фокуса). Такође, треба подсетити ученике да дигитални уређаји захтевају пажљиво руковање (не доводити уређај у контакт са течностима, посебно слатким
пићима, штитити га од прашине, излагања прекомерној топлоти и сл.) и одговарајућу заштиту од неовлашћеног приступа (креирати јаку лозинку). Посебну пажњу
посветити упућивању ученика да дигитални уређај користе само у присуству родитеља/законског заступника. Ученици треба да креирају пример дневног плана
рада, а наставник треба да их саветује како да одреде приоритете, како да потраже помоћ у случају да не разумеју садржаје које изучавају и тиме доприноси
изградњи саморегулације у њиховом учењу. Препоручени број часова: 1.

Очување здраве животне средине императив је савременог друштва. У оквиру активности за достизање исхода предложи начине одлагања електронског
отпада који не угрожавају животну средину ученици треба да креирају статичке или покретне слике које подижу свест о опасностима неодговорног одлагања
електронског отпада и промовишу одговорно понашање према планети. Креиране слике постављају се на школско веб-место и тиме се промовише стваралаштво
ученика, које постаје доступно њиховим породицама и рођацима. Препоручени број часова: 1.

У оквиру активности за достизање исхода својим речима објасни појам алгоритам и анализира једноставан познати поступак који садржи понављања
одређених радњи и представи га алгоритамски, ученике треба ставити пред проблеме које треба да декомпонују и њихово решење прикажу у форми низа корака,
при чему се треба ослањати на образовно искуство из првог разреда. Међу проблемима треба да се нађу и они чије решавање захтева понављање одређених корака
известан број пута или непрестано. Дефинисани низ корака наставник назива алгоритмом и подстиче ученике да овај појам објасне на узрасту примерен начин.
Препоручени број часова: 3.

Користећи одабрано окружење за визуелно програмирање локализовано на српски језик демонстрирати ученицима како се креира рачунарски програм. За
достизање исхода креира одговарајући рачунарски програм у визуелном програмском језику, анализира једноставан програм креиран у визуелном програмском
језику и објасни шта и на који начин тај програм ради и уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери ваљаност новог решења и попотреби га додатно
поправи (самостално или сараднички) потребно је ученицима дати задатке да креирају једноставне
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линијске или програме који садрже једноставна понављања, које затим тестирају и, по потреби, коригују све до постизања жељеног резултата.
Наставник ставља пред ученике неколико раније креираних програма, које они треба да анализирају и објасне шта и на који начин раде. Преп. број часова: 5.
Представити ученицима процес програмирања расположивог физичког дигиталног уређаја (робота,микроконтролера) у окружењу за визуелнопрограмирање које
је локализовано на српски језик. У оквиру програма„Школе за 21. век” све основне школе добиле су микроконтролере који се могу употребити за рад на часу.
У оквиру активности за достизање исхода креира програм у визуелном програмском језику којим управљапонашањем расположивог физичког дигиталног уређаја
и уочи и исправи грешку у једноставном програму, провериваљаност новог решења и по потреби га додатно поправи (самостално или сараднички) ученици
креирају програмекоје, уз помоћ наставника, учитавају у физички дигитални уређај. Након анализе понашања физичког дигиталног уређаја,по потреби, коригују
програм све док не постигну жељени резултат. Сврха ове активности јесте очигледнаупотребљивост знања које су ученици претходно конструисали при раду у
одабраном програму за блоковскопрограмирање. На тај начин остварује се трансфер знања – ученик схвата да логика програмирања не зависи од алата укоме
програмирамо, нити од врсте дигиталног уређаја. Наставник треба посебно да нагласи нагласи чињеницу да учење програмирања представља трајно знање, које је
применљиво и у годинама које долазе. Препоручени број часова: 2. хеуристичка метода, видео записи,виртуелна посета културних установа,веб-презентације.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА (ПРАЋЕЊЕ)

– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога што већ знају, шта желе да науче и, накнадно, онога
што су научили, корисна је техника коју ученици могу да користе за подршку самосталном учењу, а наставник за процену њихових постигнућа

самопроцена: неговање праксе исказивања рефлексивних коментара током представљања онога што су урадили прилика је за развој
самоувида и саморегулације у учењу и основа за процену властитог постигнућа ученика;

– вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес самопроцене – ученици раде у пару или групи
на истом задатку и имају могућност да, делећи одговорност, 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 су обухваћени програмом неће увек бити лако уочљиво. Постављање отворених питања
један је од начина на који наставник може да процени постигнућа својих ученика, али и да допринесе продубљивању њиховог разумевања
конкретног концепта.
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ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК

Циљеви наставе енглеског језика у другом разреду су: да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном
нивоу у усменом облику о темама из његовог непосредног окружења, да приближи ученицима идеју о постојању  других језика као
средстава комуникације, да развије позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном
наслеђу, да подстакне потребу за учењем страних језика и развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за
учење  језика, да олакша разумевање других и различитих културних традиција, да стимулише машту, креативност и радозналост, да
подстакне употребу страног језика у личне сврхе и задовољство.

Уџбеник за ученике: Smiles 2, JennyDoole

Литература за реализацију програма: уџбеник, приручник за наставнике и додатни материјал

Ред.бр. Садржај
Број

часова
по

теми

Исходи Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања
прописаних
наставних
планова и
програма
(праћење)

1. 1. Let’sstart!

Поздравља-
ње и
представља-
ње себе и
других;
давање
основних
информаци-
ја о себи;

2. Препознају и именују
бића и предмете који се
односе на тему; поздраве
и отпоздраве,
примењујући
најједноставнија језичка
средства; представе себе
и другог; разумеју јасно
постављена једноставна
питања личне природе и
одговарају на њих;

Наставник презентује
непознати вокабулар,
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика,подстиче
сарадњу и самосталност
у раду као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,  прати и

Ученик препознаје
и именује ликове из
уџбеника;
употребљава изразе
који се користе за
поздрављање,
разуме и прати
налоге наставника,
употребљава изразе
и речи које се

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање
проблема, рад
дијалошки
модел,слушање,
аудио-визуелни
метод, пројектне и
драмске

Континуирано
посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима, задаци
у радном делу
уџбеника,
симулације у
паровима и
групама.
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2.

тражење и
давање
основних
информаци-
ја о другима;
разумевање
и давање
једноставн-
их упутстава
и налога.

Module 1
MyFamily

Представља-
ње и
описивање
живих бића
и предмета

11.

разумеју кратка и
једноставна упутства и
налоге и реагују на њих;
разумеју и дају кратка и
једноставна упутства и
налоге.

Препознају и именују
бића и предмете који се
односе на тему: чланове
породице, боје и облике;
препознају и именују
бића, предмете и места
из непосредног
окружења; разумеју
једноставне описе бића,
предмета и места; опишу
бића, предмете и места
користећи једноставна
језичка средства:
представе чланове своје
породице; поштују
правила учтиве
комуникације.

евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима.

Наставник презентује
непознати вокабулар,
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика,подстиче
сарадњу и самосталност
у раду као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,  прати и
евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предмети.

користе код
представљања и
упознавања и пева
песме.

Ученик учи речи
којима се именују
чланови породице,
облици и  боје,
користи речи које се
односе на величину,
допуњава речи
одговарајућим
словом, користи
једноставне  језичкe
структурe, пева
песме, именује
имена познатих
светских грађевина
различитих облика
и разуме кратку
причу која се
односи на тему

активности.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање
проблема, рад
дијалошки
модел,слушање,
аудио-визуелни
метод, пројектне и
драмске
активности.

Континуирано
посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци у
радном делу
уџбеника, тестови
слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.
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3.

4.

Module 2

My House

Представља-
ње и
описивање
живих бића
и предмета;
исказивање
положаја у
простору..

Module 3

My Birthday

Честитање;
изражавање
количине и
бројева;
изражавање

11.

10.

Препознају и именују
бића и предмете који се
односе на тему:
намештај, просторије у
кући; препознају и
именују бића, предмете
и места из непосредног
окружења;разумеју
једноставне описе бића,
предмета и места; опишу
бића, предмете и места
користећи једноставна
језичкасредства;разумеју
једноставна обавештења
о положају у простору и
реагују нањих; траже и
пруже кратка и
једноставна обавештења
о положају
упростору;поштују
правила учтиве
комуникације.

Препознају и именују
бића и предмете који се
односе на тему: храну и
пића; разумеју
једноставно исказане
честитке и одговарају на
њих;упуте једноставне

Наставник презентује
непознати вокабулар,
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика,подстиче
сарадњу и самосталност
у раду као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,  прати и
евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима

Наставник презентује
непознати вокабулар,
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика,подстиче
сарадњу и самосталност

Ученик учи речи
којима се исказује
положај у
простору;користи
речи којима се
именује намештај и
просторије у
кући,допуњава речи
одговарајућим
словом,користи
једноставне језичкe
структурe,
певапесме, учи речи
којима се именују
различити типови
кућа и разумекратку
причу која се
односи на тему

Ученик учи бројеве
од 1 до 20 и речи
којима се именују
храна и пића,
допуњава речи
одговарајућим
словом,

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање
проблема, рад
дијалошки
модел,слушање,
аудио-визуелни
метод, пројектне и
драмске
активности.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање
проблема, рад
дијалошки
модел,слушање,

Континуирано
посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци у
радном делу
уџбеника, тестови
слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.

Континуирано
посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
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5.

допадања/не
допадања;
исказивање
потреба,
осета и
осећања.

Happy New
Year!

Честитање,
исказивање
захвалности.

1.

честитке;разумеју и
саопште једноставне
исказе који се односе на
бројеве иколичине;
разумеју једноставне
исказе за изражавање
допадања/недопадања на
њих;траже мишљење и
изражавају
допадање/недопадање
једноставнимјезичким
средствима;разумеју
свакодневне исказе у
вези сa непосредним
потребама, осетима и
осећањима и реагују на
њих;изразе основне
потребе, осете и осећања
кратким и
једноставнимјезичким
средствима;поштују
правила учтиве
комуникације.

Разумеју једноставне
честитке и одговоре на
њих; упуте једноставне
честитке; уоче
сличности и разлике у
начину прославе Божића
код нас и у Великој

у раду као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,  прати и
евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима

Наставник презентује
непознати вокабулар,
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика,подстиче
сарадњу и самосталност

употребљава
једноставне језичкe
структурe  у вези
теме, пева
рођенданске
песмице,користи
речи којима се
именују различите
врсте хране у свету
и разуме кратку
причу која се
односи на тему.

Ученик користи
изразе иречи којe се
односе на Нову
годину и Божић,
уочавасличности и
разлике у начину
прославе Божића

аудио-визуелни
метод, пројектне и
драмске
активности.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање
проблема, рад
дијалошки

групама, задаци у
радном делу
уџбеника, тестови
слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.

Континуирано
посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
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6.

7.

My Green
Passport (А)

Описивање
живих бића
и предмета;
разумевање
и давање
једностав-
них
упутстава и
налога.

Module 4

My Animals

2.

11.

Британији; искажу и
прихвате захвалност и
извињење на једноставан
начин; поштују правила
учтиве комуникације.

Препознају и именују
бића и предмете који се
односе на тему:
животиње, играчке,
просторије у кући;
разумеју кратка и
једноставна упутства и
налоге и реагују на њих;
дају кратка и једноставна
упутства и налоге;
поштују правила учтиве
комуникације.

Препознају и именују
бића и предмете који се
односе на тему:

у раду као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,  прати и
евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима.

Наставник презентује
непознати вокабулар,
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика,подстиче
сарадњу и самосталност
у раду као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,  прати и
евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима.

Наставник презентује
непознати вокабулар,
мотивише ученике за

код нас и у Великој
Британији;разуме
кратку причу која се
односи на тему и
певапесму.

Ученик користи
речи и изразе који
се односе на
животиње и
очување животне
средине и
употребљава речи и
изразе које се
односе на боје,
играчке, просторије
у кући и природи.

Ученик учи речи
којима се именују

модел,слушање,
аудио-визуелни
метод, пројектне и
драмске
активности.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање
проблема, рад
дијалошки
модел,слушање,
аудио-визуелни
метод, пројектне и
драмске
активности.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално

групама, задаци у
радном делу
уџбеника, тестови
слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.

Континуирано
посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци у
радном делу
уџбеника, тестови
слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.

Континуирано
посматрање и
праћење, усмена
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8.

Описивање
живих бића
и предмета;
изражавање
способности
.

Module 5

My Toys

Представља-
ње и
описивање
живих бића
и предмета;
исказивање
положаја у

11.

животиње, активности,
циркус и спортове.
препознају и именују
бића, предмете и места
из непосредног
окружења;разумеју
једноставне описе бића,
предмета и места;опишу
бића, предмете и места
користећи једноставна
језичкасредства;разумеју
једноставне исказе који
се односе на изражавање
способности;траже
информацију о туђим
способностима и
саопште шта ониили
неко други може/не
може/уме/не уме да
уради;поштују правила
учтиве комуникације.

Препознају и именују
бића и предмете који се
односе на тему: играчке
и делове тела;препознају
и именује бића, предмете
и места из непосредног
окружења, разумеју
једноставне описе бића,
предмета и места; опишу

рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика,подстиче
сарадњу и самосталност
у раду као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,  прати и
евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима.

Наставник презентује
непознати вокабулар,
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика,подстиче
сарадњу и самосталност
у раду као и креативно /
критичко мишљење,

животиње и
различите врсте
активности и речи
које се односе на
циркус и којима се
именују спортови,
допуњава речи
одговарајућим
словом, користи
једноставне  језичке
структуре са cаn,
пева песме, учи
речи којима се
именују
традиционални
плесови у свету и
разуме кратку причу
која се односи на
тему

Ученик учи речи
којима се именују
играчке и делови
тела, користи
предлоге за место и
речи које се односе
на величину, налоге
и упуства и на
хигијену,допуњава
речи одговарајућим

решавање
проблема, рад
дијалошки
модел,слушање,
аудио-визуелни
метод, пројектне и
драмске
активности.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање
проблема, рад
дијалошки
модел,слушање,
аудио-визуелни
метод, пројектне и
драмске

провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци у
радном делу
уџбеника, тестови
слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.

Континуирано
посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци у
радном делу
уџбеника, тестови
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9.

простору;
разумевање
и давање
једностав-
них
упутстава и
налога;
позив и
реаговање
на позив за
учешће у
заједничкој
активности.

Easter

Честитање
1.

бића, предмете и места
користећи једноставна
језичкасредства;разумеју
једноставна обавештења
о положају у простору и
реагују нањих;траже и
пруже кратка и
једноставна обавештења
о положају
упростору;разумеју
кратка и једноставна
упутства и налоге и
реагују на њих;дају
кратка и једноставна
упутства и
налоге;разумеју позив и
реагују на њега; упуте
позив на заједничку
активност;поштују
правила учтиве
комуникације.

Разумеју једноставне
честитке и одговоре на
њих; упуте једноставне
честитке; уоче
сличности и разлике у
начину прославе Ускрса
код нас и у Великој
Британији; поштују
правила учтиве
комуникације.

пружа подршку,  прати и
евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима.

Наставник презентује
непознати вокабулар,
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика,подстиче
сарадњу и самосталност
у раду као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,  прати и
евидентира рад и

словом, користи
једноставне језичке
структуре,пева
песме, именује
различите играчке у
свету и разуме
кратку причу која се
односи на тему.

Ученик користи
изразе и речи којe се
односе на Ускрс,
уочава  сличности и
разлике у начину
прославе Ускрса код
нас и у Великој
Британији;игра
Ускршње игре и
пева песму.

активности.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање
проблема, рад
дијалошки
модел,слушање,
аудио-визуелни
метод, пројектне и
драмске
активности.

слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.

Континуирано
посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци у
радном делу
уџбеника, тестови
слушања,
различите
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10.
Module 6

My Holidays

Описивање
предмета;
исказивање
времена;
изражавање
припадања/
неприпада-
ња/ и
поседовања/
непоседова-
ња;
исказивање
молбе,
захвалности
и извињења.

10. Препознају и именују
бића и предмете који се
односе на тему: одећу,
временске прилике,
годишња доба, дане у
недељи и превозна
средства; препознају и
именују бића, предмете
и места из непосредног
окружења;разумеју
једноставне описе бића,
предмета и места;опишу
бића, предмете и места
користећи једноставна
језичкасредства;разумеју
и саопште једноставне
исказе који се односе на
хронолошкои
метеоролошко
времеразумеју
једноставне исказе
којима се изражава
припадање/неприпадање,
поседовање/непоседова-
ње и реагују на
њих;траже и дају

напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима

Наставник презентује
непознати вокабулар,
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика,подстиче
сарадњу и самосталност
у раду као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,  прати и
евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима

Ученик учи речи
којима се именујe
одећа и временске
прилике, годишња
доба,  дани у
недељи,  превозна
средства и
активности у
слободно време,
допуњава речи
одговарајућим
словом, користи
једноставне језичке
структуре, пева
песме, употребљава
речи којима се
именују различити
временски услови у
свету и разуме
кратку причу која се
односи на тему.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање
проблема, рад
дијалошки
модел,слушање,
аудио-визуелни
метод, пројектне и
драмске
активности.

технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.

Континуирано
посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци у
радном делу
уџбеника, тестови
слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.
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11.
My Green
Passport (B)

Описивање
живих бића
и предмета;
разумевање
и давање
једностав-
них
упутстава и
налога;
изражавање
количине.

2.

једноставне исказе
којима се изражав
припадање/неприпадање,
поседовање/непоседова-
ње:разумеју кратке и
једноставне молбе и
реагују на њих;упуте
кратке и једноставне
молбе;искажу и прихвате
захвалност и поштују
правила учтиве
комуникације.

Препознају и именују
бића и предмете који се
односе на тему; разумеју
кратка и једноставна
упутства и налоге и
реагују на њих; дају
кратка и једноставна
упутства и налоге;
разумеју кратка и
једноставна упутства и
налоге и реагују на
њих;дају кратка и
једноставна упутства и
налоге;разумеју и
саопште једноставне
исказе који се односе на
количину; поштују
правила учтиве
комуникације

Наставник презентује
непознати вокабулар,
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика,подстиче
сарадњу и самосталност
у раду као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,  прати и
евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима

Ученици користе
речи и изразе који
се односе на
очување животне
средине и речи и
изразе  које се
односе на боје,
акције и предмете
из свакодневног
окружења.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање
проблема, рад
дијалошки
модел,слушање,
аудио-визуелни
метод, пројектне и
драмске
активности.

Континуирано
посматрање и
праћење, усмена
провера кроз
играње улога у
паровима,
симулације у
паровима и
групама, задаци у
радном делу
уџбеника, тестови
слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
ученички
радови/пројекти.
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III разред
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МАТЕМАТИКА

Циљ наставе математике:

Циљ 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.

Задаци наставе математике:

-односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;
– да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и
примене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и
укључивање у рад;
– да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;
– да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних
појава;
– да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
– да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
– да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција;
– да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
– да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
– да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и
образовању;
– да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност,
одговорност, смисао за самостални рад;
– да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа
на свет и свестраном развитку личностиученика;
– да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за
сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини.

ТЕМА/О
БЛАСТ САДРЖАЈ БРОЈ

ЧАСОВА ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

1.

2.

3.

БРОЈЕВИ

ГЕОМЕТРИЈА

МЕРЕЊЕ И
МЕРЕ

136

32

12

– прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и прикаже их на бројевној правој;
– прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским цифрама (до 1.000); – изврши
четири основне рачунске операције, писмено и усмено (до 1.000); – подели број бројем прве десетице, са
и без остатка, и провери резултат;
– процени вредност израза са једном рачунском операцијом;
– израчуна вредност бројевног израза са највише три рачунске операције; – одреди десетице и стотине
најближе датом броју;
– реши једначину са једном рачунском операцијом;
– одреди и запише скуп решења неједначине са сабирањем и одузимањем;

– реши проблемски задатак користећи бројевни израз или једначину;
-уочи делове целинеи запише разломке
-упореди разломке
– упореди разломке облика са једнаким имениоцима;
– резултат мерења дужине запише децималним бројем са једном децималом;
– уочи и речима опише правило за настајање бројевног низа;

– чита и користи податке представљене табеларно или графички (стубичасти дијаграм и сликовни
дијаграм);
– црта паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат;
– конструише троугао и круг;
– именује елементе угла, правоугаоника, квадрата, троугла и круга;
– разликује врсте углова и троуглова;

– одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, применом обрасца; – опише особине правоугаоника и
квадрата;
– преслика геометријску фигуру у квадратној или тачкастој мрежи на основу задатог упутства;
– користи геометријски прибор и софтверске алате за цртање;

– чита, упореди и претвара јединице за мерење дужине, масе, запремине течности и времена; – упореди
величине (дужина, маса, запремина течности и време);
– измери површину геометријске фигуре задатом мером (правоугаоником, квадратом и троуглом);

– примењује концепт мерења у једноставним реалним ситуацијама.

1МА.1.1.1.
1МА.1.1.2.
1МА.1.1.3.
1МА.1.1.4.
1МА.1.1.5.
1МА.2.1.4.
1МА.2.1.5.

1МА.1.2.1.
1МА.1.2.2.
1МА.1.2.3.
1МА.1.2.4.
1МА.1.3.1.
1МА.1.3.2.
1МА.2.2.5.
1МА.2.2.6.

1МА.1.4.1.
1МА.1.4.2.
1МА.1.4.3.
1МА.1.4.4.
1МА.2.4.3.
1МА.2.4.4.
1МА.3.4.1.
1МА.3.4.2.
1МА.3.4.3.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА,
ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- групнирад, кооперативноучење, диференциранирад , индивидуализација,тематскопланирање,
вршњачкоподучавање, рад у паровима,  самосталанрад и решавањезадатакакодкуће, раднадечјојштампи,
посетамузеју - групнирад, кооперативноучење, диференциранирад, индивидуализација,тематскопланирање,
вршњачкоподучавање, рад у паровима,  самосталанрад и решавањезадатакакодкуће, раднадечјојштампи,
посетамузеју, пројектнанастава.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

-Методаразговора; Раднатексту; Демонстративна; Илустративна; Методаписанихрадова; Учењепутемоткрића;
Дивергентно (стваралачко) учење; фронтални,групни, индивидуални, рад у пару;
Тематсканастава,тимсканастава,истраживачкирад,ППТ,YouTubeканал,употребамобилногтелефонаилитаблета
,електронски и мултимедијалниуџбеник.

АКТИВНОСТИ

Кључни појмови садржаја: бројеви прве хиљаде, разломак, децимални запис броја, круг, троугао, правоугаоник, квадрат, угао,
паралелне праве, нормалне праве, појам површине, једначине и неједначине, мерење дужине, масе, времена и запремине течности.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

- описивање, посматрање, примењивање,меморисање, запажање, играње,илустровање, истраживање,анализирање,
логичкозакључивање, повезивањесасвакодневнимживотом, уочавање, груписање, посетамузеју, играњеулога, прикупљањеподатака.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање,креирање,подстицање, демонстрација,
организовањерада, мотивисање, кориговање, евалуација, процењивање,давањеупутстава, израдаматеријала,
усклађивањерадасаиндивидуалнимспособностимаученикаобзиромнаузрасне и развојнекарактеристике.
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СРПСКИ ЈЕЗИК

Циљ наставе српског језика јесте да ученици основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног
изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних
књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања
интеркултуралности.

Задаци наставе српског језика:
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; -

оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у
различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника,

језичког и стилског израза;
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног,

истраживачког);
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких

дела разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално

коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности,

позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења;
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
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ТЕМА/
ОБЛАСТ САДРЖАЈ БРОЈ

ЧАСОВА ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

1.

2.

3.

4.

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И
РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ

КЊИЖЕВНОСТ

ЈЕЗИК (ГРАМАТИКА,
ПРАВОПИС И ОРТОЕПИЈА)

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

9

64

66

41

- Чита са разумевањем различите текстове;
- Опише свој доживљај прочитаних књижевних дела;
- Изнесе мишљење о тексту;
- Разликује књижевне врсте: лирску и епску песму, причу, басну,

бајку, роман и драмски текст;
- Одреди тему, редослед догађаја, време и место дешавања у

прочитаном тексту;
- Именује главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и

негативне особине;
- Уочи основне одлике лирске песме (стих, строфа, рима);
- Разуме пренесено значење пословице и басне и њихову поучност;
- Разуме идеје књижевног дела;
- Уочи основне одлике народне бајке;
- Разликује народну од ауторске бајке;
- Представи главне особине јунака;
- Уочи основне одлике народне епске песме;
- Уочи поређење у књижевном делу и разуме његову улогу;
- Разликује опис од приповедања у књижевном делу;
- Покаже примере дијалога у песми, причи и драмском тексту;
- Уочи хумор у књижевном делу;
- Чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;
- Изражајно рецитује песму и чита прозни текст;
- Изводи драмске тексзове;
- Разликује врсте (и подврсте) речи у типичним случајевима;
- Одреди основне граматичке категорије именица, придева и

глагола;
- Примењује основна правописна правила;
- Јасно и разговетно изговори обавештајну, упитну, узвичну и

заповедну реченицу, поштујући одговарајућу интонацију и
логички акценат, паузе, брзину и темпо;

- Споји више реченица у краћу и дужу целину;
- Препричава, прича и описује и на сажет начин и на опширан

начин;

1СЈ.1.2.1.
1СЈ.1.2.2.
1СЈ.1.2.3.
1СЈ.1.2.4.
1СЈ.1.2.5.
1СЈ.1.2.6.
1СЈ.1.2.7. 1СЈ.1.2.8
1СЈ.2.2.1.
1СЈ.2.2.2.
1СЈ.2.2.3.
1СЈ.2.2.4.
1СЈ.2.2.5.
1СЈ.2.2.6.
1СЈ.2.2.7.
1СЈ.2.2.8.
1СЈ.2.2.9.
1СЈ.2.2.10.
1СЈ.1.3.1.
1СЈ.1.3.2.
1СЈ.1.3.3.
1СЈ.1.3.4.
1СЈ.1.3.5.
1СЈ.1.3.6.
1СЈ.1.3.7.
1СЈ.1.3.9.
1СЈ.1.3.10.
1СЈ.1.4.1.
1СЈ.1.4.2.
1СЈ.1.4.3.
1СЈ.1.5.1 1СЈ.1.5.2.
1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.3.6.
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- Извештава о догађајима водећи рачуна о прецизности, тачности,
објективности и сажетости;

- Варира језички израз;
- Попуни једноставан образац у који уноси основне личне податке;
- Разликује формални од неформалног говора (комуникације);
- Учествује у разговору поштујући уобичајена правила

комуникације и пажљиво слуша саговорника.

1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.4.1.
1СЈ.2.4.2.
1СЈ.2.4.3.
1СЈ.2.4.4.
1СЈ.2.4.5.
1СЈ.2.4.7.
1СЈ.2.5.1.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.5.
1СЈ.3.4.1.

А
К

ТИ
ВН

О
С

ТИ

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
- описивање, посматрање,
примењивање,меморисање,
запажање, играње,илустровање,
истраживање,анализирање,
логичкозакључивање,
повезивањесасвакодневнимживото
м, уочавање, груписање,
посетамузеју, играњеулога,
прикупљањеподатака.

- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање,креирање,подстицање,
демонстрација, организовањерада, мотивисање, кориговање, евалуација, процењивање,давањеупутстава,
израдаматеријала, усклађивањерадасаиндивидуалнимспособностимаученикаобзиромнаузрасне и
развојнекарактеристике.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА,
ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- групнирад, кооперативноучење, диференциранирад , индивидуализација,тематскопланирање,
вршњачкоподучавање, рад у паровима,  самосталанрад и решавањезадатакакодкуће, раднадечјојштампи,
посетамузеју - групнирад, кооперативноучење, диференциранирад, индивидуализација,тематскопланирање,
вршњачкоподучавање, рад у паровима,  самосталанрад и решавањезадатакакодкуће, раднадечјојштампи,
посетамузеју, пројектнанастава.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

-Методаразговора; Раднатексту; Демонстративна; Илустративна; Методаписанихрадова; Учењепутемоткрића;
Дивергентно (стваралачко) учење; фронтални,групни, индивидуални, рад у пару;
Тематсканастава,тимсканастава,истраживачкирад,ППТ,YouTubeканал,употребамобилногтелефонаилитаблета
,електронски и мултимедијалниуџбеник.

Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура.
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ПРИРОДА И ДРУШТВО

Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран
живот у њему.

Задаци:
• развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;
• развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу – завичају;
• развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;
• развијање основних елемената логичког мишљења;
• стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој процеса учења;
• оспособљавање за сналажење у простору и времену;
• разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама;
• коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном окружењу;
• развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу

ТЕМА/ОБЛАСТ САДРЖАЈ БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

МОЈ
КРАЈ

Природа, човек, друштво

Облици рељефа: узвишења (подножје, стране,
обронци, врх), равнице и удубљења. Рељеф у мом
крају. Површинске воде: река и њене притоке
(лева и десна обала); бара и језеро. Површинске
воде у мом краја. Групе људи: становници и
народи краја (права и обавезе; обичаји; суживот).
Производне и непроизводне делатности и њихова
међузависност. Село и град, њихова повезаност,
зависност и међуусловљеност. Значај и улога
саобраћаја. Путнички, теретни и информациони
саобраћај. Безбедно понашање ученика на
саобраћајницама у крају. Опрема за безбедну
вожњу ролера, тротинета и бицикла. Течно,

– идентификује облике
рељефа и површинских вода
у свом крају;
– одреди положај задатог

објекта у односу на
истакнуте облике рељефа и
површинске воде у свом
крају;
– илуструје примерима како

рељеф и површинске воде
утичу на живот људи у крају;
– примени правила
друштвено прихватљивог
понашања поштујући права,
обавезе и различитости међу

1ПД.1.1.3.
1ПД.1.1.4.
1ПД.2.1.3.
1ПД.2.1.4.
1ПД.3.1.1.
1ПД.1.5.1.
1ПД.1.5.2.
1ПД.1.5.3.
1ПД.1.5.4.
1ПД.3.1.1.
1ПД.3.5.2.
1ПД.1.6.3.
1ПД.1.6.4.
1ПД.1.6.5.
1ПД.2.6.2.
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гасовито и чврсто стање воде. Кружење воде у
природи. Промене при загревању и хлађењу
ваздуха (промена температуре, запремина и
кретање ваздуха). Мерење температуре воде,
ваздуха и тела. Услови за живот, ланац исхране и
међусобни утицаји у животним заједницама: •
Копнене животне заједнице: шуме, ливаде и
пашњаци; • Водене животне заједнице: баре,
језера и реке. Култивисане животне заједнице:
воћњаци, повртњаци, њиве и паркови.Значај и
заштита земљишта и копнених животних
заједница. Значај и заштита вода и водених
животних заједница. Животне заједнице у мом
крају и човеков однос према њима. Начини
преношења и мере заштите од заразних болести
(грип, заразна жутица, варичеле) и болести које
преносе животиње (крпељи, вашке).

Оријентација у простору и времену

Главне стране света. Умањено приказивање
објеката и приказивање из ,,птичије”
перспективе. План насеља. Географска карта
Републике Србије: картографске боје,
картографски знаци). Мој крај на географској
карти Републике Србије. Временске одреднице
(датум, година, деценија и век).

Прошлост

Историјски извори (материјални, писани и
усмени). Садашњост, прошлост, будућност:
догађаји, људи и промене у мом крају.
Породична прошлост (преци и потомци) и
знаменити људи краја. Начин живота данас и у
прошлости – занимања, одевање, исхрана, дечије
игре.

људима;
– повеже различита
занимања и делатности са
потребама људи у крају у
коме живи;
– повеже врсте и значај
саобраћаја у свом крају са
потребама људи;
– примени правила
безбедног понашања у
саобраћају;
– разликује чврсто, течно и
гасовито стање воде у
природи и свакодневном
животу;
– повеже температурне

промене са променама
запремине и кретања
ваздуха;
– очита вредности

температуре воде, ваздуха и
тела помоћу термометра;
– прикаже везе међу живим
бићима у различитим
животним заједницама
помоћу ланаца исхране;
– илуструје примерима
одговоран и неодговоран
однос човека према животној
средини;
– примени поступке (мере)
заштите од заразних болести;
– се оријентише у простору
помоћу компаса и
оријентира из
природе/окружења;
– опише пут којим се може

стићи од једне до друге тачке
помоћу плана насеља;

1ПД.2.6.6.
1ПД.3.6.1.
1ПД.1.4.2.
1ПД.1.4.3.
1ПД.1.4.4.
1ПД.1.4.5.
1ПД.2.4.3.
1ПД.2.4.4.
1ПД.3.4.1.
1ПД.1.3.3.
1ПД.1.3.4.
1ПД.1.3.5.
1ПД.1.3.6.
1ПД.2.3.4.
1ПД.2.3.5.
1ПД.2.3.6.
1ПД.3.3.1.
1ПД.3.3.2.
1ПД.1.4.1.
1ПД.2.4.1.
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Кретање

Кретање тела по путањи (праволинијско и
криволинијско). Утицај јачине деловања на
пређено растојање тела. Дејство Земљине теже –
падање тела. Утицај облика тела на брзину
падања. Извори светлости (природни и
вештачки). Како настаје сенка – облик и величина
сенке. Кретање производи звук: треперење
затегнуте жице, гласних жица; различити звуци у
природи. Звук као информација. Заштита од буке.

Материјали

Промене материјала: повратне (истезање,
савијање, ширење/скупљање; испаравање,
кондензовање, топљење/очвршћавање) и
неповратне (сагоревање, рђање). Сличности и
разлике међу течностима (вода, уље, детерџент за
прање судова, мед, млеко, сок од лимуна). Вода и
друге течности као растварачи. Зависност брзине
растварања од уситњености материјала,
температуре течности и мешања. Топлотна
проводљивост материјала. Ваздух као топлотни
изолатор у природи и свакодневном животу
(крзно и перје; слојевито облачење, вунене
рукавице, грађевински блокови, термос-боца).
Значај рециклаже. Разврставање отпада од
пластике, стакла, папира, метала. Рационална
потрошња. Међусобни утицај човека и окружења
(начин на који човек мења окружење), утицај на
здравље и живот кроз правила понашања који
доприносе одрживом развоју.

– идентификује географске
објекте у свом крају
користећи географску карту
Републике Србије;
– користи временске
одреднице (година, деценија,
век) у свакодневним
ситуацијама и приликом
описивања догађаја из
прошлости;
– прикупи и представи
податке о прошлости
породице и краја;
– повеже јачину деловања на
тело са његовим пређеним
растојањем;
– доводи у везу брзину
падања тела са његовим
обликом;
– разликује природне и

вештачке изворе светлости;
– повеже промену величине
и положаја сенке са
променом положаја извора
светлости;
– повеже промену јачине
звука са променом
удаљености од његовог
извора;
– разликује повратне и
неповратне промене
материјала;
– уочи сличности и разлике

међу течностима
– тече, променљивост
облика; провидност, боја,
густина;
– одабере материјале који по
топлотној проводљивости
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највише одговарају употреби
у свакодневном животу;
– објасни како рециклажа

помаже очувању природе;
– изведе једноставне

огледе/експерименте и
повеже резултат са
објашњењем/закључком;

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
- описивање, посматрање,
примењивање,меморисање, запажање,
играње,илустровање, истраживање,анализирање,
логичкозакључивање,
повезивањесасвакодневнимживотом, уочавање,
груписање, посетамузеју, играњеулога,
прикупљањеподатака.

- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање,
анализирање,креирање,подстицање, демонстрација, организовањерада,
мотивисање, кориговање, евалуација, процењивање,давањеупутстава,
израдаматеријала,
усклађивањерадасаиндивидуалнимспособностимаученикаобзиромнаузрасне и
развојнекарактеристике.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА
И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

-групнирад, кооперативноучење, диференциранирад, индивидуализација,тематскопланирање,
вршњачкоподучавање, рад у паровима,  самосталанрад и решавањезадатакакодкуће,
раднадечјојштампи, посетамузеју, пројектнанастава.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

- у токусвакогчаса, крозсвеактивности и фазе (знање, ангажовање, односпремараду);
- крозиндивидуалнирад; крозгрупнирад и комуникацију;
- крозконтролне и писменезадатке;самопроцена; вршњачкопроцењивање;
- крозприменустеченихзнања у остваривањусадржајаосталихнаставнихпредмета и
активностикојеихдопуњују.

Кључни појмови садржаја: крај, човек, животне заједнице, оријентација у времену и простору, прошлост краја, кретање, материјали.
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Циљ: Унапређивање 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.

Задаци:
- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром;
- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
- стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим условима: елементарним

играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу;
- упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела;
- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика;
- формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко описмењавање";
- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.

ТЕМА
/ОБЛАСТ САДРЖАЈ БРОЈ

ЧАСОВА ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

1.
2.
3.

4.
5.
6.

АТЛЕТИКА
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕС
ОСНОВИ ТИМСКИХ ИГАРА
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ШТАФЕТНЕ ИГРЕ

31
38
13

7
3
16

Примени једноставне, двоставне
општеприпремне вежбе (вежбе обликовања)
Правилно изводи вежбе, разноврсна природна и
изведена кретања;
Комбинује усвојене моторичке вештине у игри
и свакодневном животу;
Одржава равнотежу у различитим кретањима;
Коригује сопствено држање тела на основу
савета наставника;
Правилно држи тело;
Правилно подише, носи и спушта терет;
Изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку
пратњу;
Изведе дечији и народни плес;
Користи терминологију вежбања;

ФВ.1.1.1.
ФВ.1.1.2.
ФВ.1.1.10.
ФВ.1.1.11.
ФВ.1.1.20.
ФВ.1.1.24
ФВ.1.2.1.
ФВ.1.2.4.
ФВ.1.2.5.
ФВ.1.3.1.
ФВ.1.3.2.
ФВ.2.1.1.
ФВ.2.1.2.
ФВ.2.1.3.
ФВ.2.1.7.
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Поштује правила понашања на вежбалиштима;
Поштује мере безбедности зоком вежбања;
Одговорно се одноди према објектима,
справама и реквизитима;
Примени правила игре;
Навија и бодри учеснике у игри на начин којим
никога не вређа;
Прихвати победу и пораз као саставни део игре
и такмичења;
Уредно одлаже своје ствари пре и након
вежбања и у другим ситуацијама.
Препозна здравствено стање када не треба да
вежба;
Примењује хигијенске мере пре, у току и након
вежбања и другим животним ситуацијама;
Користи здраве намирнице у исхрани;
Вренује сопствена и туђа постигнућа у
вежбању.

ФВ.2.1.18.
ФВ.2.1.22.
ФВ.2.2.1.
ФВ.3.1.1.
ФВ.3.1.3.

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
- ходање, трчање, скакање, бацање, играње, хватање,
провлачење, гађање, дизање, ношење, примењивање,
слушање, решавање проблема, самостални интерактивни
рад.

- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање,
подстицање, демонстрација, организовање рада, мотивисање, кориговање,
процењивање, давање упутстава, усклађивање рада са индивидуалним
способностима ученика обзиром на узрасне и развојне карактеристике, посете
спортским манифестацијама.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА
ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад , индивидуализација,
тематско планирање, вршњачко подучавање, рад у паровима,самосталан рад ,
излети, екскурзије, одлазак у природу, посета спортским манифестацијама.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ
НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

 у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос
према раду);

 кроз индивидуални рад;
 кроз групни рад и комуникацију;
 кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних

предмета и активности које их допуњују.
Кључни појмови садржаја: физичке способности, моторичке вештине, здравље, плес и игра.
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ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ: учења Ликовне културе 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.

Задаци:
-настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у
природи;
- да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно мишљење;
- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;
- стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно-визуелног
изражавања;
- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;
- развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању коришћењем
примерених техника и средстава;
- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
- да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних добара;
- да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици примењују у раду и животу;
- развијати сензибилитет за лепо писање;
- развијати моторичке способности ученика

ТЕМА/ОБЛАСТ САДРЖАЈ БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

МАТЕРИЈАЛИ

Својства материјала. Својства материјала за
ликовно обликовање – тврдоћа, еластичност,
растворљивост или постојаност (промене у
току сушења, у контакту са светлошћу, у
контакту са различитим супстанцама и
подлогама...), материјали који могу да се

По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
поштује инструкције за
припремање, коришћење,
одржавање и одлагање
материјала и прибора;

ЛК.1.1.1.
ЛК.1.1.2.
ЛК.1.1.3.
ЛК.1.2.3.
ЛК.1.3.1.
ЛК.1.3.2.



130

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

КОМПОЗИЦИЈА

ПРОСТОР

користе као алатке (пера, крзно, длака, лишће,
дрвца...). Изглед материјала – основне и
изведене боје, природне и створене текстуре.
Технике. Однос материјала, ликовне технике и
идеје. Производи уметничких заната (накит,
уметничке лутке, шешири, таписерије, ћилими,
осликани текстил, собне светиљке и сенила,
грнчарија, дуборез, гравуре...). Значај
рециклирања, уметничка рециклажа.

Говор тела. Поглед, израз лица, држање тела,
гест и кретање, однос вербалне и невербалне
комуникације. Тумачење визуелних
информација. Визуелне карактеристике биљака
и животиња, знаци, симболи, униформе,
заставе, ношње... Пејзаж, портрет, аутопортрет.
Слика, текст, звук. Кратки анимирани
филмови, рекламе, билборди... Лепо писање –
плакат, позивнице, честитке...

Композиција. Дводимензионалне и
тродимензионалне композиције, организација
композиције, равнотежа. Орнамент.
Традиционална и савремена употреба
орнамената, симетрија.

Облици у простору. Непокретни објекти у
отвореном и затвореном простору (споменици,
уметничка дела, експонати...). Композиција у
простору – поставка изложбе, уређење
просторије, уређење школе, уређење околине у
локалној заједници... Оптичке илузије на
дводимензионалној подлози, специјални
ефекти на сцени, у филмовима, игрицама...
Кретање. Покрет и кретање у природи,
окружењу и уметничким делима.

– повеже уметничко занимање и
уметнички занат са
одговарајућим продуктом;
– преобликује, самостално или у
сарадњи са другима, амбалажу и
предмете за рециклажу
мењајући им употребну
функцију;
– изрази своје доживљаје,
емоције, имагинацију и
запажања одабраним
материјалом, прибором и
техникама;
– користи одабране податке и

информације као подстицај за
стваралачки рад;
– протумачи једноставне

визуелне информације и поруке
из свакодневног живота;
– укаже на сличности и разлике
које опажа у уметничким
делима и традицији различитих
народа;
– изрази одабране садржаје
изразом лица, положајем тела,
покретима или кретањем;
– распореди облике, боје, линије
и/или текстуре креирајући
оригиналне композиције;
– разговара са вршњацима о
доживљају простора, дизајна,
уметничких и ученичких радова,
уважавајући различитости;
учествује у обликовању и
уређењу простора у школи, код
куће или у окружењу;
– разматра, у групи, шта и како

је учио/ла и где та знања може
применити.

ЛК1.3.3.
ЛК.1.3.4.
ЛК.2.1.1.
ЛК.2.1.2.
ЛК.2.2.2.
ЛК.2.2.1.
ЛК.2.3.1.
ЛК.3.1.1.
ЛК.3.1.2.
ЛК.3.2.1.
ЛК.3.2.2.
ЛК.3.2.3.
ЛК.3.2.4.
ЛК.3.3.1
ЛК.3.3.2.
ЛК.3.3.3.
ЛК.3.3.4.
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
- описивање, посматрање, примењивање,
запажање, илустровање, цртање, сликање,
моделовање, слагање, колажирање, вајање,
истраживање, анализирање,
логичкозакључивање,
повезивањесасвакодневнимживотом, уочавање,
посетамузеју, играњеулога,
прикупљањеразличитихматеријала и
репродукција.

- објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање,
креирање, подстицање, демонстрација, организовањерада, мотивисање,
кориговање, евалуација, давањеупутстава,
усклађивањерадасаиндивидуалнимспособностимаученикаобзиромнаузрасне
и развојнекарактеристике, посетекултурним и образовним, институцијама...

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА
ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- самосталанрад , групнирад, рад у паровима, кооперативноучење,
диференциранирад, индивидуализација, тематскопланирање,
вршњачкоподучавање, излети, екскурзије,одлазак у природу,
радсародитељима, посетамузејима и галеријама, изложбама,
учешћеналиковнимконкурсима.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ
НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

•у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос
према раду);
•кроз индивидуални рад;
•кроз групни рад и комуникацију;
•кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних
предмета и активности које их допуњују

Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја, текстура.
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МУЗИЧКА КУЛТУРА

Циљ: Развијање интересовања и љубави према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање
креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културе свога
и других народа.

Задаци:
- неговање способности извођења музике (певање/свирање);
- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;
- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање звука);
- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;
- развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша);
- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.

ТЕМА/
ОБЛАСТ САДРЖАЈ БРОЈ

ЧАСОВА ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

1.
2.
3.
4.
5.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
МУЗИЧКЕ ИГРЕ
МУЗИЧКА ПИСМЕНОСТ

7
20
5
4
ЗАСТУПЉЕН
А НА СВИМ
ЧАСОВИМА

- Опише своја осећања у вези са слушањем музике;
- Примењује правилан начин држања тела и дисања при певању;
- Изговара бројалице у ритму, уз покрет;
- Пева по слуху и са нотног текста песме различитог садржаја и

расположења;
- Наведе особине тона и основне музичке изражајне елементе;
- Разликује инструменте по боји звука и изражајним

могућностима;
- Повезује карактер дела са избором инструмената и музичким

изражајним елементима;
- Препозна музичку тему или карактеристични мотив који се

понавља у слушаном делу;
- Повезује почетне тонове песама, модела и једноставних

наменских песама са тонском висином;
- Комуницира са другима кроз извођење традиционалних и

музичких игара кроз покрет;

МК. 1.1.1.
МК. 1.1.2.
МК. 2.1.1.
МК. 2.1.2.
МК. 2.1.3.
МК. 3.1.1.
МК. 3.1.2.
МК. 3.1.3.
МК. 3.1.4.
МК. 1.2.1.
МК. 1.2.2.
МК. 1.2.3.
МК. 1.2.4.
МК. 2.2.1.
МК. 2.2.2.
МК. 3.2.1.
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- Свира по слуху и из нотног текста ритмичку и мелодијску
пратњу;

- Осмисли и изведе једноставну ритмичку и мелодијску пратњу;
- Осмисли музички одговор на музичко питање;
- Осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст;
- Поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу

музике;
- Коментарише своје и туђе извођење музике;
- Учествује у школским приредбама и манифестацијама.

МК. 3.2.2.
МК. 3.2.3.
МК. 1.3.1.
МК. 1.3.2.
МК. 3.3.1.
МК. 1.4.1.
МК. 1.4.2.
МК. 1.4.3.
МК. 1.4.4.
МК. 3.4.1.
МК. 3.4.2.
МК. 3 4.3.

АКТИВНО
СТИ

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

- описивање, посматрање,
примењивање,меморисање,
запажање, играње,илустровање,
истраживање,анализирање,
логичкозакључивање,
повезивањесасвакодневнимживот
ом, уочавање, груписање,
посетамузеју, играњеулога,
прикупљањеподатака.

- објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање, креирање, подстицање, демонстрација,
организовањерада, мотивисање, кориговање, евалуација, давањеупутстава,
усклађивањерадасаиндивидуалнимспособностимаученикаобзиромнаузрасне и развојнекарактеристике,
посетекултурним и образовним, институцијама...

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА
ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА - самосталанрад , групнирад, рад у паровима, кооперативноучење,

диференциранирад, индивидуализација, тематскопланирање,
вршњачкоподучавање, излети, екскурзије,одлазак у природу, радсародитељима,
посета концертима, учешћена музичким конкурсима.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ
НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

•у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према
раду);
•кроз индивидуални рад;
•кроз групни рад и комуникацију;
•кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних
предмета и активности које их допуњују

Кључни појмови: певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, нотно писмо.
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА БРОЈ
ЧАСОВА

ИСХОДИ СТАНДАРДИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:
Пројектном наставом, као обликом рада,  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.

36
долази до повезивања познатог и непознатог, учења помоћу примера,
учења примењивањем, развоја процедуралних знања, коришћења
информационих технологија као и комбиновања логичког и
стваралачког мишљења;
- траже решења за неки проблем,  потенцирају планирање, евалуирање,
презентовање резултата, коришћење савремених технологија, тимски
рад, односно процес сарадње, који је изнад самог резултата у решавању
проблема;
- обезбеђује разумевање сврхе онога што се учи, функционално
повезивање знања, вештина, искустава и мотивација ученика.
-правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, користи
одговарајуће алатке овог програма, сачува свој цртеж и искључирачунар;
-користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ
наставника ;
-правилно седи при раду за рачунаром ;
-зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног
коришћења дигиталних уређаја;
-добијене продукте учини видљивим и представи их другима.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: самостално проналажење информација; решавања проблема; самостално учење;  рад у групи, сарадња; критички однос према властитом и
туђем раду; доношење одлука; аргументовање; усвајање другачијих, нових начина рада; планирање; поштовање рокова и преузимање одговорности.
АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: организује, пружа подршку, усмерава, објашњава, коригује, прати, вреднује, бира тему за  пројекат, бира начин рада, одабире
материјале за рад, даје сугестије
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И
ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

- групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад , индивидуализација,тематско и
интердисциплинарно  планирање, вршњачко подучавање, рад у паровима,  самосталан рад, одлазак у
природу, међуодељењски сусрети, презентовање резултата, коришћење ИКТ, тимски рад,

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

 у току сваког часа, кроз све активности и фазе (ангажовање, однос према раду);
 кроз групни рад и комуникацију;

кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и
активности које их допуњују,кроз евалуацију и самоевалуацију активности, мотивације и
продуката;



135

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Циљ наставе енглеског језика у трећем разреду је да оспособи ученике да на страном језику комуницирају на основном нивоу у усменом и писменом облику о
темама из свог непосредног окружења, да подстакне потребу за учењем страних језика и развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за
учење језика, да олакша разумевање других и различитих култура и традиција, да стимулише машту, креативност и радозналост, да подстакне употребу страног
језика у личне сврхе и задовољство.Циљ наставе је да ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама,чита са разумевањем кратко
писане и илустроваване текстове, да усмено изражава садржаје у вези са познатим темама самостално или уз помоћ наставника, да у писаној форми изражава
краће поруке према моделу,поштујући правила писаног кода,да остварује комуникацију и са другима размењује кратке информације у вези са познатим темама и
да препознаје основне приципе граматике и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика.

Ред.
бр.

Садржај
Број

часова
по

теми

Исходи Стандард
и

Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања
прописаних
наставних
планова и
програма
(праћење)

1.
1. StarterUnit

Поздрављањe
представљањe себе
и других; давање
основних
информација о
себи; давање и
тражење основних
информација о
другима;
изражавање броја
и количине.

4
Препознају и
именују бића,
предмете и
места,који се
односе на тему;
поздраве и
отпоздраве,
примењујући
једноставна
језичка средства;
представе себе и
другог; разумеју
једноставна
питања
личнеприроде и
одговарају на
њих; разумеју и
саопште
једноставне

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.15.
1.1.20.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Наставник презентује
непознати вокабулар,
кроз кључне речи и
изразе; пушта
аудио/видео записе
или чита дате
текстове;
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика, подстиче
сарадњу и
самосталност у раду
као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,
прати и евидентира
рад и напредовање
ученика и остварује
корелацију са другим

Ученици у усменој и
писменој
комуникацији уче и
увежбавају:
- препознавање и
именовање слова
алфабета
- речи којима се
именују боје
- основне бројеве 0-
100
- изразе и речи које се
користе код
представљања и
упознавања
- изразе и речи који се
односе на бројеве и
количине

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано
праћење и
евалуација
разумевања говора
и краћег писаног
текста, усменог
изражавања,
писменог
изражавања,
усвојености
језичких садржаја и
граматичких
структура,
правописа,
залагања на часу,
израде домаћих
задатака и
пројеката,
сумативно и
формативно
праћење и
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исказе који се
односе на бројеве
и количине.

1.2.4.
1.3.1. 2.3.2.

предметима. оцењивање
кроз све
активности,
комуникацију
и кроз контролне
задатке.

Ред.
бр.

Teма/област
Број

часова
по

теми

Исходи Стандард
и

Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања
прописаних
наставних
планова и
програма
(праћење)

2.
Module 1 School
again, Come and
play

Поздрављање;
описивање бића,
предмета, места и
појава; давање и
тражење
основних
информација о
другима;
изражавање
не/припадања   и
не/поседовања

12
Препознају и
именују бића,
предмете и места
који се односе на
тему; препознајуи
именују бића,
предмете и места
из непосредног
окружења;разумеј
у једноставне
описе бића,
предмета и места;
опишу бића,
предмете и места
користећи
једноставна
језичка
средства;разумеју
једноставне исказе
којима се изражава
не/припадање,

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.8. 1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.15.
1.1.18.
1.1.20.
1.1.23.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.1.

Наставник презентује
непознати вокабулар,
кроз кључне речи и
изразе; пушта
аудио/видео записе
или чита дате
текстове;
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика, подстиче
сарадњу и
самосталност у раду
као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,
прати и  евидентира
рад и напредовање
ученика и остварује
корелацију са другим
предметима.

Ученици у усменој и
писменој
комуникацији уче и
увежбавају:
- речи које се односе
на школу и школски
живот
- речи којима се
именују играчке
- језичкe структурe
- кратку причу и
песму која се односи
на тему.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано
праћење и
евалуација
разумевања говора
и краћег писаног
текста, усменог
изражавања,
писменог
изражавања,
усвојености
језичких садржаја и
граматичких
структура,
правописа,
залагања на часу,
израде домаћих
задатака и
пројеката,
сумативно и
формативно
праћење и
оцењивање
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не/поседовање и
реагују на
њих;траже и дају
једноставне исказе
којима се изражава
не/припадање /
не/поседовање; и
поштују правила
учтиве
комуникације.

2.1.1.
2.1.6.
2.1.19.
2.1.22.
2.1.25
2.1.26.
2.3.2.

кроз све
активности,
комуникацију
и кроз контролне
задатке.

Ред.
бр.

Teма/област
Број

часова
по

теми

Исходи Стандард
и

Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања
прописаних
наставних
планова и
програма
(праћење)

3.
Module 2, Fun
time,      А nice
bed

Oписивање бића,
предмета, места и
појава; честитање
празника,
рођендана и
других значајних
догађаја;
исказивање
положаја у
простору.

11
Препознају и
именују бића,
предмете и места
који се односе на
тему; препознају и
именују бића,
предмете и места
из непосредног
окружења;
разумеју
једноставне описе
бића, предмета и
места; опишу
бића, предмете и
места користећи

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.15.
1.1.18.
1.1.20.
1.1.23.
1.2.1.

Наставник презентује
непознати вокабулар,
кроз кључне речи и
изразе; пушта
аудио/видео записе
или чита дате
текстове;
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика, подстиче
сарадњу и
самосталност у раду
као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,

Ученици у усменој и
писменој
комуникацији уче и
увежбавају:
- речи којима се
именују чланови
породице
- речи које се односе
на рођендан
- речи којима се
именују просторије у
кући
- речи којима се
именују делови
намештаја
- језичкe структурe
- кратку причу и

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано
праћење и
евалуација
разумевања говора
и краћег писаног
текста, усменог
изражавања,
писменог
изражавања,
усвојености
језичких садржаја и
граматичких
структура,
правописа,
залагања на часу,
израде домаћих
задатака и
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једноставна
језичка
средства;разумеју
једноставноисказа
нечеститке и
одговоре
нањих;упуте
једноставнечестит
ке;разумеју и,
примењујући
једноставна
језичкасредства,
наведу нај-
уобичајенијеактив
ностикојесеодносе
напрославерођенда
на и празника:
разумеју
једноставна
обавештења о
положају у
простору и реагују
на њих; траже и
пруже једноставна
обавештења о
положају у
простору.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.1.
2.1.1.
2.1.6.
2.1.19.
2.1.22.
2.1.25
2.1.26.
2.3.2.

прати и  евидентира
рад и напредовање
ученика и остварује
корелацију са другим
предметима.

песму која се односи
на тему.

пројеката,
сумативно и
формативно
праћење и
оцењивање
кроз све
активности,
комуникацију
и кроз контролне
задатке.
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Ред.бр. Teма/област
Број

часова
по

теми

Исходи Стандар
ди

Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања
прописаних
наставних
планова и
програма
(праћење)

4.
Module 3
I can …,  It’s
a monster!

Изражавање
не/припадања
и не/
поседовања,
описивање
догађаја и
способности
у садашњости

11
Препознају и
именују бића,
предмете и места
који се односе на
тему; разумеју
једноставне исказе
којима се изражава
не/припадање,
/не/поседовање и
реагују на њих;
траже и дају
једноставне исказе
којима се изражава
не/припадање,
не/поседовање;
разумеју
једноставне
текстове у којима се
описују радње и
способности у
садашњости;
размене
информације које се
односе на дату
комуникативнуситу
ацију;опишу радње
и способности

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.15.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.20.
1.1.22.
1.1.23.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.6.
2.1.7.

Наставник презентује
непознати вокабулар,
кроз кључне речи и
изразе; пушта
аудио/видео записе
или чита дате
текстове;
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика, подстиче
сарадњу и
самосталност у раду
као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,
прати и  евидентира
рад и напредовање
ученика и остварује
корелацију са другим
предметима.

Ученици у усменој и
писменој
комуникацији уче и
увежбавају:
- речи којима се
именују различите
врсте активности
- речи којима се
именују делови тела
- речи којима се
именују животиње на
фарми
- језичкe структурe
- кратку причу и
песму која се односи
на тему.

Комуникативно-
интерактивни
приступ,групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано
праћење и
евалуација
разумевања говора
и  краћег писаног
текста, усменог
изражавања,
писменог
изражавања,
усвојености
језичких садржаја и
граматичких
структура,
правописа,
залагања на часу,
израде домаћих
задатака и
пројеката,
сумативно и
формативно
праћење и
оцењивање
кроз све
активности,
комуникацију
и кроз контролне
задатке.
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користећи
једноставна језичка
средства.

2.1.12.
2.1.15.
2.1.19.
2.1.22.
2.1.25
2.1.26.
2.2.1.
2.3.2.

Ред.бр. Teма/област
Број

часова
по

теми

Исходи Стандар
ди

Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања
прописаних
наставних
планова и
програма
(праћење)

5.
Module 4
It's  snowing!
Flying kites

Исказивање
времена,
исказивање
молбе,
захвалности и
извињења;
описивање
догађаја и
способности
у
садашњости;
позив и
реаговање на
позив за
учешће у

11
Препознају и
именују бића,
предмете и места
који се односе на
тему; разумеју и
саопште једноставне
исказе који се
односе на
хронолошко и
метеоролошко
време;разумеју
кратке и једноставне
молбе и реагују на
њих;упуте кратке и
једноставне молбе;
искажу и прихвате
захвалност и
извињење на
једноставан
начинразумеју

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.15.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.20.
1.1.22.
1.1.23.
1.2.1.

Наставник презентује
непознати вокабулар,
кроз кључне речи и
изразе; пушта
аудио/видео записе
или чита дате
текстове;
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика, подстиче
сарадњу и
самосталност у раду
као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,
прати и евидентира
рад и напредовање
ученика и остварује

Ученици у усменој и
писменој
комуникацији уче и
увежбавају:
- речи којима се
именују различите
врсте активности
- речи и изразе који се
односе на
метеоролошко време
- речи којима се
именујe одећа
- речи којима се
именују годишња
доба
- речи којима се
именују активности у
слободно време
- језичкe структурe
- кратку причу и

Комуникативно-
интерактивни
приступ,групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано
праћење и
евалуација
разумевања говора
и краћег писаног
текста, усменог
изражавања,
писменог
изражавања,
усвојености
језичких садржаја и
граматичких
структура,
правописа,
залагања на часу,
израде домаћих
задатака и
пројеката,
сумативно и
формативно
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заједничкој
активности.

једноставне
текстове у којима се
описују радње и
способности у
садашњости;
размене
информације које се
односе на дату
комуникативну
ситуацију;опишу
радње испособности
користећи
једноставна језичка
средства;разумеју
позив на заједничку
активност и на
прикладан начин
реагују на
њега;упуте позив на
заједничку
активност

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.6.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.15.
2.1.18.
2.1.19.
2.1.22.
2.1.25
2.1.26.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.4.
2.3.1.
2.3.2.

корелацију са другим
предметима.

песму која се односи
на тему.

праћење и
оцењивање
кроз све
активности,
комуникацију
и кроз контролне
задатке.
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Ред.бр. Teма/област
Број

часова
по

теми

Исходи Стандар
ди

Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања
прописаних
наставних
планова и
програма
(праћење)

6.
Module 5
Time to eat!,
Everyday

Исказивање
потреба, осета
и осећања;
исказивање
времена;израж
авање
не/допадања.

15
Препознају и
именују бића,
предмете и места
који се односе на
тему;разумеју
свакодневне исказе
у вези сa
непосредним
потребама, осетима
и осећањима и
реагују на
њих;изразе основне
потребе, осете и
осећања
једноставним
језичким
средствима:
разумеју и саопште
једноставне исказе
који се односе на
хронолошко и
метеоролошко
време;разумеју
једноставне исказе
за изражавање
не/допадања  и
реагују на
њих;траже
мишљење и

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.20.
1.1.22.
1.1.23.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.6.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.15.
2.1.18.

Наставник презентује
непознати вокабулар,
кроз кључне речи и
изразе; пушта
аудио/видео записе
или чита дате
текстове;
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика, подстиче
сарадњу и
самосталност у раду
као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,
прати и  евидентира
рад и напредовање
ученика и остварује
корелацију са другим
предметима.

Ученици у усменој и
писменој
комуникацији уче и
увежбавају:
- речи којима се

именује храна
- речи и изразе који се
односе на хронолошко
време
- речи којима се
именују оброци
- речи којима се
именују свакодневне
активности
- речи којима се
именују дани у
недељи
- језичкe структурe
- кратку причу и
песму која се односи
на тему.

Комуникативно-
интерактивни
приступ,групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано
праћење и
евалуација
разумевања говора
и  краћег писаног
текста, усменог
изражавања,
писменог
изражавања,
усвојености
језичких садржаја и
граматичких
структура,
правописа,
залагања на часу,
израде домаћих
задатака и
пројеката,
сумативно и
формативно
праћење и
оцењивање
кроз све
активности,
комуникацију
и кроз контролне
задатке.
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изражавају
не/допадање
једноставним
језичким
средствима.

2.1.19.
2.1.22.
2.1.25
2.1.26.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.4.
2.3.2.

Ред.бр. Teма/област
Број

часова
по

теми

Исходи Стандар
ди

Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања
прописаних
наставних
планова и
програма
(праћење)

7.
Holidays

Честитање
празника,
рођендана и
других
значајних
догађаја

3
Препознају и
именују бића,
предмете и места
који се односе на
тему;
разумеју
једноставно
исказане честитке и
одговоре на њих;
упуте једноставне
честитке.

1.1.2.
1.1.4.
1.1.9.
1.1.19.
1.3.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.3.1.

Наставник презентује
непознати вокабулар,
кроз кључне речи и
изразе; пушта
аудио/видео записе
или чита дате
текстове;
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика, подстиче
сарадњу и
самосталност у раду
као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,
прати и  евидентира
рад и напредовање

Ученици у усменој и
писменој
комуникацији уче и
увежбавају:
- речи и изразе којe се
односе на празник
Halloween, Нову
годину,Ускрс,Дан
мајки и Дан очева
- језичке структуре
- песме које се односе
на тему.

Комуникативно-
интерактивни
приступ,групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано
праћење и
евалуација
разумевања говора
и краћег писаног
текста, усменог
изражавања,
писменог
изражавања,
усвојености
језичких садржаја и
граматичких
структура,
правописа,
залагања на часу,
израде домаћих
задатака и
пројеката,
сумативно и
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ученика и остварује
корелацију са другим
предметима.

формативно
праћење и
оцењивање
кроз све
активности,
комуникацију
и кроз контролне
задатке.

Ред.бр. Teма/област
Број

часова
по

теми

Исходи Стандар
ди

Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања
прописаних
наставних
планова и
програма
(праћење)

.8.
My Green
Passport

Разумевање и
давање
једноставних
упутстава и
налога;
описивање
бића,
предмета,
места и
појава.

5
Препознају и
именују бића и
предмете који се
односе на тему;
разумеју
једноставна
упутства и налоге и
реагују на
њих;саопште
једноставна
упутства и
налоге;препознају и
именују бића,
предмете и места из
непосредног
окружења; разумеју
једноставне описе
бића, предмета и

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.15.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.20.
1.1.22.
1.1.23.
1.2.1.
1.2.2.

Наставник презентује
непознати вокабулар,
кроз кључне речи и
изразе; пушта
аудио/видео записе
или чита дате
текстове;
мотивише ученике за
рад, усклађује рад са
индивидуалним
способностима
ученика, подстиче
сарадњу и
самосталност у раду
као и креативно /
критичко мишљење,
пружа подршку,
прати и  евидентира
рад и напредовање
ученика и остварује

Ученици у усменој и
писменој
комуникацији уче и
увежбавају:
- речи и изразе који се
односе на играчке и
очување животне
средине
- језичке структуре

Комуникативно-
интерактивни
приступ,групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано
праћење и
евалуација
разумевања говора
и краћег писаног
текста, усменог
изражавања,
писменог
изражавања,
усвојености
језичких садржаја и
граматичких
структура,
правописа,
залагања на часу,
израде домаћих
задатака и
пројеката,
сумативно и
формативно
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места; опишу бића,
предмете и места
користећи
једноставна језичка
средства

1.2.3.
1.2.4.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.6.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.15.
2.1.18.
2.1.19.
2.1.22.
2.1.25
2.2.1.
2.2.2.
2.2.4.
2.3.1.
2.3.2.

корелацију са другим
предметима.

праћење и
оцењивање
кроз све
активности,
комуникацију
и кроз контролне
задатке.
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IV разред
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МАТЕМАТИКА

Циљ наставе и учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе
апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математи- ци, 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.

Задаци наставе математике:

-односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;
– да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима
човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
– да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;
– да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних
појава;
– да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
– да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
– да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција;
– да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
– да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
– да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и
образовању;
– да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност,
одговорност, смисао за самостални рад;
– да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа
на свет и свестраном развитку личности
ученика;
– да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.
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ТЕМА/ОБЛАСТ САДРЖАЈ
БРОЈ
ЧАСОВА
ПО ТЕМИ

ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

1.

2.

3.

Бројеви

Мерење и мере

Геометрија

126

30

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да:
-прочита, запише и упореди природне бројеве и
прикаже их на бројевној правој;
-одреди месну вредност цифре;
-изврши четири основне рачунске операције у скупу
N0;
-састави израз, израчуна вредност бројевног израза и
примени својства рачунских операција;
-реши једначине и неједначине и провери тачност
решења;
-реши проблемски задатак користећи бројевни израз,
једначину или неједначину;
-процени вредност израза са једном рачунском
операцијом;
-одреди вишеструке декадне јединице најближе датом
броју;
-прочита и запише разломке облика   (m, n ≤ 10);
-упореди разломке облика   са једнаким бројиоцима
или имениоцима;
-сабере и одузме разломке са једнаким имениоцима;
-запише резултат мерења дужине децималним бројем
са највише две децимале;
-сабере и одузме децималне бројеве са највише две
децимале;
-чита, користи и представља податке у табелама или
графичким дијаграмима;
-формира низ на основу упутства;
-реши задатак применом различитих начина
представљања проблема;
-прочита, упореди и претвори јединице за мерење

1МА.1.1.1.
1МА.1.1.2.
1МА.1.1.3.
1МА.1.1.4.
1МА.1.1.5.
1МА.1.3.1.
1МА.1.3.2.
1МА.2.1.1.
1МА.2.1.2.
1МА.2.1.3.
1МА.2.1.4.
1МА.2.1.5.
1МА.2.3.1.
1МА.2.3.2.
1МА.3.1.1.
1МА.3.1.2.
1МА.3.1.3.
1МА.3.1.4.
1МА.3.1.5.
1МА.3.3.1.
1МА.3.3.2.
1МА.1.4.1.
1МА.1.4.2.
1МА.1.4.3.
1МА.1.4.4.
1МА.2.4.1.
1МА.2.4.2.
1МА.2.4.3.
1МА.2.4.4.
1МА.2.4.5.
1МА.3.4.1.
1МА.3.4.2.
1МА.3.4.3.
1МА.1.2.1.
1МА.1.2.2.
1МА.1.2.3.



149

24
површине и запремине;
-израчуна површину квадрата и правоугаоника;
-израчуна површину и запремину квадра и коцке;
-реши проблемске задатке у контексту мерења;
-именује елементе и опише особине квадра и коцке;
-црта мреже и прави моделе квадра и коцке;
-препозна сликовну представу изгледа тела
посматраног са различитих страна.

1МА.1.2.4.
1МА.2.2.1.
1МА.2.2.2.
1МА.2.2.3.
1МА.2.2.4.
1МА.2.2.5.
1МА.2.2.6.
1МА.3.2.1.
1МА.3.2.2.
1МА.3.2.3.
1МА.3.2.4.
1МА.3.2.5.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА
И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

- групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад , индивидуализација,тематско
планирање, вршњачко подучавање, рад у паровима,  самосталан рад и решавање
задатака код куће, рад на дечјој штампи, посета  музеју - групни рад, кооперативно
учење, диференцирани рад, индивидуализација,тематско планирање, вршњачко
подучавање, рад у паровима,  самосталан рад и решавање задатака код куће, рад на
дечјој штампи, посета  музеју, пројектна настава.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

-Метода разговора; Рад на тексту; Демонстративна; Илустративна; Метода писаних
радова; Учење путем открића; Дивергентно (стваралачко) учење; фронтални,групни,
индивидуални, рад у пару; Тематска настава,тимска настава,истраживачки
рад,ППТ,YouTube канал,употреба мобилног телефона или таблета,електронски и
мултимедијални уџбеник.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА - описивање, посматрање, примењивање,меморисање, запажање, играње,илустровање,
истраживање,анализирање, логичко закључивање, повезивање са свакодневним животом, уочавање, груписање, посета музеју, играње
улога, прикупљање података.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА - упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање,
анализирање,креирање,подстицање, демонстрација, организовање рада, мотивисање, кориговање, евалуација, процењивање,давање
упутстава, израда материјала, усклађивање рада са индивидуалним способностима ученика обзиром на узрасне и развојне
карактеристике.
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СРПСКИ ЈЕЗИК

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и
писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга
уметничка остварења из српске и светске баштине.

Задаци наставе српског језика:

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника,
језичког и стилског израза;
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног,
истраживачког);
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела
разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања;
- навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о
прочитаним књигама;
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности,
позоришне и филмске
уметности, као и других уметничких остварења;
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
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- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
- подстицање,неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска
секција)
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.

ТЕМА/ОБЛ
АСТ САДРЖАЈ

БРОЈ
ЧАСОВА
ПО ТЕМИ

ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

1. КЊИЖЕВНОСТ 80

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
- чита са разумевањемразличите врсте текстова;
– укратко образложи својутисак и мишљење поштујући и другачије
ставове;
– разликује књижевне врсте: шаљиву народну песму, басну и причу о
животињама, приповетку, роман за децу и драмски текст;
– одреди тему, редослед догађаја, време и местодешавања у прочитаном
тексту;– именује позитивне и негативне особине ликова;
– уочи и издвоји основне елементе лирске песме(стих, строфа, рима и
ритам);
– тумачи идеје књижевног дела;
– препозна ситуације кршења/остваривања права детета и стереотипе у
књижевним делима;
– уочи персонификацију и разуме њену улогу у књижевном делу;
– разликује описивање, приповедање (у 1. и 3. лицу) и дијалог у
књижевном делу;
– уочи основни тон књижевног текста (ведар, тужан, шаљив);
– уочи супротстављеност лица у драмском тексту;
– усвоји позитивне људске вредности на основу прочитаних књижевних
дела.

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

.
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2.

3.

ЈЕЗИК

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

50

50

– повеже граматичке појмове обрађене у претходним разредима са новим
наставнимсадржајима;
– разликује речи које мењају облик (именице, заменице, придеви,
бројеви, глаголи) и уочи оне које су увек у истом облику;
– одреди основне реченичне чланове;– разликује врсту речи од службе
речи у реченици;– поштује и примени основна правописна правила;
– правилно пише сва три модела управног говора.

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– преприча текст изразличитих улога/перспектива;
– чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;
– изражајно рецитује песмуи чита прозни текст;
– изводи драмске текстове;
– употреби основне облике усменог и писменог изражавања:
препричавање, причање и описивање;
– употреби речи истог облика, а различитог значења, као и речи истог
значења, а различитог облика;
– препозна значење речи и фразеологизама који се употребљавају у
свакодневнојкомуникацији;
– напише разгледницу,честитку, приватно писмо;
– прилагоди језички изразкомуникативној ситуацији формалној и
неформалној;– повеже информацијеисказане у линеарном инелинеарном
тексту и наоснову њих изводизакључак;– правилно структурира текст;–
учествује у предлагањусадржаја и начина рада.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА,
ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад , индивидуализација,тематско планирање, вршњачко
подучавање, рад у паровима,  самосталан рад и решавање задатака код куће, рад на дечјој штампи, посета
музеју - групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад, индивидуализација,тематско планирање,
вршњачко подучавање, рад у паровима,  самосталан рад и решавање задатака код куће, рад на дечјој
штампи, посета  музеју, пројектна настава.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

-Метода разговора; Рад на тексту; Демонстративна; Илустративна; Метода писаних радова; Учење путем
открића; Дивергентно (стваралачко) учење; фронтални,групни, индивидуални, рад у пару; Тематска
настава,тимска настава,истраживачки рад,ППТ,YouTube канал,употреба мобилног телефона или таблета
,електронски и мултимедијални уџбеник.
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Кључни појмови садржаја: вештина читања и разумевање прочитаног, писано изражавање, граматика, народни и књижевни језик,
књижевност.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

описивање, посматрање, примењивање,меморисање, запажање, играње,илустровање, истраживање,анализирање, логичко закључивање,
повезивање са свакодневним животом, уочавање, груписање, посета музеју, играње улога, прикупљање података.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање,креирање,подстицање, демонстрација, организовање
рада, мотивисање, кориговање, евалуација, процењивање,давање упутстава, израда материјала, усклађивање рада са индивидуалним
способностима ученика обзиром на узрасне и развојне  карактеристике.

СТАНДАРДИ ПОСТИНУЋА

КЊИЖЕВНОСТ

Oсновни ниво
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме;
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну);
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту;
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту.
Средњи ниво
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме;
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине – пословице, загонетке, брзалице);
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми;
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у књижевноуметничком
тексту; 1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту);
1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога;
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту.
Напредни ниво
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1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст;
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту;
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст.

ГРАМАТИКА
Oсновни ниво
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе);
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица);
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности (потврдне и одричне).
Средњи ниво
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе);
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и
редне бројеве);
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу;
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго;
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности (потврдне и одричне);
1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику.
Напредни ниво
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице;
основне и редне бројеве; глаголе).

ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Oсновни ниво
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију;
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у кући, школи и сл.).
Средњи ниво
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију;
1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и
правилно их употребљава.
Напредни ниво
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1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Комуникативна компетенција, компетенција за учење, компетенција за сарадњу, естетичка компетенција, дигитална компетенција,
одговоран однос према околини, решавање проблема

ГОВОРНА КУЛТУРА
Oсновни ниво
1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје
саговорнике;
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања;
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења” или „скандирања”;
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде плана текста и издвајања
значајних делова или занимљивих детаља;
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање (уводни,
средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући основну информацију и додатне информације;
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање;
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју;
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став.

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Oсновни ниво
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице;
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише; 1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком;
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива школе;
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре;

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме;
1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи);
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава;
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.);
1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску прославу, забаву), разгледницу (са летовања,
зимовања, екскурзије).
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Средњи ниво
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу);
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; користи наводнике при навођењу
туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин,-ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник
ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; употребљава запету при набрајању;
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове реченица, дужину реченице...);
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима;
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној); 1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст;
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст;
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне понављање);
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке);
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име родитеља, година рођења, адреса,
телефон; школа, разред, одељење);
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира
Напредни ниво
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и
сложене;
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује основну информацију и додатне
информације унутар текста и пасуса;
1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста;
1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст;
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст); 1СЈ.3.3.6. издваја пасусе.

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ
Oсновни ниво
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста;
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици,
пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.);
1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите начине (синонимија, парафраза), садржана
у тексту;
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник);

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста;
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1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста;
18 1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста;
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли мусе допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност
између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате.
Средњи ниво
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту је пауза, место логичког
акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије;
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим деловима
текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле); 1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след
догађаја у тексту;
1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту (нпр. проналази део/детаљ који је
приказан на илустрацији, у табели, или на дијаграму); 1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену;
1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту;
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава међусобну повезаност
догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.);
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/ не допада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се
слаже/не слаже са поступцима ликова;
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни; 1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за
избор одређене илустрације.
Напредни ниво
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих делова дужег текста;
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. текст, табела, графички приказ);
1СЈ.3.2.3. разликује различитa гледишта заступљена у информативном тексту (нпр. мишљење аутора текста и мишљења учесника у
догађају);
1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују; резимира наративни текст;
1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату табелу или дијаграм);
1СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену (нпр. који од два текста боље описује дату слику, да
ли је упутство за (познату) игру потпуно и сл.);
1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или
вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима из текста).
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:



158

– преприча текст изразличитих улога/перспектива;– чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;– изражајно рецитује песмуи
чита прозни текст;– изводи драмске текстове;– употреби основне облике усменог и писменог изражавања: препричавање, причање и
описивање;– употреби речи истог облика, а различитог значења, као и речи истог значења, а различитог облика;– препозна значење
речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневнојкомуникацији;– напише разгледницу,честитку, приватно писмо;–
прилагоди језички изразкомуникативној ситуацији формалној и неформалној;– повеже информацијеисказане у линеарном
инелинеарном тексту и наоснову њих изводизакључак;– правилно структурира текст;– учествује у предлагањусадржаја и начина рада.
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ПРИРОДА И ДРУШТВО

Циљ упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему
Задаци:
- Развијање основних појмова о ужем и ширем друштвеном окружењу – завичају и домовини
- Изграђивање ставова и вредности средине у којој деца одрастају, као и шире друштвене заједнице
- Сналажење на географској карти - упознавање и читање симбола и знакова географске карте;
- Активно усвајање идеје о толеранцији
- Очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину
- Разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама
- Коришћење различитих социјалних вештина, знанај и умења у комуникацији и другим интеракцијским односима
- Оспособљавање за стицање и размену информација, комуницирање у различитим животним ситуацијама

ТЕМА/О
БЛАСТ САДРЖАЈ

БРОЈ
ЧАСОВА

ПО
ТЕМИ

ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

1.

Моја отаџбина Република Србија -Природне
одлике Србије
-Положај и територија Републике Србије
-Друштвене одлике Србије
-Привредне одлике Србије

31

-одреди положај и границу Србије, положај главног града и
већих насеља на географској карти Србије;
– одреди положај и именује природне и друштвене објекте на
географској карти Србије;
– повеже различите природно-географске карактеристике Србије
са размештајем становништва, изгледом насеља и делатностима
људи;
– уважава националну и културну разноликост као основу за
суживот свих грађана Републике Србије;
– представи знамените личности, културна добра и природне
лепоте по којима је Србија препознатљива у свету;
– у дискусији даје предност коришћењу локалних производа,
производа направљених од рециклираних материјала, као и
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2.

3.

4.

Човек – природно и друштвено биће
-Физичке промене у пубертету
-Дигитална безбедност

Прошлост Србије

Материјали

6

22

13

коришћењу обновљивих природних ресурса;
– повеже резултате рада са уложеним трудом;
– сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
– учествује у друштвено-корисним акцијама уз подршку
одраслих.
– повеже промене у изгледу свог тела и понашања са
одрастањем;
– планира своје дневне активности и време проведено уз ИКТ
уређаје;
– затражи помоћ уколико се суочи са непримереним садржајима
у дигиталном окружењу;
– повеже резултате рада са уложеним трудом;
– сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
– учествује у друштвено-корисним акцијама уз подршку
одраслих.
– прикаже хронолошки на ленти времена значајне историјске
догађаје и личности;
– опише начин живота људи кроз време користећи различите
изворе информација;
– представи ток и резултате истраживања (писано, усмено,
помоћу ленте времена, презентацијом и/или цртежом и др.);
– пронађе и одабере потребне информације из различитих извора
(писаних, сликовних, дигиталних);
– повеже резултате рада са уложеним трудом;
– сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
– учествује у друштвено-корисним акцијама уз подршку
одраслих.

– идентификује и самостално раздваја смеше просејавањем,
одливањем, цеђењем и испаравњем;
– испита електричну проводљивост материјала помоћу
једноставног струјног кола;
– наведе примере штедљивог коришћења електричне енергије;
– наведе примере употребе магнета у свакодневном животу;
– наведе примере превенције и заштите од пожара;
– повеже резултате рада са уложеним трудом;
– сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
– учествује у друштвено-корисним акцијама уз подршку
одраслих.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И
ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад,
индивидуализација,тематско планирање, вршњачко подучавање, рад у паровима,
самосталан рад и решавање задатака код куће, рад на дечјој штампи, посета
музеју, пројектна настава.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ
НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према
раду);
- кроз индивидуални рад; кроз групни рад и комуникацију;
- кроз контролне и писмене задатке;самопроцена; вршњачко процењивање;
- кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних
предмета и активности које их допуњују.

Кључни појмови садржаја:Моја отаџбина Република Србија, природне и друштвене одлике Србије, човек природно и друштвено
биће, прошлост Србије, материјали.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

описивање, посматрање, примењивање,меморисање, запажање, играње,илустровање, истраживање,анализирање, логичко закључивање,
повезивање са свакодневним животом, уочавање, груписање, посета музеју, играње улога, прикупљање података.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

-упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање,креирање,подстицање, демонстрација, организовање
рада, мотивисање, кориговање, евалуација, процењивање,давање упутстава, израда материјала, усклађивање рада са индивидуалним
способностима ученика обзиром на узрасне и развојне  карактеристике.

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

У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:
1ПД.1.1.1. прави разлику између природе и производа људског рада
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу
1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића
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1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања
1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића
1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима
У области ЕКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе
1ПД.1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе
У области ДРУШТВО ученик/ученица:
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови
1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу
1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу
У области ДРЖАВА СРБИЈА ученик/ученица:
1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода
1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике
1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, границе, главни град, симболи, становништво
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића
1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића
1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту
1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници
У области ЕКОЛОГИЈА ученик/ученица:

1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе
1ПД.2.2.2. разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и рационалног коришћења необновљивих ресурса
1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса
1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити
У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ
ученик/ученица:
1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља
1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и најважнија насеља, облике рељефа и
површинских вода
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У области ДРУШТВО ученик/ученица:
1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама
1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности

У области ДРЖАВА СРБИЈА ученик/ученица:

1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини
1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији
1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, климе – и делатности људи
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу

У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:

1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима

У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ
ученик/ученица:
1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу
картографских знакова

У области ДРУШТВО ученик/ученица:

1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима
1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују

У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица:
1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу:
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У области ДРУШТВО ученик/ученица:
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите
1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља

3. Прошлост Србије Kомуникативна компетенција, компетенција за учење, дигитална компетенција, рад са подацима и
информацијама, компетенција за сарадњу, одговоран однос према околини; oдговорно учешће у демократском друштву; У
области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица:
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара
1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости
1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости

1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена
1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и личности
1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад
1ПД.2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских периода
1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком историјском периоду или личности је реч
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу
1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја и појава – прикаже хронолошки на ленти
времена значајне историјске догађаје и личности;
– опише начин живота људи кроз време користећи различите изворе информација;
– представи ток и резултате истраживања (писано, усмено, помоћу ленте времена, презентацијом и/или цртежом и др.);
– пронађе и одабере потребне информације из различитих извора (писаних, сликовних, дигиталних);
– повеже резултате рада са уложеним трудом;
– сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
– учествује у друштвено-корисним акцијама уз подршку одраслих.

4.Материјали
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Kомуникативна компетенција, компетенција за учење, дигитална компетенција, рад са подацима и информацијама, компетенција за
сарадњу, одговоран однос према околини; oдговорно учешће у демократском друштву;
предузимљивост и оријентација ка предузетништву.

У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица:
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.

1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта
1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала
1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите састојке
1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост, провидност, намагнетисаност
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу
1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког утицаја и деловања воде и ваздуха
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање
1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава
1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу
1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала
1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају други материјали од оних промена материјала при којима не настају други
материјали
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу
1ПД.3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу
– идентификује и самостално раздваја смеше просејавањем, одливањем, цеђењем и испаравњем;
– испита електричну проводљивост материјала помоћу једноставног струјног кола;
– наведе примере штедљивог коришћења електричне енергије;
– наведе примере употребе магнета у свакодневном животу;
– наведе примере превенције и заштите од пожара;
– повеже резултате рада са уложеним трудом;
– сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
– учествује у друштвено-корисним акцијама уз подршку одраслих.



166

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Циљ: Циљ 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.

Задаци:
- подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела;
- развој и усавршавање моторичких способности;
- стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања
неопходних за њихово усвајање;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно- образовног
подручја;
- формирање морално-вољних квалитета личности;
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневном животу и раду;
- стицање и развијање свести о потреби здраваља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине.

ТЕМА/
ОБЛАСТ САДРЖАЈ

БРОЈ
ЧАСОВА

ПО ТЕМИ
ИСХОДИ СТАНДАРДИ ПОСТИНУЋА

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 6

- примени општеприпремне вежбе
(вежбе обликовања);
- прати промене у  сопственој
тежини и висини;
- самостално коригује неправилно
држање;
- правилно држи тело;

ФВ.1.1.1.Унапређује моторичке способности
ФВ.1.1.2.Правилно изводи једноставније вежбе
обликовања, са и без реквизита
ФВ.1.1.3.Разуме значај  правилног држања тела за
здравље
ФВ.2.1.1.Примењује самостално научени комплекс
јутарње гимнастике
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2. МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ,СПОРТ
ИСПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ

28

- сагледа резултате физичких
способности;

- правилно изводи вежбе, разноврсна
природна и изведена кретања;
- комбинује усвојене моторичке
вештине у игри и свакодневном
животу;
- одржава равнотежу у различитим
кретањима;
- правилно подиже, носи и спушта
терет;
- изведе кретања, вежбе и саставе уз

музичку пратњу;
- изведе дечји и народни плес;
- правилно изводи и контролише
покрете у различитим кретањима;

- користи терминологију вежбања;
- поштује правила понашања на
вежбалиштима;
- поштује мере безбедности током
вежбања;
- одговорно се односи према
објектима, справама и реквизитима;
- поштује и примени правила игре;
- навија и бодри учеснике у игри на
начин који никога не вређа;
- прихвати  победу и пораз као
саставни део игре и такмичења;
- уредно одлаже своје ствари пре и
након вежбања;
- препозна здравствено стање када
не треба да вежба;
- примењује хигијенске мере пре, у
току и након вежбања и у другим
ситуацијама;
- уредно одржава простор у коме

ФВ.2.1.1.Правилно изводи најмање један комплекс вежби
обликовања и приказује вежбе за поједине делове тела
ФВ.3.1.1. Зна утицај и значај вежби обликовања за
организам, познаје поделу вежби обликовања и њихову
терминологију и функцију појединих вежби у комплексу.

ФВ.1.2.1.Правилно трчи варијантама технике трчања на
кратке, средње и дуге стазе и мери резултат
ФВ.1.2.2.Зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом
технике и мери дужину скока
ФВ.1.2.3.Зна правилно да скаче увис пркорачном
варијантом технике
ФВ.1.2.4.Правилно изводи вежбе на тлу
ФВ.1.2.5. Ученик/ученица правилно баца лоптицу и
вортекс и мери дужину хица.
ФВ.1.2.6.Правилно изводи вежбе на греди и шведској
клупи
ФВ.1.2.7.Познаје правила спортских и елементарних
игара
ФВ.2.2.1. Зна терминологију, значај трчања, основе
тренинга и пружа прву помоћ.
ФВ.2.2.2.Правилно изводи прескоке
ФВ.2.2.3.Правилно изводи упоре и висове
ФВ.2.2.4.Правилно изводи основне ритмичке вежбе са
лоптом, вијачом и обручем
ФВ.2.2.5.Правилно изводи плес и народно кола
предвиђена  за четврти разред
ФВ.2.2.6.Игра Мини - рукомет, “Футсал”- мали фудбал,
кошарку, одбојку и Јаџент, примењујући основну
технику, неопходна правила и сарађује са члановима
екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање
других
ФВ.3.2.1.Игра Мини - рукомет, “Футсал”- мали фудбал,
кошарку, одбојку и Јаџент, примењујући виши ниво
технике, већи број правила, једноставније тактичке
комбинације и уз висок степен сарадње са члановима
екипе изражава сопствену личност уз поштовање других

ФВ.1.3.1.Зна основне појмове везане за физичко вежбање
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3. ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

14

4

живи и борави;
- увиди значај правилне исхране за
вежбање;
- повеже различита вежбања са
њиховим утицајем на здравље;
- препозна лепоту покрета и
кретања;
- користи научена вежбања у
рекреацији породице;
- правилно реагује у случају повреде
у школи;
- вреднује сопствена и туђа
постигнућа у вежбању;
- учествује у предлагању садржаја и
начина рада.

ФВ.1.3.2.Познаје основна начела безбедности у сали, на
игралишту и учионици
ФВ.1.3.3.Примењује здравствено-хигијенске мере
ФВ.1.3.4.Зна основна правила Мини - рукомета,
“Футсала”, кошарке, одбојке и Јаџента
ФВ.2.3.1.Зна утицај физичког вежбања
ФВ.2.3.2. Испољава заинтересованост за физичко
вежбање
ФВ.2.3.3.Позитивно вреднује успешне потезе и уложени
труд свих учесника у игри, уз подстицање свих учесника
у игри
ФВ.3.3.1. Испољава позитиван став према физичком
вежбању у свакодневном животу
ФВ.3.3.2. Доказује се кроз физичко вежбање
ФВ.3.3.3. испољава позитиван став према сарадњи са
другима у реализацији различитих задатака Физичког и
здравственог васпитања

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА,
ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад , индивидуализација, тематско
планирање, вршњачко подучавање, рад у паровима, самосталан рад , излети, екскурзије,
одлазак у природу, посета спортским манифестацијама.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

•у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
•кроз индивидуални рад;•кроз групни рад и комуникацију;
•кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и
активности које их допуњују.

Кључни појмови садржаја: физичке способности, моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине,физичка и здравствена култура.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА- ходање, трчање, скакање, бацање, играње, хватање, провлачење, гађање, дизање, ношење,
примењивање, слушање, решавање проблема, самостални интерактивни рад.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање, подстицање,
демонстрација, организовање рада, мотивисање, кориговање, процењивање, давање упутстава, усклађивање рада са индивидуалним
способностима ученика обзиром на узрасне и развојне карактеристике, посете спортским манифестацијама.
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ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ учења предмета ликовна култура, је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетске критеријуме кроз практични рад,
оспособљава за комуникацију и изграђује позитиван одност према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.

Задаци:
-Настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у
природи.
-Оспособљавати ученике да се служе средствима и техникама ликовно- веизуелног изражавања који су доступни његовом узрасту.
-Стварати услове за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја (облике и њихове квалитете, односе у видном пољу, светло
и сенку, тактилност, цртани филм и обликовање материјала или предмета њиховим спајањем)
- Мотивисати ученика да се слободно ликовно - визуелно изражава, својствено узрасту и индувидуалној способности и да маштовито
представља свет око себе.
-Развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности.
-Да ствара интересовања и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја, чување културних добара.

ТЕМА/
ОБЛАСТ САДРЖАЈ

БРОЈ
ЧАСОВА

ПО ТЕМИ
ИСХОДИ СТАНДАРДИ

ПОСТИНУЋА

1.

2.

КОМПОЗИЦИЈА

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

34

6

20

•поштује инструкције за припремање, одржавање и одлагање
материјала и прибора;
•изражава замисли, интересовања, сећања, емоције и машту
традиционалним ликовним техникама;
•користи амбалажу и предмете за једнократну употребу у
стваралачком раду;

ЛК.1.1.1. разликује и
користи (у свом раду)
основне медије,
материјале и технике



170

3.

4.

НАСЛЕЂЕ

СЦЕНА

12
•примењује, у стваралачком раду, основна знања о композицији;
•користи одабрана уметничка дела и визуелне информације као
подстицај за стваралачки рад;
•тумачи једноставне знаке, симболе и садржаје уметничких дела;
•разговара о значају одабраног уметника, уметничког дела,
споменика и музеја;
•учествује у планирању и реализацији ликовног пројекта или
радионице;
•разматра, у групи, шта и како је учио/учила и где та знања може
применити;
•уочава и формулише ликовни проблем;
•активно посматра, опажа и уочава предмете, бића и појаве и
односе међу њима;
•опажа и указује на сличности и разлике у уметничким делима и
традицији различитих народа;
•изражава своје ставове, емоције, имагинацију и запажања
одабраним ликовним елементима, материјалом, прибором и
техникама;
•исказује своје мишљење о томе како је развој цивилизације
утицао на развој уметности;
•разговара о одабраним идејама, темама или мотивима у
уметничким остварењима различитих култура и епоха;
•учествује у заједничком креативном раду који обједињује
различите уметности и/или уметност и технологију, уметност и
науку;
•учествује у обликовању и уређењу простора у школи, код куће
или у окружењу;
•комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања;
•изражава одабране садржаје изразом лица, положајем тела,
покретима или кретањем;
•сарађује у тиму и показује кооперативност у раду;
•разговара са вршњацима о доживљају простора, дизајна,
уметничких и ученичких радова, уважавајући различитости;
•показује иницијативу и самосталност у раду;
•именује и описује појам и одређује значење кључних појмова
лекције;
•описује простор који уочава у природи, окружењу и уметничким
делима;
•наводи примере из окружења и тумачи их;

ЛК.1.1.3. описује свој рад
и радове других (нпр.
исказује утисак)

ЛК.1.2.1. описује свој рад
и радове других (нпр.
исказује утисак)

ЛК.1.3.2. зна да наведе
различита занимања за
која су потребна знања и
вештине стечене учењем у
визуелним уметностима
(нпр. костимограф,
дизајнер, архитекта...)

ЛК1.3.3. познаје места и
изворе где може да
прошири своја знања
везана за визуелне
уметности (нпр. музеј,
галерију, атеље,
уметничка радионица...)

ЛК.2.1.2. образлаже свој
рад и радове других (нпр.
наводи садржај, тему,
карактеристике технике...)

ЛК.2.2.1. одабира
адекватан садржај да би
представио неку идеју или
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•повезује уметничко занимање и уметнички занат са
одговарајућим продуктом;
•разуме контекст културног наслеђа различитих епоха;
•активно тумачи уметничка остварења у складу задатим
критеријумима и са личним доживљајем;
•указује на сличности и разлике које опажа у уметничким делима
и традицији различитих народа;
•објашњава процедуре и значења;
•користи традиционалне технике и одабрана савремена средства за
ликовно истраживање и стварање;
•користи самостално или у сарадњи са другима одабране изворе,
податке и информације као подстицај за стваралачки рад;
•примењује знања, оригиналне идеје, вештине и различите методе
у практичном раду;
•спретно и прецизно манипулише прибором, средствима и
материјалима у практичном раду;
•повезује кључне текстуалне податке и визуелне информације;
•повезује стечена знања са осталим наставним садржајима;
•открива, упоређује и анализира значења просторних односа у
окружењу и уметничким делима;
•тумачи једноставне визуелне информације и поруке из
свакодневног живота;
•експериментише и истражује изражајне могућности техника и
материјала у сопственом раду;
•проналази и систематизује информације из различитих извора;
•развија стратегије за проналажење разних одговора и начина за
решавање проблема;
•обликује ликовне композиције примењујући основна знања о
њима;
•преобликује, самостално или у сарадњи са другима, амбалажу и
предмете за рециклажу мењајући им употребну функцију;
•креира, самостално или у тиму, презентације о одабраним
темама;
•распоређује облике, боје, линије и/или текстуре креирајући
оригиналне композиције;
•довршава непотпуне целине на разне начине;
•производи разноврсне, маштовите и оригиналне идеје;
•инвентивно се изражава кроз примену различитих медија и
техника;

концепт

ЛК.3.1.2. одабира
адекватна средства (медиј,
материјал, технику)

ЛК.3.2.3. користи тачне
термине (нпр. текстура,
ритам, облик...) из
визуелних уметности
(примерене узрасту и
садржају) када образлаже
свој рад и радове других
ученика

ЛК.3.2.4. уочава
међусобну повезаност
елемената, принципа и
садржаја на свом
раду и на радовима других
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•преобликује познате форме и осмишљава нове функције и
значења;
•уважава себе и друге када снима, обрађује и дели дигиталне
фотографије;
•поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и
одлагање материјала и прибора;
•показује радозналост и склоност да поставља питања, критикује,
дискутује и изражава своје ставове у односу на тему/ликовни
проблем;
•процењује и аргументује сопствене и ставове и поступке других,
•представља и процењује усмено своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно;
•објашњава процедуре и значења и изводи закључке;
•уважава различитост, мултикултуралност;
•показује емпатију и хумане ставове.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА,
ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- самосталан рад , групни рад, рад у паровима, кооперативно учење, диференцирани
рад, индивидуализација, тематско планирање, вршњачко подучавање, излети,
екскурзије,одлазак у природу, рад са родитељима, посета музејима и галеријама,
изложбама, учешће на ликовним конкурсима.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ
ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

•у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
•кроз индивидуални рад;
•кроз групни рад и комуникацију;
•кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и
активности које их допуњују.

Кључни појмови садржаја: композиција, споразумевање, наслеђе, сцена.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА- описивање, посматрање, примењивање, запажање, илустровање, цртање, сликање, моделовање, слагање,
колажирање, вајање, истраживање, анализирање, логичко закључивање, повезивање са свакодневним животом, уочавање, посета
музеју, играње улога, прикупљање различитих материјала и репродукција.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА- објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање, креирање, подстицање,
демонстрација, организовање рада, мотивисање, кориговање, евалуација, давање упутстава, усклађивање рада са индивидуалним
способностима ученика обзиром на узрасне и развојне карактеристике, посете културним и образовним, институцијама...
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МУЗИЧКА КУЛТУРА

Циљ наставе и учења Музичке културе 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.

Задаци:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање заразумевање музичких порука;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење,слушање, истраживање и стварање звука);
– упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;
– развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи ислуша);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.

Садржаје музичке културе чине следеће активности: извођење (певање/свирање),слушање и стварање музике.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за
сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини.

ТЕМА/
ОБЛАСТ САДРЖАЈ

БРОЈ
ЧАСОВА

ПО ТЕМИ
ИСХОДИ СТАНДАРДИ

ПОСТИНУЋА

1.

2.

3.

4.

Извођење музике

Извођење и слушање музике

Извођење и музичко стваралаштво

Извођење, слушање музике и музичко
стваралаштво

8

17

4

6

-пева и свира по слуху и са нотног текста песме
различитог садржаја и расположења;
-примени изражајне музичке елементе;
-осмисли и изведе једноставну ритмичку и мелодијску
пратњу;
-учествује у школским приредбама и манифестацијама.
-самостално или уз помоћ одраслих користи предности
дигитализације:

–опише своја осећања у вези са слушањем музике;
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4. Слушање музике 1 –препознаје народну и уметничку музику;
–опише улогу музике у медијима;
–разликује инструменте по боји звука и изражајним
могућностима;
–повеже карактер дела са избором инструмента и
елементима музичкe изражајнoсти;
–уочи контраст и понављање у музичком делу;
–поштује договорена правила понашања при слушању и
извођењу музике;
–коментарише своје и туђе извођење музике;
–самостално или уз помоћ одраслих користи предности
дигитализације
–осмисли и изведе једноставну ритмичку и мелодијску
пратњу;
–осмисли музички одговор на музичко питање;
–осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст;
–изабере одговарајући музички садржај (од понуђених)
према литерарном садржају;
–самостално или уз помоћ одраслих користи предности
дигитализације.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И
ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

комуникативни приступ уз примену групног и индивидуалног рада;
користе се комбиноване методе, најчешће дијалошка и илустративно-
демонстративна; активно учење уз коришћење одговарајућег аудио и видео-
материјала, постера;уџбеникмултимедијални ПДФ
табла, фломастер, кредахармонски инструментдечији музички инструменти
(ударачки инструменти неодређене висинине тона Орфовог
инструментаријума)слике инструмената и композиторауметничке
репродукцијекомпјутер, пројектор, платноинтернет

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

Систематско праћење ученика кроз:
1.ангажовање ученика на часу2. партиципацију музичког догађаја3. специфичне
вештине4. певање и свирање

Периодично праћење ученика кроз:
1. усмену проверу знања2. музичке слагалице и квизове знања3. израду креативних
задатака на одређену тему
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА-слуша пажљиво музичке примере;-стиче нова знања;-уочава инструменте, гласове и извођачке
саставе;-анализира основне музичке елементе;-критикује на основу личног запажања;-пореди дела различитих вредности;-илуструје
свој лични доживљај дела;-препознаје слушано дело;-повезује исте елементе у различитим делима;-примењује стечена знања и
искуства;-процењује;-оцењује. -распевава се;-пева по слуху;-свира на дечијим ударачким инструментима;-игра народне игре;-запажа,
уочава, повезује, прави разлику;-стиче нова знања;-импровизује ритам на ритмичком инструменту;-допуњује ритам и мелодију;-
импровизује покрет;-креира;-осмишљава ритмичку пратњу;-конструише свој инструмент;-примењује стечена знања;

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА-демонстрира музичке примере;-приказује слике композитора, инструмената, инструменталних и
вокалних састава; -објашњава, формулише;-организује и усмерава ученике;-запажа;-разматра;-анализира;-процењује;-оцењује.-
организује и усмерава ученике;-запажа;
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ СТАНДАРДИ
Циљ наставе и учења Пројектне наставе је стицање знања и
оспособљавање ученика да знања примене у животу, решавање актуелних
проблема из животног окружења, самостално коришћење различитих
извора ради стицања нових знања, подстицање за истраживањем,
истраживачко учење, развој интересовања за уметност, културу и
демократију, развој комуникационих вештина.

36
Исходи се дефинишу и
операционализују
након избора теме.

АКТИВНОСТИ
Етапе пројектне активности:
ЦИЉАНА ЕТАПА
АНАЛИТИЧКА ЕТАПА
ИСТРАЖИВАЧКА ЕТАПА
КОНСТРУКЦИЈСКА ЕТАПА
ПРЕЗЕНТАЦИОНА ЕТАПА
РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕЊИВАЧКА
ЕТАПА
ЕВАУЛАЦИЈА

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

-Разматрање предмета истраживања, добијање
неопходних додатних информација, утврђивање
циљева истраживања
-Формулисање задатка, утврђивање извора
-Састављање плана рада, прикупљање
информација, практично остваривање изабраних
улога, испуњавање одговарајућих функција
-Анализа добијених информација, комбиновање
идеја и њихово уопштавање, извлачење опште
идеје
-Јавна одбрана
-Процена процеса реализације, подстицај за
стицање нових знања
-Самооцена у оквиру пројектне активности

-Одређивање предмета истраживања,
мотивисање ученика, помоћ у постављању
циљева наставног пројекта
-Изношење предлога одговарајућег извора,
начин прикупљања  и анализа података,
корекција, одређивање улога у сагласности са
очекиваним исходима
-Расподела посебно одабраних материјала
сваком ученику, консултације, координација,
контрола урађеног, подстицање
-Сагледавање слабости, консултације у оквиру
отклањања слабости, консултације о
формирању текуће документације
-Организација екпертизе
-Уопштавање рецензија и мишљења,
прогностичке оцене организације и реализација
пројекта
-Оцењивање педагошког ефекта рада

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА,
ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад , индивидуализација,тематско
планирање, вршњачко подучавање, рад у паровима,  самосталан рад  код куће , посета
музеју, парку, шуми, објеката у непосредној близини и шире (зависно од теме пројекта).

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

- у току сваког часа- пројекта,  кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према
раду);  кроз индивидуални рад;  кроз групни рад и комуникацију; кроз примену стечених
знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и активности које их допуњују.
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Циљ наставе страног језика у четвртом разреду је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу, у
усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног окружења. У исто време, настава страних језика треба да подстакне
развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације  за учење језика, олакша разумевање других и различитих култура
и традиција, стимулише машту, креативност и радозналост и подстиче задовољство коришћења страног језика.

Циљ наставе је да ученик: разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама; чита са разумевањем кратке
писане и илустроване текстове; да самостално усмено изражава садржаје у вези са познатим темама; да у писаној форми изражава
краће садржаје у вези са познатим темама, поштујући правила писаног кода; да остварује комуникацију и са другима размењује
информације у вези са познатим темама поштујући социокултурне норме комуникације и да препознаје основне принципе граматичке
и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика.
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Ред.бр. Садржај

Број
часова

по
теми

Стандарди Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода образовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања прописаних

наставних планова и
програма
(праћење)

1.

StarterUnit

Поздрављање и
престављање;
изражавање
количина.

4 1.1.1.  1.1.2.
1.1.3.  1.1.4.
1.1.5.
1.1.8.1.1.9.
1.1.10.  1.1.11.
1.1.12.  1.1.13.
1.1.15.1.1.20.
1.1.21. 1.1.22.
1.1.23.  1.2.1.
1.2.2.  1.2.3.
1.2.4.  1.3.1.
2.1.1. 2.1.2.
2.1.3. 2.1.6.
2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.120.
2.3.2.

Наставник презентује
непознати вокабулар, кроз
кључне речи и изразе; пушта
аудио/видео записе или чита
дате текстове;
мотивише ученике за рад,
усклађује рад са
индивидуалним
способностима ученика,
подстиче сарадњу и
самосталност у раду као и
креативно / критичко
мишљење,  пружа подршку,
прати и  евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима.

Ученици у усменој и
писменој
комуникацији уче и
увежбавају:
- основне бројеве: 1-
100;речи којима се
именујушколски
предмети,врсте
домова и речикоје се
односе на временске
прилике

Комуникативно-
интерактивни приступ,
групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад на
тексту, метод писаних
радова, текстуални и
илустративни метод

Континуирано праћење и
евалуација разумевања говора и
краћег писаног текста, усменог
изражавања, писменог
изражавања,
усвојености језичких садржаја и
граматичких структура,
правописа, залагања на часу,
израде домаћих задатака и
пројеката,
сумативно и формативно
праћење и оцењивање
кроз све активности,
комуникацију
и кроз контролне задатке.

Ред.бр. Teма/област

Број
часова

по
теми

Стандарди Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања прописаних

наставних планова и
програма
(праћење)



179

2.

Module 1 A
big family,
Watersports

Описивање
места и
предмета;изра
жавање
поседовања;
описивањетрен
утнихрадњи у
садашњости;
описивање
способности у
садашњости.

11 1.1.1.  1.1.2.
1.1.3.  1.1.4.
1.1.5.  1.1.7.
1.1.8.1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.1.1.12.
1.1.13. 1.1.15.
1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23
1.2.1.  1.2.2.
1.2.3.  1.2.4.
1.3.1.  2.1.1.
2.1.2. 2.1.3.
2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.19.
2.1.22.  2.1.25
2.1.26. 2.3.2.

Наставник презентује
непознати вокабулар, кроз
кључне речи и изразе; пушта
аудио/видео записе или чита
дате текстове;
мотивише ученике за рад,
усклађује рад са
индивидуалним
способностима ученика,
подстиче сарадњу и
самосталност у раду као и
креативно / критичко
мишљење,  пружа подршку,
прати и евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима.

Ученици у усменој и
писменој
комуникацији уче и
увежбавају:
- речикоје се односе на
физички изглед
чланова породице;
речи којима се именују
слободне активности;
језичкe структурe
(present continuous);
(the verb ‘can’);(the verb
‘to be’)(possessive
adjectives);(the verb
‘have got’);кратку
причу и песму која се
односи на тему.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано праћење и
евалуација разумевања говора и
краћег писаног текста, усменог
изражавања, писменог
изражавања,
усвојености језичких садржаја и
граматичких структура,
правописа, залагања на часу,
израде домаћих задатака и
пројеката,
сумативно и формативно
праћење и оцењивање
кроз све активности,
комуникацију
и кроз контролне задатке.

Ред.бр. Teма/област

Број
часова

по
теми

Стандарди Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања прописаних

наставних планова и
програма
(праћење)
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3

Module
2Where is ...?,
A green day

Описивање
места;
описивање
уобичајених
радњи у
садашњости;
изражавање
(не)допадања;
исказивање
хронолошког
времена.

10 1.1.1.  1.1.2.
1.1.3.  1.1.4.
1.1.5.  1.1.7.
1.1.8.1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.1.1.12.
1.1.13. 1.1.15.
1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23
1.2.1.  1.2.2.
1.2.3.  1.2.4.
1.3.1.  2.1.1.
2.1.2. 2.1.3.
2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.19.
2.1.22.  2.1.25
2.1.26. 2.3.2.

Наставник презентује
непознати вокабулар, кроз
кључне речи и изразе;
пушта аудио/видео записе
или чита дате текстове;
мотивише ученике за рад,
усклађује рад са
индивидуалним
способностима ученика,
подстиче сарадњу и
самосталност у раду као и
креативно / критичко
мишљење,  пружа подршку,
прати и  евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима.

Ученици у усменој и
писменој комуникацији
уче и увежбавају:
- речикоје се односе на
места у граду: речи које
се односе на занимања;
речикоје се односе на
активности у слободно
време; изразе који се
односе на исказивање
времена и спортове;
језичкe структурe
користећи(prepositions
of place); (present
simple);(like + -ing) и
(adverbs of
frequency);кратку
причу и песму која се
односи на тему.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано праћење и
евалуација разумевања говора и
краћег писаног текста, усменог
изражавања, писменог
изражавања,
усвојености језичких садржаја и
граматичких структура,
правописа, залагања на часу,
израде домаћих задатака и
пројеката,
сумативно и формативно
праћење и оцењивање
кроз све активности,
комуникацију
и кроз контролне задатке.

Ред.бр. Teма/област

Број
часова

по
теми

Стандарди Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања прописаних

наставних планова и
програма
(праћење)
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4

Module
3Funny
clothes, A fruit
salad

Изражавање
(не)допадања и
захвалности;
изражавање
количина;
описивање
људи.

10 1.1.1.  1.1.2.
1.1.3.  1.1.4.
1.1.5.  1.1.7.
1.1.8.1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.1.1.12.
1.1.13. 1.1.15.
1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23
1.2.1.  1.2.2.
1.2.3.  1.2.4.
1.3.1.  2.1.1.
2.1.2. 2.1.3.
2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.19.
2.1.22.  2.1.25
2.1.26. 2.3.2.

Наставник презентује
непознати вокабулар, кроз
кључне речи и изразе;
пушта аудио/видео записе
или чита дате текстове;
мотивише ученике за рад,
усклађује рад са
индивидуалним
способностима ученика,
подстиче сарадњу и
самосталност у раду као и
креативно / критичко
мишљење,  пружа подршку,
прати и  евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима.

Ученици у усменој и
писменој комуникацији
уче и увежбавају:
- речикоје се односе на
одећу; речикоје се
односе на правила по-
нашања у
школи;речикоје се
односе на храну; изразе
за иражавање
количине; језичкe
структурe There are
...(plurals- (regular,
irregular);
(must/mustn’t); (can,
may (permission)(much,
many, a lot of) (some,
any); икратку причу и
песму која се односи на
тему.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано праћење и
евалуација разумевања говора и
краћег писаног текста, усменог
изражавања, писменог
изражавања,
усвојености језичких садржаја и
граматичких структура,
правописа, залагања на часу,
израде домаћих задатака и
пројеката,
сумативно и формативно
праћење и оцењивање
кроз све активности,
комуникацију
и кроз контролне задатке.

Ред.бр. Teма/област

Број
часова

по
теми

Стандарди Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања прописаних

наставних планова и
програма
(праћење)
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5

Module 4 A
greatzoo,
Sorry, Miss!

Описивање
бића и
предмета;
разумевање и
исказивање
једонставних
упустава и
налога;
исказивање
припадања;
исказивање
положаја у
простору.

10 1.1.1.  1.1.2.
1.1.3.  1.1.4.
1.1.5.  1.1.8.
1.1.9.  1.1.10.
1.1.11. 1.1.12.
1.1.13. 1.1.14.
1.1.15. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23.
1.2.1.  1.2.2.
1.2.3.  1.2.4.
1.3.1.  2.1.1.
2.1.2. 2.1.3.
2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.15.
2.1.19. 2.1.22.
2.1.25  2.1.26.
2.2.1.  2.2.2.
2.2.4. 2.3.1.
2.3.2.

Наставник презентује
непознати вокабулар, кроз
кључне речи и изразе;
пушта аудио/видео записе
или чита дате текстове;
мотивише ученике за рад,
усклађује рад са
индивидуалним
способностима ученика,
подстиче сарадњу и
самосталност у раду као и
креативно / критичко
мишљење,  пружа подршку,
прати и евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима.

Ученици у усменој и
писменој комуникацији
уче и увежбавају:
- речикоје се односе на
животиње/придеве; на
места у граду:
personality adjectives: -
језичкe
структурe:(comparisons)
;(superlatives);(there
was/there were) икратку
причу и песму која се
односи на тему.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано праћење и
евалуација разумевања говора и
краћег писаног текста, усменог
изражавања, писменог
изражавања,
усвојености језичких садржаја и
граматичких структура,
правописа, залагања на часу,
израде домаћих задатака и
пројеката,
сумативно и формативно
праћење и оцењивање
кроз све активности,
комуникацију
и кроз контролне задатке.

Ред.бр. Teма/област

Број
часова

по
теми

Стандарди Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања прописаних

наставних планова и
програма
(праћење)
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6

Module 5,

Afunnyday,
Holidays!

Исказивање
хронолошког
времена;описи
вање бића и
предмета;
исказивање
једноставних
предлога;
честитање
рођендана.

19 1.1.1.  1.1.2.
1.1.3.  1.1.4.
1.1.5.  1.1.8.
1.1.9.  1.1.10.
1.1.11. 1.1.12.
1.1.13. 1.1.14.
1.1.15. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23.
1.2.1.  1.2.2.
1.2.3.  1.2.4.
1.3.1.  2.1.1.
2.1.2. 2.1.3.
2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.15.
2.1.19. 2.1.22.
2.1.25  2.1.26.
2.2.1.  2.2.2.
2.2.4. 2.3.1.
2.3.2.

Наставник презентује
непознати вокабулар, кроз
кључне речи и изразе;
пушта аудио/видео записе
или чита дате текстове;
мотивише ученике за рад,
усклађује рад са
индивидуалним
способностима ученика,
подстиче сарадњу и
самосталност у раду као и
креативно / критичко
мишљење,  пружа подршку,
прати и  евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима.

Ученици у усменој и
писменој комуникацији
уче и увежбавају:
- речикоје се односе на
причу; на месеце у
години; на одмор: на
географске појмове;
језичкe структурe:(past
simple); (prepositions of
time);(be going to);
(question words;кратку
причу и песму која се
односи на тему.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано праћење и
евалуација разумевања говора и
краћег писаног текста, усменог
изражавања, писменог
изражавања,
усвојености језичких садржаја и
граматичких структура,
правописа, залагања на часу,
израде домаћих задатака и
пројеката,
сумативно и формативно
праћење и оцењивање
кроз све активности,
комуникацију
и кроз контролне задатке.

Ред.бр. Teма/област

Број
часова

по
теми

Стандарди Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања прописаних

наставних планова и
програма
(праћење)
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7

7. Holidays

Честитање
празника,
рођендана и
других
значајних
догађаја

5 1.1.1.  1.1.2.
1.1.3.  1.1.4.
1.1.5.  1.1.8.
1.1.9.  1.1.10.
1.1.11. 1.1.12.
1.1.13. 1.1.14.
1.1.15. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23.
1.2.1.  1.2.2.
1.2.3.  1.2.4.
1.3.1.  2.1.1.
2.1.2. 2.1.3.
2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.15.
2.1.19. 2.1.22.
2.1.25  2.1.26.
2.2.1.  2.2.2.
2.2.4. 2.3.1.
2.3.2.

Наставник презентује
непознати вокабулар, кроз
кључне речи и изразе;
пушта аудио/видео записе
или чита дате текстове;
мотивише ученике за рад,
усклађује рад са
индивидуалним
способностима ученика,
подстиче сарадњу и
самосталност у раду као и
креативно / критичко
мишљење,  пружа подршку,
прати и евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима.

Ученици у усменој и
писменој комуникацији
уче и увежбавају:
- речи и изразе којe се
односе на празник; на
Божић; на Saint Sava’s
Dayна Дан жена; на
Ускрс; на Дан шале; и
песме које се односе на
тему.

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано праћење и
евалуација разумевања говора и
краћег писаног текста, усменог
изражавања, писменог
изражавања,
усвојености језичких садржаја и
граматичких структура,
правописа, залагања на часу,
израде домаћих задатака и
пројеката,
сумативно и формативно
праћење и оцењивање
кроз све активности,
комуникацију
и кроз контролне задатке.

Ред.бр. Teма/област

Број
часова

по
теми

Стандарди Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и
исхода обазовања и

стандарда
постигнућа

Начин  поступак
остваривања прописаних

наставних планова и
програма
(праћење)
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Исходи
- поздраве и отпоздраве, примењујући једноставнија језичка средства; представе себе и другог; разумеју једноставнија питања личне
природе и одговаре на њих; постављају једноставнија питања личне природе;у неколико једноставнијих везаних исказа саопште
информације личне природе о себи и другима водећи рачуна о приватности и поверљивости; разумеју, питају и саопште колико нечега
има.
- разумеjу једноставније описе предмета и места; опишу бића, предмете и места; разумеју једноставније исказе којима се изражава
(не)поседовање и реагује на њих; траже и дају једноставнија обавештења која се односе на (не)поседовање;
разумеју једноставније текстове у којима се описују тренутне радње у садашњости;
размене информације које се односе на дату комуникативну ситуацију;  опишу тренутне радње у садашњости користећи једноставнија

језичка средства;
разумеју једноставније текстове у којима се описују способности у садашњости;
размене информације које се односе на дату комуникативну ситуацију;

8

My Green
Passport

Разумевање и
давањеједноста
внихупутстава
и налога;
описивањебића
, предмета,
места и појава.

3 1.1.1.  1.1.2.
1.1.3.  1.1.4.
1.1.5.  1.1.8.
1.1.9.  1.1.10.
1.1.11. 1.1.12.
1.1.13. 1.1.14.
1.1.15. 1.1.17.
1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23.
1.2.1.  1.2.2.
1.2.3.  1.2.4.
1.3.1.  2.1.1.
2.1.2. 2.1.3.
2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.15.
2.1.19. 2.1.22.
2.1.25  2.1.26.
2.2.1.  2.2.2.
2.2.4. 2.3.1.
2.3.2.

Наставник презентује
непознати вокабулар, кроз
кључне речи и изразе;
пушта аудио/видео записе
или чита дате текстове;
мотивише ученике за рад,
усклађује рад са
индивидуалним
способностима ученика,
подстиче сарадњу и
самосталност у раду као и
креативно / критичко
мишљење,  пружа подршку,
прати и  евидентира рад и
напредовање ученика и
остварује корелацију са
другим предметима.

Ученици у усменој и
писменој комуникацији
уче и увежбавају:
- речи и изразе који се
односе на играчке и
очување животне
средине; и језичке
структуре: Keep dogs
on a lead!; Don’t pick
flowers!;Put your
rubbish in the bin!; Don’t
play loud music!; Keep
off the grass!; и Don’t
ride your skateboard!

Комуникативно-
интерактивни
приступ, групно и
индивидуално
решавање проблема,
рад у паровима,
дијалошки метод,
слушање, аудио-
визуелни метод, рад
на тексту, метод
писаних радова,
текстуални и
илустративни метод

Континуирано праћење и
евалуација разумевања говора и
краћег писаног текста, усменог
изражавања, писменог
изражавања,
усвојености језичких садржаја и
граматичких структура,
правописа, залагања на часу,
израде домаћих задатака и
пројеката,
сумативно и формативно
праћење и оцењивање
кроз све активности,
комуникацију
и кроз контролне задатке.
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опишу радње и способности у садашњости користећи једноставнија језичка средства.
- разумеју једноставније описе места; опишу места у неколико везаних једноставнијих исказа; разумеју једноставније текстове у којима
се описују уобичајене радње у садашњости; размене информације које се односе на дату комуникативну ситуацију;  опишу уобичајене
радње у садашњости користећи једноставнија језичка средства; разумеју једноставније исказе за изражавање (не)допадања  и реагују на
њих; изражавају (не)допадање уз најједноставније образложење; разумеју и саопште једноставније исказе који се односе на
хронолошко време.
- разумеју једноставније исказе за изражавање (не)допадања и реагују на њих; изражавају (не)допадање  уз најједноставније
образложење; изразе захвалност на једноставан начин; разумеју, питају и саопште колико нечега има;  поштују правила учтиве
комуникације приликом куповине;опишу људе у неколико везаних једноставнијих исказа; објасне сличности и разлике у одевању
између вршњака уциљној култури и код нас.

- разумеју једноставније описе бића и предмета; опишу бића и предмете у неколико везаних једноставнијих исказа; разумеју
једноставнија упутства и налоге и реагују на њих;
саопште једноставнија упутства и налоге;
разумеју и формулишу једноставне исказе који се односе на припадање; разумеју једноставнија обавештења о положају у простору и
реагује на њих; траже и пруже једноставнија обавештења о положају у простору.
-разумеју и саопште једноставније исказе који се односе на хронолошко време;  разумеју једноставније описе бића и предмета; опишу
бића и предмете у неколико везаних једноставнијих исказа; разумеју једноставне предлоге и реагују на њих; упуте једноставне
предлоге и честитке. разумеју и, примењујући једноставнија језичка средства, наведу најуобичајеније активности које се односе на
прославе рођендана и празника; разумеју и објасне сличности и разлике у породичним слављима у циљној култури и код нас.
- препознају и именују бића, предмете и места који се односе на тему; разумеју једноставно исказане честитке и одговоре на њих;
упуте једноставне честитке. разумеју и, примењујући једноставнија језичка средства, наведу најуобичајеније активности које се односе
на прославе рођендана и празника; разумеју и објасне сличности и разлике у породичним слављима у циљној култури и код нас.
- препознају и именују бића и предмете који се односе на тему;  разумеју једноставна упутства и налоге и реагују на њих;  саопште
једноставна упутства и налоге; препознају и именују бића, предмете и места из непосредног окружења; разумеју једноставне описе
бића, предмета и места; опишу бића, предмете и места користећи једноставна језичка средства.
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

за први циклус са начинима и поступцима за њихово остваривање
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ВЕРСКА НАСТАВА (православна)

РАЗРЕД:  ПРВИ

Циљеви: Циљ наставе православне веронауке у основним школама је да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две
димензије: историјски хришћански живот(историјску реалност цркве) и есхатолошки(будући) живот. То значи  да ученици систематски упознају
православну веру у њеној социјалној, литургијској 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  обухвата сва
позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово се спроводи како на информативно–
сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се исто спроведе у свим сегментима живота(однос са Богом, с другим људима
и са собом).

Ред.бр.
Садржај

Број
часова

по
теми

Стандарди
Активности

наставника

Активности

ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и

стандарда
постигнућа

Праћење начина
остваривања

стандарда
постигнућа

1. Уводни час 1 -Мотивише ученике за рад
-Информише
-Организује наставу,
планира садржаје, средства
и опрему
-Развија и оджава
партнерску комуникацију
-Подстиче интеракцију,
пружа повратну
информацију
-Уважава и реагује
наотребе групе и
појединаца
-Дели одговорност
-Организује посете верским
институцијама
-Организује излете у
природу

-Слободно
изражавање
мишљења и
ставова
-Усваја-сазнаје
-Развијање
вештина
комуникација
-Повезивање
сопственог
искуства са
тематиком
-Дискусија
-Посећивање
верских
институција
-Организовање
квизова
-Израда радова и
паноа

Фронтални

Индивидуални

Дијалошки

Тимски

Групни

Илустративни

Практични

2. Бог је заједница личности
Оца, Сина и Светог Духа

5

3.
Црква је заједница свих људи
и целе природе кроз Христа

са Богом

7

4.
Исус Христос је посредник

између Бога и створене
природе

3

5.

Бог је из љубави створио
свет заједно са Сином и

Духом

6

6. Човек као биће заједнице 9

7.

Православна иконографија
показује свет и човека у

заједници са Богом

5
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ВЕРСКА НАСТАВА (православна)

РАЗРЕД:  ДРУГИ

Циљ наставе православне веронауке у основним школама је да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две
димензије: историјски хришћански живот(историјску реалност цркве) и есхатолошки(будући) живот. То значи  да ученици систематски упознају
православну веру у њеној социјалној, литургијској 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  обухвата сва
позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово се спроводи како на информативно–
сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се исто спроведе у свим сегментима живота(однос са Богом, с другим људима
и са собом).

Ред.бр. Садржај

Број
часова

по
теми

Стандарди Активности
наставника

Активности
ученика

Начин
остваривања

принципа, циљева
и стандарда
постигнућа

Праћење начина
остваривања

стандарда
постигнућа

1. Увод 1 -Мотивише ученике за рад
-Информише
-Организује наставу,
планира садржаје, средства
и опрему
-Развија и оджава
партнерску комуникацију
-Подстиче интеракцију,
пружа повратну
информацију
-Уважава и реагује наотребе
групе и појединаца
-Дели одговорност
-Организује посете верским
институцијама
-Организује излете у
природу

-Слободно
изражавање
мишљења и
ставова
-Усваја-сазнаје
-Развијање
вештина
комуникација
-Повезивање
сопственог
искуства са
тематиком
-Дискусија
-Посећивање
верских
институција
-Организовање
квизова
-Израда радова и
паноа

Фронтални

Индивидуални

Дијалошки

Тимски

Групни

Илустративни

Практични

2. Бог је заједница личности Оца
и Сина и СветогДуха

5

3. Структура Литургије - цркве 6

4. Литургија – откривање Бога 6
5. Литургија је и присуство

Христово и ишчекивање
другог доласка Христовог

3

6. Постојање природе је израз
љубави Бога и човека

11

7. Бог је створио свет да са њим
има вечну заједницу љубави
преко човека и да у тој
заједници човек буде вечно и
непоновљиво биће

4
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ВЕРСКА НАСТАВА (православна)
РАЗРЕД: ТРЕЋИ

Циљеви: Циљ наставе православне веронауке у основним школама је да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије:
историјски хришћански живот(историјску реалност цркве) и есхатолошки(будући) живот. То значи  да ученици систематски упознају православну веру у њеној
социјалној, литургијској 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  обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову
националну припадност и верско образовање. Све ово се спроводи како на информативно–сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се
исто спроведе у свим сегментима живота(однос са Богом, с другим људима и са собом).

Редни
број Садржај

Број
часова по
теми

Исходи Стандарди Активности
ученика

Активности
наставника

Начин
остваривања
принципа,
циљева и
исхода и
стандарда
постигнућа

Начин и поступак
остваривања
пописаних
наставних планова и
програма
(праћење)

1. Уводни час 1

Духовни
напредак и
сазревање
ученика у
оквиру
православне
вере а самим
тим
комплетирање
личности
ученика.

-Слободно
изражавање
мишљења и ставова
-Усваја-сазнаје
-Развијање вештина
комуникација
-Повезивање
сопственог искуства
са тематиком
-Дискусија
-Посећивање
верских институција
-Организовање
квизова
-Израда радова и
паноа

-Мотивише ученике за
рад
-Информише
-Организује наставу,
планира садржаје,
средства и опрему
-Развија и оджава
партнерску комуникацију
-Подстиче интеракцију,
пружа повратну
информацију
-Уважава и реагује на
потребе групе и
појединаца
-Дели одговорност
-Организује посете
верским  институцијама
-Организује излете у
природу

Фронтални

Индивидуални

Дијалошки

Тимски

Групни

Илустративни

Практични

Дискусија, домаћи
задаци, презентације,
одлазак у Цркву.

2.

Бог је створио
јединствени свет и
то као многе
конкретне врсте ни
из чега

13

3.

Стварање човека
на крају свега
створеног по
«икони и подобију
Божјем»

5

4. Евхаристија као
свет у малом 12

5.

Стварање света и
човека у
православној
иконографији

5
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ВЕРСКА НАСТАВА (православна)

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ

Циљеви:Циљ наставе православне веронауке у основним школама је да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две
димензије: историјски хришћански живот(историјску реалност цркве) и есхатолошки(будући) живот. То значи  да ученици систематски упознају
православну веру у њеној социјалној, литургијској 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  обухвата сва
позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово се спроводи како на информативно–
сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се исто спроведе у свим сегментима живота(однос са Богом, с другим људима
и са собом).

Ред.бр. Садржај
Број

часова по
теми

Стандарди Активности
наставника

Активности
ученика

Начин остваривања
принципа, циљева и

стандарда
постигнућа

Праћење начина
остваривања

стандарда
постигнућа

1. 1 -Мотивише ученике за рад
-Информише
-Организује наставу, планира
садржаје, средства и опрему
-Развија и оджава партнерску
комуникацију
-Подстиче интеракцију,
пружа повратну
информацију
-Уважава и реагује наотребе
групе и појединаца
-Дели одговорност
-Организује посете верским
институцијама
-Организује излете у природу

-Слободно
изражавање
мишљења и
ставова
-Усваја-сазнаје
-Развијање
вештина
комуникација
-Повезивање
сопственог
искуства са
тематиком
-Дискусија
-Посећивање
верских
институција
-Организовање
квизова
-Израда радова и
пано

Фронтални

Индивидуални

Дијалошки

Тимски

Групни

Илустративни

Практични

2. Циљ због кога је
Бог створио свет

4

3. Литургија је
заједница многих
људи и природе са
Богом Оцем преко
једнога човека –

Христа

8

4. Црква као икона
будућег века

5

5. Одбијање првог
човека Адама да
сједини створену
природу са Богом

11

6. Црква у
хришћанској
архитектури

7
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 1

Циљ: Општи циљ предмета Грађанско васпитање је подстицање развоја личности и социјалног сазанања код ученика основне
школе.Овај предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да
изграде сазнања, умења , способности и вредности неопходне за формирање аутономне компететне , одговорне и креативне личности,
отворене за договор и сарадњу, која поштује и себе и друге.

Задаци:
- олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне интеграције
- успостављање и развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима;

− подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном идентитету и особености, самопоштовања и
самопоуздања;
− проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема, учење техника за превладавање непријатних емоционалних

стања; учење видова самопотврђивања без агресивности и уз уважавање других;
− подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватања међусобних разлика;

− подстицање групног рада, споразумевања и сарадње;
− развијање комуникативне способности и конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима;
− развијање креативног изражавања;
− упознавање ученика са дечјим правима;
− подстицање и оспособљавање за активну партиципацију у животу школе при чему је битно да све што ученици раде, раде из
унутрашње, позитивне мотивације, а не због принуде и послушности засноване на страху
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САДРЖАЈ ТЕМА

БРОЈ
ЧАСОВА

ПО
ТЕМИ

ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

1.ЉУДСКА
ПРАВА

2.ДЕМОКРАТСК
О ДРУШТВО

3.ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ

4.ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ

Ја и други у одељењу

Одељење-група као
заједница

Комуникација у
савременом свету

Акција одељења групе

2

9

14

11

-наведе у чему је успешан и чему жели да напредује;
-уочава међусобне разлике и сличности са другим ученицима у одељењу;
- понаша се на начин који не угрожава потребе, права и осећања других;
- препозна код себе и других основна осећања;
- препознаје примере поштовања и кршења права детета у свом окружењу,
причама, филмовима;
- преиспитује своје поступке и прихвата да не мора увек да буде у праву;
-тражи помоћ у ситуацијама кршења својих и туђих права;
- разликује добру и лошу комуникацију у сопственом инскуству, ближем
окружењу, књижевним делима, филмновима;
- комуницира слушајући саговорника и тражи објашњење онога што не разуме;
- слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други
могу имати другачије мишљење;
-сарађује и преузима различите улоге у групи/тиму;
- договара се и одлучује у доношењу од. правила и да се понаша у складу са њима;
- својим речима образложи неопходност правила која регулишу живот у заједници;
-препозна добре стране свог одељења и оно што би требало
променити/побољшати;
- заједно са вршњацима и наствником учествује у решавању проблема у одељењу;
- учествује у изради плана једноставне акције;
- са другим ученицима изводи и документује једноставну акцију;
- доприноси промоцији акције; на једноставан  начин вреднује изведену акцију.

А
К

Т
И

В
Н

О
С

Т
И

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
слушање. комуницирање, размењивање
искуства,слободно учествовање у размени мишљења
са вршњацима и одраслима, нуди и пружа помоћ, зна
да тражи помоћ, препознаје осећања и потребе

- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање,
анализирање,креирање,подстицање, демонстрација, организовање рада, мотивисање, кориговање,
евалуација, процењивање,давање упутстава, израда материјала, усклађивање рада са индивидуалним
способностима ученика собзиром на узрасне и развојне  карактеристике

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА,
ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

Интерактивне радионице, искуствено учење, игровни контекст, фронтално ,групно
решавање задатака код куће, рад на дечјој штампи, посета  музеју, пројектна настава

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА
И ПРОГРАМА (ПРАЋЕЊЕ)

- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
- кроз индивидуални рад;
- кроз групни рад и комуникацију; кроз примену искуствених знања у остваривању садржаја осталих наставних

предмета и активности које их допуњују
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 2

Циљ наставе и учења програма Грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је
одговорнапремасвојимправимаиправимадругих,отвореназадоговорисарадњуиспремнадаактивно учествује у животу школске заједнице,
уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва.

Задаци:
-подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима;
-подстицање самосвести, самопоштовања и уважавања других;
-оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе;
-развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина ненасилне комуникације;
-оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему;
-оспособљавање ученика  да упознају  и уважавају дечја права и да буду способни да активно  учествују у њиховом остваривању;
-развијање и неговање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности и  еколошке свести;
-оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у њиховом остваривању;
-развијање креативног изражавања и оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе по мери детета

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за
сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини

САДРЖАЈ НАЗИВ ТЕМЕ

БРОЈ
ЧАСОВА

ПО
ТЕМИ

ИСХОДИ

1.ЉУДСКА
ПРАВА

Ја и други у различитим групама 2 – разликујепонашањапојединацакојадоприносеилиометајуфункци-
онисање и напредовањегрупе;

– успоставља, гради и чува успешне односе са члановима групекојој
припада;

– искаже своја осећања и потребе на начин који не угрожавадруге;
– препозна и уважи осећања и потребедругих;
– наведе и својим речима објасни основна права детета садржанау

Конвенцији о дечјимправима;
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2.ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО

3.ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ

4.ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ

Школа као заједница

Школа као безбедно место

Школа као безбедно место за све

9

14

11

– прихватаиобразлаженапримеримаизживотадасвакодетеима иста
права без обзира наразличитости;

– препознаситуацијекршењасвојихитуђихправаипоказујеспрем- ност да
тражипомоћ;

– седоговараиодлучујеудоношењуправилагрупеидасепонашау складу
сањима;

– наводи примере међусобне повезаности права иодговорности;
– разликујененасилнуоднасилнекомуникацијемеђучлановимагрупе на

примерима из свакодневног живота, из књижевних дела које чита и
филмова којегледа;

– саслуша излагање саговорника без упадица и сауважавањем;
– дајеиприхватапредлогеводећирачунаоинтересусвихстранау сукобу;
– представи шта садржи и чему служи Правилник о безбедности

ученика његовешколе;
– се понаша у складу са Правилником о безбедностиученика;
– наводипримереодговорностиодраслихиучениказабезбедносту школи;
– препознајепредности,ризикеиопасностипосебеидругеиодговор- но

поступа при коришћењу мобилног телефона иинтернета;
– сарађује и преузима различите улоге на основу договора угрупи;
– износимишљење,образлажеидеје,дајепредлогекојимогуунапре- дити

безбедност ученика ушколи;
– учествује у изради плана једноставнеакције;
– са другим ученицима изводи и документује једноставнуакцију;
– доприноси промоцијиакције;
на једноставан начин вреднује изведену акцију.

А
К

Т
И

В
Н

О
С

ТИ

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
слушање. комуницирање, размењивање искуства,слободно
учествовање у размени мишљења са вршњацима и одраслима, нуди
и пружа помоћ, зна да тражи помоћ, препознаје осећања и потребе

- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање,
анализирање,креирање,подстицање, демонстрација, организовање рада, мотивисање,
кориговање, евалуација, процењивање,давање упутстава, израда материјала,
усклађивање рада са индивидуалним способностима ученика собзиром на узрасне и
развојне  карактеристике

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

Остваривање исхода захтева примену различитих интерактивних облика рада као и одабир икоришћење одговарајућих метода итехника.
Наставници су у прилици да бирају: радионице,симулације, играње улога, студије случаја, дискусије, мини истраживања, једноставне акције, као и
дасами осмисле неке друге активности. Радионице треба да започињу причом која је блиска искуству
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ученика, а садржи неку врсту заплета (моралну дилему или сукоб потреба и/или вредности) као поводза дискусију у пару или у мањој групи, а
завршава разменом у целој групи. Циљ је да се пружи могућностсваком ученику да преиспита своје мишљење и деловање због појаве конфликта
између његове тачкегледишта и тачке гледишта која је различита од његове. Зато се може рећи да активности на часутреба тако да теку да обезбеде
искуствено учење, тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних доживљаја и ставова ученика кроз размену у групи, а не преношење готових
знања, туђих увидаили готових предлога. Добро је да постоји игровни контекст који помаже ученицима да се опусте иослободе, да пробају
различите видове изражавања и симболизације унутрашњих искустава, и да крозигру истражују разноврсна, дивергентна решења за проблеме са
којима се суочавају. С обзиром наузраст ученика, добро је у току часа комбиновати различите активности и осмислити такву динамику рада којом
се одржава њихова пажња и мотивација за учествовањем, посебно у области Грађанско васпитање, као програм, део је ширег концепта образовања
за демократију и грађанскодруштво и у том смислу је тесно повезано са другим предметима, ваннаставним активностима и етосомшколе. Најјача
корелација је са Српским језиком и предметом Свет око нас где се може користититематско планирање.У овом програму продукти ученичких
активности имају посебан значај. Они могу бити различитеврсте као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази резултата
истраживања идруго. Они се могу користити у току рада на неком садржају као вид документовања процеса учења иактивности ученика, при
интеграцији или рекапитулацији обрађених садржаја, процени напредовањаученика, као и самопроцени наставника колико успешно ради.
Продукти се могу употребити и ванодељења/групе, на пример на изложби у холу школе, у школским новинама, сајту школе.За реализацију
програма и остваривање дефинисаних исхода врло је важна улога наставника. Он јемодел који својим понашањем доприноси стварању демократске
атмосфере која је погодна за размену и аргументовање идеја и мишљења међу ученицима, он је тај који даје повратну информацију иподстиче
ученике на разумевање односа у групи. Он подржава ученике када им је тешко да се изразе,помаже им у избору правих речи. Подстицајним
питањима може да наведе ученике да сагледајуситуацију из друге перспективе што је озбиљан захтев за ученике другог разреда који су још увеку
великој мери фокусирани на сопствене потребе, мисли, осећања. Конструктивна комуникација идемократске процедуре нису само циљ већ и начин
да се остваре жељени исходи. Наставник треба даобезбеди да се на часу сваки ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло у својој
различитостиуз обавезу поштовања и уважавања других и другачијих погледа и мишљења.

Метода разговора; Рад на тексту; Демонстративна; Илустративна; Метода писаних радова; Учење путем открића; Дивергентно(стваралачко) учење;
фронтални,групни, индивидуални, рад у пару; Тематска настава,тимска настава,истраживачки рад,ППТ,YouTube канал,употреба мобилног
телефона или таблета ,електронски и мултимедијални уџбеник.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА (ПРАЋЕЊЕ)

- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);

- кроз индивидуални рад;

- кроз групни рад и комуникацију; кроз примену искуствених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и активности које
их допуњују
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 3

Циљ: Основни циљ предмета грађанско васпитање   је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика трећег разреда
основне школе. Овај предмет пружа могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да
изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности,
отворене за договор и сарадњу, која поштује и себе и друге.

Задаци:
− подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима;
− подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности;
− оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе других, и да штите и остварују своје потребе на

начин који не угрожава друге;
− развијање свести о потреби уважавања различитости и особености, уочавање и превазилажење стереотипа везаних за пол,

узраст, изглед, понашање, порекло;
− оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба;
− развијање појма пријатељства;
− оспособљавање ученика да разумеју неопходност правила која регулишу живот у заједници и да кроз договарање активно

доприносе поштовању или мењању правила сагласно са потребама;
− оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у њиховом остваривању;
− развијање и неговање еколошке свести;
− развијање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности;
− оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе по мери детета.
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ТЕМА/
ОБЛАСТ САДРЖАЈ БРОЈ

ЧАСОВА ИСХОДИ СТАНДАРДИ
ПОСТИНУЋА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

РАСТИМО КРОЗ ГВ И ШТА ЋЕМО
РАДИТИ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ

ТОЛИКО РАЗЛИЧИТИ, А ТАКО ИСТИ

КОЛИКО ЈЕ ЛАКО БИТИ ПРИЈАТЕЉ

ЈА И ДРУГИ

САОСЕЋАЊЕ НАС ВОЗИ КА МИРУ И
СЛОЗИ

ДИЛЕМЕ ОКО ИСТИНА И ЛАЖИ

БРИНЕМО О БИЉКАМА И
ЖИВОТИЊАМА

ГДЕ СМО БИЛИ, ШТА СМО РАДИЛИ

2

9

5

9

4

3

3

1

-наведе у чему је успешан и чему жели да напредује;
-уочава међусобне разлике и сличности
- понаша се на начин који не угрожава потребе, права и осећања
- препозна код себе и других основна осећања;
- препознаје примере поштовања и кршења права детета у свом
окружењу, причама, филмовима;
- прихвата да не мора увек да буде у праву;
-тражи помоћ у ситуацијама кршења својих и туђих права;
- разликује добру и лошу комуникацију у сопственом инскуству,
ближем окружењу, књижевним делима, филмновима;
- комуницира слушајући саговорника и тражи објашњење
- слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге и
прихвата да други могу имати другачије мишљење;
-сарађује и преузима различите улоге у групи/тиму;
- договара се и одлучује у доношењу одељењских правила и да се
понаша у складу са њима;
-препозна добре стране свог одељења и оно што би требало
променити/побољшати;
- заједно са вршњацима и наствником учествује у решавању
проблема у одељењу;
- учествује у изради плана једноставне акције;
- са другим ученицима изводи и документује једноставну акцију;
- доприноси промоцији акције;
- на једноставан  начин вреднује изведену акцију.

А
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
слушање. комуницирање, размењивање
искуства,слободно учествовање у размени
мишљења са вршњацима и одраслима, нуди и
пружа помоћ, зна да тражи помоћ, препознаје
осећања и потребе

упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање, анализирање,креирање,подстицање,
демонстрација, организовање рада, мотивисање, кориговање, евалуација, процењивање,давање
упутстава, израда материјала, усклађивање рада са индивидуалним способностима ученика собзиром
на узрасне и развојне  карактеристике

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА
ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

Интерактивне радионице, искуствено учење, игровни контекст, фронтално ,групно
решавање задатака код куће, рад на дечјој штампи, посета  музеју, пројектна настава

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ
НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА (ПРАЋЕЊЕ)

у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
кроз индивидуални рад;
кроз групни рад и комуникацију; кроз примену искуствених знања у остваривању
садржаја осталих наставних предмета и активности које их допуњују
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 4

Циљ наставе и учења програма Грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и
правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе,
процедуре и вредности демократског друштва.

Задаци:
-подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима;
-подстицање самосвести, самопоштовања и уважавања других;
-оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе;
-развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина ненасилне комуникације;
-оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему;
-оспособљавање ученика  да упознају  и уважавају дечја права и да буду способни да активно  учествују у њиховом остваривању;
-развијање и неговање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности и  еколошке свести;
-оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у њиховом остваривању;
-развијање креативног изражавања и оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе по мери детета

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за
сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини.
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ТЕМА/
ОБЛАСТ САДРЖАЈ БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ ИСХОДИ СТАНДАРДИ

ПОСТИНУЋА

1.

2.

3.

4.

ЉУДСКА ПРАВА
Ја и други на земљи

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО
Култура и традиција

ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ СВЕТУ
Прекомерна потошња

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ
Еколошка акција

2

7

17

10

–разликује понашања појединаца која доприносе или
ометају функци- онисање и напредовање групе;
–успоставља, гради и чува успешне односе са члановима
групе којој припада;
–искаже своја осећања и потребе на начин који не
угрожава друге;
–препозна и уважи осећања и потребе других;
–наведе и својим речима објасни основна права детета
садржана у Конвенцији о дечјим правима;
–прихвата и образлаже на примерима из живота да свако
дете има иста права без обзира на различитости;
–препозна ситуације кршења својих и туђих права и
показује спрем- ност да тражи помоћ;
–се договара и одлучује у доношењу правила групе и да
се понаша у складу са њима;
–наводи примере међусобне повезаности права и
одговорности;
–разликује ненасилну од насилне комуникације међу
члановима групе на примерима из свакодневног живота,
из књижевних дела које чита и филмова које гледа;
–саслуша излагање саговорника без упадица и са
уважавањем;
–даје и прихвата предлоге водећи рачуна о интересу свих
страна у сукобу;
–представи шта садржи и чему служи Правилник о
безбедности ученика његове школе;
–се понаша у складу са Правилником о безбедности
ученика;
–наводи примере одговорности одраслих и ученика за
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безбедност у школи;
–препознаје предности, ризике и опасности по себе и
друге и одговор- но поступа при коришћењу мобилног
телефона и интернета;
–сарађује и преузима различите улоге на основу договора
у групи;
–износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге који
могу унапре- дити безбедност ученика у школи;
–учествује у изради плана једноставне акције;
–са другим ученицима изводи и документује једноставну
акцију;
–доприноси промоцији акције;
на једноставан начин вреднује изведену акцију.

А
К

Т
И

В
Н

О
С

ТИ

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
слушање. комуницирање, размењивање
искуства,слободно учествовање у размени мишљења са
вршњацима и одраслима, нуди и пружа помоћ, зна да
тражи помоћ, препознаје осећања и потребе

- упућивање, објашњавање, посматрање, подучавање, припремање,
анализирање,креирање,подстицање, демонстрација, организовање рада,
мотивисање, кориговање, евалуација, процењивање,давање упутстава,
израда материјала, усклађивање рада са индивидуалним способностима
ученика собзиром на узрасне и развојне  карактеристике

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И
ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

Метода разговора; Рад на тексту; Демонстративна; Илустративна; Метода писаних
радова; Учење путем открића; Дивергентно (стваралачко) учење; фронтални,групни,
индивидуални, рад у пару; Тематска настава,тимска настава,истраживачки
рад,ППТ,YouTube канал,употреба мобилног телефона или таблета,електронски и
мултимедијални уџбеник.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ
НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

-у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
-кроз индивидуални рад;
-кроз групни рад и комуникацију; кроз примену искуствених знања у остваривању
садржаја осталих наставних предмета и активности које их допуњују
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Остали облици образовно-васпитног рада

за први циклус са начинима и поступцима за њихово остваривање
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – ПРВИ РАЗРЕД

ЦИЉЕВИ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА /ОСТАЛИХ ВИДОВА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:

Циљеви:
Рад на реализацији програма одвија се у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности .

 Свест о потреби да своје слободно време користе за стваралаштво и здраву разоноду
 Подстицање мисаоне активности
 Подстицање активности ученика у раду користећи животно искуство, односно ситуације у којима би се некада нашли
 Развијати интерактивно и динамично учење
 Подстицање радозналости, самосталних и стваралачких идеја.
 Неговање особина личности којима се јача кохезија унутар заједнице (искреност, поштење, пружање помоћи, разумевање туђих потреба,

поштовање, поверење, уважавање);
 Развијање правилног односа међу половима;

ТЕМА/ОБЛАСТ Садржај БРОЈ ЧАСОВА
- БЕЗБЕДНО КРЕТАЊЕ У САОБРАЋАЈУ
- МИ У ШКОЛИ БЕЗ НАСИЉА
- ДЕЧИЈA НЕДЕЉА
- ПОДСТИЦАЊЕ ГРУПНОГ РАДА И

САРАДЊА СА ВРШЊАЦИМА И
ОДРАСЛИМА

- ДРУЖИМО СЕ СА(РОДИТЕЉИМА,
ПЕСНИЦИМА, ГЛУМЦИМА..)

- ПРОСЛАВЉАМО ПРАЗНИКЕ (НОВА
ГОДИНА, СВ.САВА, 8.МАРТ)

- ДЕЧЈА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
- РАДИОНИЦЕ

36
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
Учествује, осмишљава, црта, пише, саставља, пита,
разговара, креира, прикупља, закључује, прави паное,
учествује у приредбама, на конкурсима, посматра,
уочава...

Разговара, показује, подстиче, даје објашњења и задатке, припрема
посете, води у обиласке, доводи
госте, организује такмичења и дружења, приредбе и обележавање
празника...

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРИНЦИПА,
ЦИЉЕВА И
ИСХОДА
ОБРАЗОВАЊА
И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

Разговор,дружење,посете( настава у природи, библиотеци,музејима,позоришту , Спомен парку, Бањичкој шуми,пијаци...),
цртањем, певањем, учествовањем у културним манифестацијама, на конкурсима и такмичењима, гледање анимираног
филма,,УА, НЕПРАВДА“...

НАЧИН И
ПОСТУПАК
ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ
НАСТАВНИХ
ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

 у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
 кроз индивидуални рад;
 кроз групни рад и комуникацију;
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – ДРУГИ РАЗРЕД

ЦИЉЕВИ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА /ОСТАЛИХ ВИДОВА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

ЦИЉЕВИ:
Рад на реализацији програма одвија се у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности .

 Свест о потреби да своје слободно време користе за стваралаштво и здраву разоноду
 Подстицање мисаоне активности
 Подстицање активности ученика у раду користећи животно искуство, односно ситуације у којима би се некада нашли
 Развијати интерактивно и динамично учење
 Подстицање радозналости, самосталних и стваралачких идеја.
 Неговање особина личности којима се јача кохезија унутар заједнице (искреност, поштење, пружање помоћи, разумевање туђих потреба,

поштовање, поверење, уважавање);
 Развијање правилног односа међу половима;

ТЕМА/ОБЛАСТ НАЗИВ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА

1.Ја и други

2.Бонтон

3.Моја осећања и ја

36

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
Учествује, осмишљава, црта, пише, саставља, пита,
разговара, креира, прикупља, закључује, прави паное,
учествује у приредбама, на конкурсима, посматра,
уочава...

Разговара, показује, подстиче, даје објашњења и задатке, припрема
посете, води у обиласке, доводи
госте, организује такмичења и дружења, приредбе и обележавање
празника...
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРИНЦИПА,
ЦИЉЕВА И
ИСХОДА
ОБРАЗОВАЊА
И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

Разговор,дружење,посете( настава у природи, библиотеци,музејима,позоришту , Спомен парку, Бањичкој шуми,пијаци...),
цртањем, певањем, учествовањем у културним манифестацијама, на конкурсима и такмичењима, гледање анимираног
филма,,УА, НЕПРАВДА“...

НАЧИН И
ПОСТУПАК
ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ
НАСТАВНИХ
ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

•у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
•кроз индивидуални рад;
•кроз групни рад и комуникацију;
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:

Циљеви:
Рад на реализацији програма одвија се у оквиру редовне наставе ваннаставних активности .

 Свест о потреби да своје слободно време користе за стваралаштво и здраву разоноду
 Подстицање мисаоне активности
 Подстицање активности ученика у раду користећи животно искуство, односно ситуације у којима би се некада нашли
 Развијати интерактивно и динамично учење
 Подстицање радозналости, самосталних и стваралачких идеја.
 Неговање особина личности којима се јача кохезија унутар заједнице (искреност, поштење, пружање помоћи, разумевање туђих потреба,

поштовање, поверење, уважавање);
 Развијање правилног односа међу половима;

ТЕМА/ОБЛАСТ САДРЖАЈ БРОЈ ЧАСОВА
1.

2.

3.

JA И ДРУГИ

БОНТОН

МОЈА ОСЕЋАЊА И ЈА

9

15

12

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
Учествује, осмишљава, црта, пише, саставља, пита,
разговара, креира, прикупља, закључује, прави паное,
учествује у приредбама, на конкурсима, посматра,
уочава...

Разговара, показује, подстиче, даје објашњења и задатке, припрема
посете, води у обиласке, доводи
госте, организује такмичења и дружења, приредбе и обележавање
празника...

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРИНЦИПА,

Разговор,дружење,посете( настава у природи, библиотеци,музејима,позоришту , Спомен парку, Бањичкој шуми,пијаци...),
цртањем, певањем, учествовањем у културним манифестацијама, на конкурсима и такмичењима.
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ЦИЉЕВА И
ИСХОДА
ОБРАЗОВАЊА
И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

НАЧИН И
ПОСТУПАК
ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ
НАСТАВНИХ
ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

 у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
 кроз индивидуални рад;
 кроз групни рад и комуникацију;
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ЦИЉЕВИ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА /ОСТАЛИХ ВИДОВА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:

Циљеви:Рад на реализацији програма одвија се у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности .
•Свест о потреби да своје слободно време користе за стваралаштво и здраву разоноду
•Подстицање мисаоне активности
•Подстицање активности ученика у раду користећи животно искуство, односно ситуације у којима би се некада нашли
•Развијати интерактивно и динамично учење
•Подстицање радозналости, самосталних и стваралачких идеја.
•Неговање особина личности којима се јача кохезија унутар заједнице (искреност, поштење, пружање помоћи, разумевање
туђих потреба,
поштовање, поверење, уважавање);
•Развијање правилног односа међу половима;

ТЕМА/ОБЛАСТ САДРЖАЈ БРОЈ ЧАСОВА
1.

2.

3.

Ја и други

Бонтон

Моја осећања и ја

9

15

12

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
Учествује, осмишљава, црта, пише, саставља,
пита, разговара, креира, прикупља, закључује,
прави паное, учествује у приредбама, на
конкурсима, посматра, уочава...

Разговара, показује, подстиче, даје објашњења и задатке,
припрема посете, води у обиласке, доводи
госте, организује такмичења и дружења, приредбе и
обележавање празника...
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРИНЦИПА,
ЦИЉЕВА И
ИСХОДА
ОБРАЗОВАЊА
И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

Разговор,дружење,посете( настава у природи, библиотеци,музејима,позоришту , Спомен парку, Бањичкој
шуми,пијаци...), цртањем, певањем, учествовањем у културним манифестацијама, на конкурсима и
такмичењима

НАЧИН И
ПОСТУПАК
ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ
НАСТАВНИХ
ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
(ПРАЋЕЊЕ)

•у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
•кроз индивидуални рад;
•кроз групни рад и комуникацију;
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ПЛАН РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

Разред:ПРВИ

Планиране слободне активности:

1. Спортска секција
2. Музичка секција
3. Еколошка секција

У току школске године слободне активности ће се одржавати 1 час недељно тј. 36 часова годишње.

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА

НАЗИВ АКТИВНОСТИ Број часова

Уводни час 1

Спортска секција 10

Музичка секција 10

Еколошка секција 10

Јавни наступ,такмичења,дружења 5

Укупан број часова 36
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Спортска секција

Циљеви:

- Утврђивање технике додавања лопте у сложеним условима које намеће игра.
- Развијање смисла за креативни израз.
- Развијање спретности,сналажљивости и брзине креативног реаговања и способности просторне и временске оријентације.
- Развијање борбености и такмичарског духа.
- Развијање позитивних особина: упорности, истрајности, свесне дисциплине, одважности, сналажљивости...

Задаци:

- Навикавање на сарадњу у групи.
- Развој моторике подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела.
- Формирање морално вољних квалитета личности.
- Оспособљавање ученика да стечена умења,знања и  навике користе у свакодневном животу.
- Задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром.

Музичка секција

Циљеви:

- Развијање музикалности и осећаја за ритам ученика
- Развијање љубави према музици и плесу
- Развијање креативности код ученика
- Развијање осећаја припадности групи и комуникације са вршњацима и учитељем
- Стицање позитивног искуства бављења физичком активношћу
- Повећање степена ангажованости ученика у ваннаставним активностима

Задаци:
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- Избор песама у складу са могућностима и интересовањима ученика
- Припрема кореографија за изабране песме
- Добра увежбаност кореографије (синхронизација покрета)
- Припремљеност ученика за јавни наступ.
- Представљање рада ритмичке секције и учешће на школским прославама.

Еколошка секција

У складу са циљевима одрживог развоја, кроз еколошко образовање се најмлађим ученицима треба објаснити да се природа може
сачувати и обновити и да ученици томе могу да допринесу лићним ангажовањем. Постицањем развојних потенцијала ученика,
развијаће се психо-физичка, когнитивна, односно социјално-афективна сфера личности. Навешћемо циљеве секције.

Циљеви:
- Изграђивање бољег односа према природи и животној средини.
- Развијање еколошке свести.
- Стицање еколошких знања (Усвајањем еколошког знања формирају се еколошки ставови који воде еколошком понашању.)
- развијање љубав према живој и неживој природи, како би спознали (на њима доступном нивоу) законитости природе, како би

дошли до конретних предлога зашто и како сачувати природу, односно животну и радну средину.

Задаци:
- Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање у систем
- Интеграција чулних утисака стечених током истраживачких активности ради постизања правилног искуственог сазнања
- Систематизација, корекција, проширивање и повезивање искустава и знања са новим знањима о природи
- Изграђивање основе научног погледа на свет, уз омогућавање ученицима да схвате повезаност, зависност и условљеност развоја

природе
- Навикавање на одржавање личне и опште хигијене
- Развијање способности системског размишљања, флексибилности приликом одлучивања
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

(Редослед реализовања  у току школске године, у складу са временским приликама )

ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ
1. Елементарне игре са лоптом
2. Додавање лопте у пару
3. Ниски и високи старт
4. Брзо трчање - такмичење
5. Елементарна игра лоптом „Игра између две ватре“
6. „Између две ватре“ - турнир
7. Штафетне игре
8. Елементарне игре уз музику
9. Увежбавање кореографије
10. Увежбавање кореографије

ПЛАН РАДА МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ
1. Заједничко извођење бројалица
2. Заједничко певање обрађених песама
3. Слушање композиција
4. Деца композитори – осмишљавање мелодије на задати текст

(импровизација)
5. Учење и увежбавање народне игре
6. У сусрет Новој години – извођење песама
7. У сусрет Ускрсу – извођење песама
8. Припрема за извођење песама за јавни наступ
9. Припрема за извођење песама за јавни наступ – Дан школе
10. Припрема за извођење песама за јавни наступ – Школска слава
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ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ
1. Шта је то екологија, ко су еколози
2. Како расту биљке? Наша биљна апотека
3. Свака кап воде је важна
4. Ко загађује ваздух?
5. Земљиште - правимо нашу башту
6. Бринемо о биљкама и животињама из своје околине
7. Како чувати природу?
8. Уређење школског дворишта
9. Рециклажа – од старих ствари нове
10. Здрав живот – здраво се хранимо

ЈАВНИ НАСТУП, ТАКМИЧЕЊА И ДРУЖЕЊА
1. Уводни час
2. Школска слава
3. Дан школе
4. Посете позоришту
5. Међуодељенско дружење
6. Међуодељенски турнири
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

Р.б.
наставне
теме

Називнаставнeјединице

1 Договор о раду 1
2 Уређење школског простора 1
3 Спортске игре 1
4 Израда паноа 1
5 Драмски текст по избору 1
6 Хор Ми смо деца једног света 1
7 Дечија права - драматизација 1
8 Такмичарске игре 1
9 Спортске игре 1

10 Израда паноа 1
11 Уређење школског простора 1
12 Такмичарске игре 1
13 Израда паноа 1
14 Израда честитки за Нову годину 1
15 Припрема приредбе 1
16 Припрема приредбе 1
17 Уређење школског простора 1
18 Израда  паноа 1
19 Припрема приредбе 1
20 Припрема приредбе 1
21 Израда паноа 1
22 Уређење школског простора 1
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23 Прављење честитки 1
24 Израда паноа 1
25 Спортски дан 1
26 Такмичарски дан 1
27 Тематски дан 1
28 Спортски дан 1
29 Такмичарски дан 1
30 Уређење школског простора 1
31 Тематски дан 1
32 Спортски дан 1
33 Такмичарски дан 1

34 Спортски дан 1
35 Такмичарски дан 1
36 Извештај о раду слободних активности 1

УКУПНО 36
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Годишњи фонд часова: 36

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

-Ученик разликује примере одговорног и неодговорног понашања људи према животној средини.
-Ученик је у стању да укратко образложи свој утисак и мишљење поштујући и другачије ставове.
- Ученик је у стању да пронађе и одабере потребне информације из различитих извора (писаних, сликовних, дигиталних)и користи ИКТ у
наставним и ваннаставним активностима.
- Ученик сарађује са другима у групи на заједничким активностима.
- Ученик аргументује добре стране  заједничког живота људи припадника различитих култура.
-познаје и разликује дужности,права и обавезе
-јасно исказује своје потребе и уважава потребе других

АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:
посматрање, рад на рачунару, проналажење, препознавање, евидентирање, показивање, праћење
класификовање и систематизовање, описивање, излагање, игровне активности

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА:
-организује наставу, реализује наставу, мотивише ученика, прати постигнућа ученика, припрема наставни материјал, учествује у изради пројеката,
образлаже и објашњава, дискутује, - поступно води ученика кроз текст и примере у уџбенику,
- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа у наставној теми
- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима
- истиче кључне појмове које ученици треба да науче
- користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа
- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема



219

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим
- учи ученике да како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области
- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу
- прилагођава захтеве и темпо могућностима ученика
- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама

САДРЖАЈИ

СЕПТЕМБАР
1. Културне активности ученика у току Дечије недеље.

Дечија права, дужности и обавезе.
Зидне новине: "Шта је потребно сваком детету?"

ОКТОБАР
2. Културне активности ученика у току Дечије недеље
3. Загонетне приче Уроша Петровића

4. Заштитимо животиње:  4.10.- СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА - Зидне новине: "Животиње - наши пријатељи"
5. 16. октобар –СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ и 17. октобар СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИРОМАШТВА - Исхрана - врсте храњивих материја
6. Турнир дечијих игара - квиз такмичења – дружење са паралелним одељењем
7.  Мале штедише: 31.10.- СВЕТСКИ ДАН ШТЕДЊЕ

Правимо еколошку играчу - "Касица прасица".
НОВЕМБАР
8. 16. новембар - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗА ТОЛЕРАНЦИЈУ
9. Посета позоришту или биоскопу

10.  Живот и дела Вука Ст. Караџића
11. Игрокази Дејана Алексића
ДЕЦЕМБАР
12. Култура понашања на свечаностима у кући, култура становања.
13. Народни обичаји и веровања: 22.12.- ДЕТИНЦИ (светковина дечије радости); 29.12- МАТЕРИЦЕ; 05.01- ОЦИ.
14. 20. децембар – СВЕТСКИ ДАН СОЛИДАРНОСТИ – акција „Један пакетић много љубави“  Црвени крст
15.Народни обичаји и веровања: 6.01. и 7.01.- Бадњи дан и БОЖИЋ.
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16.  Новогодишња приредба
ЈАНУАР
17. Значај организације Црвеног крста
18. Зимске игре на снегу
19. Зидне новине: "Свети Сава - школска слава".
ФЕБРУАР
20.Народни обичаји и веровања: Беле покладе ( Бела недеља)
21. „ Крв живот значи“ израда ликовних и литерарних радова за такмичење
МАРТ
22. 8.03.- МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА.

Зидне новине: "Славне Српкиње".
Израда поклона и честитки за маме, баке...

23. Уређење школског дворишта.
Еколошки кантар. Шта посадимо, то и добијемо!

24. Долази пролеће: 21.03.- ДАН ГОРАНА СРБИЈЕ.
Зидне новине: "Природа - човеков пријатељ".
Наша брига за здраву средину: 22.03.- СВЕТСКИ ДАН ВОДЕ.

25. Математичко такмичење „Мислиша“ и „Кенгур без граница“
АПРИЛ
26. 7.04.- СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА.

Прва помоћ - повреде и стања.
27. Уређење школског дворишта (пролећни радови у школском дворишту)
28. Сачувајмо нашу планету: 22.04. - ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ.

Уређење учионице и школског дворишта.  Акција: Мој живот са биљком.
29. Кад порастем постаћу... Квиз игра: "Занимања људи"
МАЈ
30.Излет, шетња у околини школе – Бањичка шума
31.15.05.- МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОРОДИЦА.

Заједно се играмо - дружење родитеља, деце и учитеља.
32. Такмичење у квизу „Шта знам о Црвеном крсту“
ЈУН
33. 05.06.- СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ (животне средине). Зидне новине: "Младост за зелену будућност".
34. Наш успех на крају 2021/22. године - IV разреда.

Испраћај ученика IV разреда - ХРАБРО У НОВO ИСКУСТВO!
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НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА КОРЕЛАЦИЈА КОМПЕТЕНЦИЈЕ

-Дечја недеља
-деца
-дечја права и обавезе
-култура
-другарство
-књига као најбољи друг
-празници
-солидарност
-народни обичаји,веровања
-заштита околине
-повратак природи,у загрљају природе
-породица
-пубертет
-одрастање

Српски језик
Математика
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање

- сарадња, компетенција за учење,
комуникација, естетичка, решавање
проблема, рад са подацима и
информацијама, одговорно учешће у
демократском друштву, предузимљивост
и оријентација ка предузетништву.

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА - Остваривање наставе и учења ће се реализовати кроз ликовне и литерарне активности,
интелектуалне активности, спортске, забавно-рекреативне активности, математичке активности, хуманитарне активности,
хуманитарно-еколошке активности, еколошке активности, народну традицију, драмске активности, математичке активности.

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења.
У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност,

креативност идр.). Вредновање активности, нарочито ако је тимски раду питању, можесе обавити са групом такода се од сваког члана
тражи мишљење о сопственомраду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Приликом сваког вредновања
постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат иучење. Ако
наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о
квалитетусвог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у
учењу. На основу резултатапраћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије
учења.
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СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Циљеви: Подстицање индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и квалитетног коришћења слободног времена ради богаћења
друштвеног живота и разоноде, развијање и неговање другарства и пријатељства, дружење са вршњацима кроз заједничке активности,исказивање
способности, осамостаљивање, развијање различитих вештина..

Исходи Садржај Активности
− познаје материјале који се користе;
-одређује прибор који ће користити у раду;
-представља прибор за рад у ликовној
култури;
- представља ликовним путем колажом
(новинама) облик из живота;
- Пева моделе песама и
учествује у извођењу музичке игре.
- Изводи елементарне игре;
Изводи штафетне игре;
Изводи вежбе обликовања;
-- да именује и запише цифре;
– упоређује бројеве;
– наброји једноцифрене бројеве;
– именује и запише најмањи и највећи
двоцифрен број;
– уочи плавило и настави бројевни низ;
– придружи бројеве тачкама бројевне праве;
– пише бројеве као збир десетица и јединица;
– одреди и запише најближу десетицу
задатом броју;
– одреди и запише претходник и следбеник
задатог броја;
–чита податке из графикона.

Природни материјали
Извођење музике

Физичке способности
Бројеви

1. Експериментишемо са природним материјалима(лишће,гранчице...)
2. Извођење музике:певање,свирање
3. Игре на отвореном простору
4. Бројевни низови
5. Фротаж од листова
6. Рецитовање и приповедање
7. Римске цифре - шибице
8. Музичке игре
9. Тематски речници - лепота језика је убогатству речи
10. Правимо предмете од глине
11. Твоје чудно путовање или пустоловина
12. Квиз - погађање мелодија
13. Вежбе покрета и координације
14. Магични квадрати
15. Правимо честитке за нову годину
16. Текстови о Светом Сави
17. Геометријски проблеми
18. Снешко Белић (од различитих употребних предмет)
19. Архимедесово такмичење - Мислиша
20. Музичко стваралаштво -прављење инструмената
21. Спортске игре
22. Драмски текстови
23. Игре на снегу
24. Прављењелутака за луткарску представу
25. Мами на дар
26. Крос
27. Проблемски задаци из математике
28. Између 4 ватре (међуодељенска такмичења)
29. Креативно писање - дневник
30. Моје пзориште
31. Сликамо воском
32. Ускршње јаје
33. Архимедесово такмичење - Мислиша
34. Мајска песничка сусретања
35. Град од картона - макета
36. Спортеске игре у дворишру (сусрет две школе у дворишту)
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Програм допунске наставе - први циклус
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ДОПУНСКА НАСТАВА – ПРВИ РАЗРЕД

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ
ЦИЉ:
Циљ допунске наставе математике је да ученици са
тешкоћама у учењу и разумевању наставних садржаја на
прилагођен начин дођу до сазнања,да усвоје елементарна
математичка знања.
Циљ допунске наставе српског језика је да ученици са
тешкоћама у усвајању и разумевању наставног садржаја на
прилагођен начин дођу до знања ,да се оспособе,да
овладају основним законитостима српског књижевног
језика на којем ће се усмено и писмено правилно
изражавати

36
МАТЕМАТИКА
-зна јединице за мерење дужине и њихове односе;
-уме да именује геометријске објекте у равни ( квадрат, круг, троугао,
правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе
два геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност);
-зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да
прикаже број на датој бројевној полуправој;
-рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и
одузимања до 100;
-уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском
операцијом;
-уме да решава једноставне једначине;
-зна јединице за мерење дужине и њихове односе;
СРПСКИ ЈЕЗИК
-познаје основна начела вођења разговора; уме да започне разговор, учествује у
њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике;
-влада основном техником читања ћириличног текста;
-пише штампаним и писаним словима ћирилице;
-почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим
интерпункцијским знаком;
-препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне,
узвичне, заповедне);

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

- сабира,одузима,прави моделе,посматра,рачуна,анализира;
-чита,пише,пише по диктату,разговара,препричава,рецитује,
Упоређује.

- усмерава,објашњава,упућује,сугерише,организује,
анализира,мотивише,подстиче,црта,показује,поставља проблем

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И
ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

- диференцирани рад , индивидуализација,вршњачко подучавање,  самосталан рад и решавање задатака код
куће

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);  кроз индивидуални
рад;  кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и активности које
их допуњују.
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ДОПУНСКА НАСТАВА– СРПСКИ ЈЕЗИК

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ
ЦИЉ: Циљ допунске наставе српског језика је да ученици са тешкоћама у
усвајању и разумевању наставног садржаја, на прилагођен начин дођу до
знања, да се оспособе да овладају основним законитостима српског
књижевног језика, на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати

ЗАДАЦИ:Допунска настава српског језика треба да допринесе
 стварању разноврсних могућности да кроз различите садржаје и

облике рада упознају доживе и тумаче одабрана књижевна дела
 да овладају техником читања и писања латиницом
 писање бројевима и словима називе улица, писама,

честитки,разгледница
18

-познаје основна начела вођења разговора:
уме да започне разговор, учествује у њему и
оконча га; пажљиво слуша своје
саговорнике;
-користи форме учтивог обраћања;
-влада основном техником читања
ћириличног и латиничног текста;
-препознаје врсте речи (именице и глаголе);
- препознаје граматичке категорије
променљивих речи (род и број заједничких
именица);
- препознаје врсте реченица по
комуникативној функцији (обавештајне,
упитне, узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности (потврдне и
одричне);
- познаје значења речи и фразеологизама
који се употребљавају у свакодневној
комуникацији (у кући, школи, и сл.);
-препознаје књижевне врсте (бајку и басну);
-одређује главни догађај и ликове (који су
носиоци радње) у књижевноуметничком
тексту;
-одређује време и место дешавања радње у
књижевноуметничком тексту;

АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

чита, пише, упоређује, препричава,
разговара

усмерава, објaшњава, упућује, сугерише,
организује, анализира, мотивише, подстиче
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА
ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

кроз индивидуалан рад, рад у пару, игре улога
- Саопштавање о доживљајима – индивидуално и позаједничком плану
- Овладавање основним облицима језичког
изражавања и даље усавршавање и неговање
језичке културе
- Ученик уме да преприча садржину краћих текстова
- Мотивисање, подстицање и усмеравање на читање
леткире
- Овладавање техником читања и писања латиницом
- Усвајање технике писања по диктату
- Писање бројева и словима, назива улица, писама,
честитки, разгледница
Оспосбити ученике за анализирање текста и усменог
изражавања као и правилног рецитовања
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. ОБЛИЦИ РАДА: - индивидуални, -
индивидуализовани, - рад помоћу наставних листића
Проверавамо напредовање и констатујемо који су
ученици употпунили знање (које треба ослободити), а
који да наставе и зашто

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ
НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

у току сваког часа, кроз све активности и фазе, кроз комуникацију у пару, кроз однос
према раду
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ДОПУНСКА НАСТАВА–МАТЕМАТИКА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ
ЦИЉ: Циљ допунске наставе математике је да ученици са
тешкоћама у учењу и разумевању наставних садржаја на
прилагођен начин дођу до сазнања,да усвоје елементарна
математичка знања.
Циљ допунске наставе српског језика је да ученици са
тешкоћама у усвајању и разумевању наставног садржаја на
прилагођен начин дођу до знања ,да се оспособе,да овладају
основним законитостима српског књижевног језика на којем ће
се усмено и писмено правилно изражавати

36

-зна да прочита и запише дати број, уме да упореди
бројеве по величини и прикаже број на датој
полуправој;
-рачуна вредност бројевног израза са највише две
операције сабирања и одузимања у оквиру прве
стотине,
-множи и дели без остатка у оквиру прве стотине;
-уме да на основу текста правилно постави израз са
једном рачунском операцијом;
-уме да одреди непознат чинилац, дељеник, делилац;
-уме да именује геометријске облике у равни
(квадрат, круг, троугао, правоугаоник и тачка);
-зна јединице за мерење дужине (m, cm dm) и њихове
односе;
-користи поступак мерења дужине линије приказане
на слици;

АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
- сабира,одузима,прави
моделе,посматра,рачуна,анализира;

-чита,пише,пише по
диктату,разговара,препричава,рецитује,
Упоређује.

- усмерава,објашњава,упућује,сугерише,организује,
анализира,мотивише,подстиче,црта,показује,поставља
проблем
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И
ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- диференцирани рад , индивидуализација,вршњачко подучавање,  самосталан рад и решавање
задатака код куће

- Ученик зна да сабира и одузима до 100
- Правилно користи математичке знаке и симболе
- Уочава везе између сабирања и одузимања
- Познаје таблице множења и дељења
- Самостално решава задатке са једном и двеоперације
- Уочава везе множења и дељења
- Користи особине рачунских операција кроз примере
- Решава логичко-комбинаторне проблеме прилагођене узрасту ученика
- Унапређује прецизност и тачност у раду
- Разликује и именује једноставне геометријске фигуре и њихове елементе
- Уме да се служи прибором за цртање
- Препознаје осно симетричне фигуре и подударност у свакодневним ситуацијама
- Решава једноставне проблем ситуације
- Ученик зна да пореди, процени и измери дужену
- Зна да користи математичке термине и скраћенице
- Схвата појам времена
- Уочава односе између јединица упознатих мера

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. ОБЛИЦИ РАДА: - индивидуални, -индивидуализовани, - рад
помоћу наставних листића
Проверавамо напредовање и констатујемо који су ученици употпунили знање (које треба
ослободити), а који да наставе и зашто

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ
НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);  кроз
индивидуални рад;  кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних
предмета и активности које их допуњују.
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ДОПУНСКА НАСТАВА– 3. РАЗРЕД

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ
ЦИЉ:
Циљ допунске наставе математике је да ученици са тешкоћама у
учењу и разумевању наставних садржаја на прилагођен начин дођу
до сазнања, да усвоје елементарна математичка знања.
Циљ допунске наставе српског језика је да ученици са тешкоћама у
усвајању и разумевању наставног садржаја, на прилагођен начин
дођу до знања, да се оспособе да овладају основним законитостима
српског књижевног језика, на којем ће се усмено и писмено
правилно изражавати.
ЗАДАЦИ:
Допунска настава математике трба да допринесе:
-савладавању сабирања и одузимања бројева до 1000,
-упознавање са математичким операцијама множење и дељење,
-савладавање таблице множења и дељења
-мерење и мере
-геометријски садржаји
-једначине и неједначине
-изрази и текстуални задаци
Допунска настава српског језика треба да допринесе разумевању и
препознавању: -Реченица(облик,врста и главни делови реченице) -
Значење речи -Врсте и служба речи
Читање,препричавање,описивање
Правопис

Математика: 18

Српски језик: 18

МАТЕМАТИКА
-зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да
прикаже број на датој бројевној полуправој;
- рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и
одузимања у оквиру прве хиљаде;
-уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском
операцијом; -уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде;
-уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао,
правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе
два геометријска објекта у равни ( паралелност, нормалност, припадност);
-зна јединице за мерење дужине и њихове односе;
-користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата
мерна јединица; зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине
течности (l, dl, ml); масе (g, kg t);
-уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме;
СРПСКИ ЈЕЗИК
-влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста;
-препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе);
-препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких
именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур);
-препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне,
узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне);

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

- упоређује, мери,прави моделе ,посматра, рачуна, анализира,
-чита, пише , упоређује, препричава, разговара,

-усмерава, објашњава, упућује, сугерише, организује, анализира,
мотивише, подстиче; црта , показује, поставља проблем,

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

-кроз индивидуалан рад, рад у пару, игре улоге

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ
ПЛАНОВА И ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

у току сваког часа, кроз све активности и фазе , кроз комуникацију у пару; кроз
однос према раду;
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ДОПУНСКА НАСТАВА– EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 3. РАЗРЕД

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ
ЦИЉ:Допунска настава треба да помогне ученицима у
савладавању одређених програмских садржаја у случају да
је дошло до заостајања са циљем разумевања препознавања
и отклањања нејасноћа и што бржег и квалитетнијег
усвајања знања. У односу на програмске садржаје ученик
постепено овладава основним облицима језичких и
граматичких струкура и лакше прати редовну наставу и
постиже боље резултате.
ЗАДАЦИ:Oвладавање техником читања и писања и
превођења текста, савладавање потврдног, упитног и
одричног облика глагола to be, to like, have got и can,
увежбавање потврдног, упитног и одричног облика Present
Continuous и Present Simple Tense-а, бројеви од 20 -100,
предлози in, on under и behind, неправилна множина
именица, употреба a/an, some/any и колико је сати.

18

-препознаје и именује бића, предмете и места,који се односе на
тему;
-поздрави и отпоздрави, примењујући једноставна језичка
средства;
-представља себе и другог;
-описује бића, предмете и места користећи једноставна језичка
средства;
-разуме једноставне исказе којима се изражава не/припадање
-разуме једноставна обавештења о положају у простору
-искаже и прихвати захвалност и извињење на једноставан
начин
-изразе основне потребе, осете и осећања једноставним
језичким средствима.

АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
Ученици слушају, говоре,  читају и
преводелекције,одговарају на
питања, пишу по диктату и
увежбавају језичке и граматичке
структуре.

Наставник објашњава,даје упуства,бира садржаје,помаже и
ради индивидуално са сваким учеником по потреби и
континуирано  прати и процењује напредак у  раду сваког
ученика.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И
ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

Комуникативно-интерактивни приступ, дијалошки метод, слушање, рад на тексту, индивидуално
решавање проблема

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

Континуиарно праћање и еваулација разумевања говора и краћег писаног текста, усмено изражавање и
усвојеност језичких и граматичких структура
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ДОПУНСКАНАСТАВА– 4 . РАЗРЕД

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ
Циљеви и задаци: основно описмењавање ученика на темељима
ортографских и ортоепских стандарда књижевног језика
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном
граматиком и стилким могућностима српског језика
- развијање смисла и способности за правилно и течно усмено и
писмено изражавање; богаћење речника.
Циљеви и задаци: да савладају читање и писање природних бројева
у декадном бројевном систему
- упознају скуп природних бројева и исте приказу ју тачкама
бројевне полуправе
- знају да читају, састављају израчунавају вредност израза са више
операција
- знају да речавају једноставније једначине и неједначине у скупу
природних бројева
- упознају разломке,њихово читање,писање и значење
да упознају јединице за површину
- претварају јединице у мање и веће јединице мере
- да упознају и науче формуле за израчунавање површине
правоугаоника, квадрата

18
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-зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по
величини и да прикаже број на датој бројевној полиправој;
-рачуна вредност бројевног израза са највише две операције
сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде;
-множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у
оквиру прве хиљаде; -уме да на основу текста правилно постави
израз са једном рачунском операцијом;
-уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде;
-уме да примени својства природних бројева (паран, непаран,
највећи, најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни
бројни систем; -уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду
најближу датом броју;-уме да именује геометријске објекте у равни
(квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, права, полуправа и
угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни (
паралелност, нормалност, припадност); -зна јединице за мерење
дужине и њихове односе; -користи поступак мерења дужине
објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица;
-користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици,
при чему је дата мерна јединица;

АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
- сабира,одузима, множи,дели,прави
моделе,посматра,рачуна,анализира;
-чита,пише,пише по диктату, анализира,
разговара,препричава,рецитује,упоређује.

- усмерава,објашњава,упућује,сугерише,организује,
анализира,мотивише,подстиче,црта,показује,поставља проблем

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И
ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- диференцирани рад , индивидуализација,вршњачко подучавање,  самосталан рад и
решавање задатака код куће

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ
НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
кроз индивидуални рад;  кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих
наставних предмета и активности које их допуњују.
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ДОПУНСКА НАСТАВА– ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – СРПСКИ ЈЕЗИК

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ
ЦИЉ:
Усвајање основних законитости српског језика.

ЗАДАЦИ:
Разумевање  наставног садржаја,  на прилагођен начин
долазак до знања ,да се оспособе,да овладају
основним законитостима српског књижевног језика на
којем ће се усмено и писмено правилно изражавати
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-уме самостално (својим речима) да описује и да
прича на задату тему: држи се теме, јасно
структурира казивање (уводни, средишњи и завршни
део казивања), добро распоређује основну
информацију и додатне информације;
-препознаје граматичке категорије променљивих речи
( род и број заједничких именица) и глаголско време
(презент, перфекат и футур);
-препознаје подврсте речи (властите и заједничке
именице; описне, присвојне и градивне придеве;
личне заменице; основне и редне бројеве);
- препознаје граматичке категорије глагола (лице,
број и род) и уме да пребаци глаголе из једног
глаголског времена у друго;

АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

-чита,пише,пише по
диктату,разговара,препричава,рецитује,
Упоређује.

- усмерава,објашњава,упућује,сугерише,организује,
анализира,мотивише,подстиче,црта,показује,поставља
проблем

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА
И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

- диференцирани рад , индивидуализација,вршњачко подучавање, самосталан рад и решавање задатака
код куће

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);  кроз
индивидуални рад;  кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и
активности које их допуњују.
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ДОПУНСКАНАСТАВА– EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 4 . РАЗРЕД

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ
ЦИЉ:Допунска настава треба да помогне ученицима у
савладавању одређених програмских садржаја у случају да
је дошло до заостајања са циљем разумевања препознавања
и отклањања нејасноћа и што бржег и квалитетнијег
усвајања знања. У односу на програмске садржаје, ученик
постепено овладава основним облицима језичких и
граматичких струкура и лакше прати редовну наставу и
постиже боље резултате.
ЗАДАЦИ: Усвајање енглеског алфабета и
спеловање речи, овладавање техником читања и писања и
превођења текста, бројеви од 1-100, увежбавање гледања на
сат, уочавање грађења компаратива придева и коришћења
some и any у реченицама, овладавање грађења и употребе
глаголских времена Present Simple, Present Continuos и  Past
Simple Tense у потврдном,упитном и одричном облику.
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-поздрави и отпоздрави, примењујући
једноставнија језичка средства;
-представи себе и другог;
-пита и саопшти колико нечега има;
-разуме једноставније описе предмета и места;
опишу бића, предмете и места;
-разумеј једноставније исказе којима се
изражава (не)поседовање и реагује на њих;
-говори о навикама
-разуме једноставније текстове у којима се
описују тренутне радње у садашњости;

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

Ученици слушају, говоре,  читају и
преводе лекције, одговарају на питања,
пишу по диктату и  увежбавају језичке и
граматичке структуре.

Наставник објашњава, даје упуства, бира
садржаје,помаже и ради индивидуално са сваким
учеником по потреби и континуирано  прати и
процењује напредак у  раду сваког ученика.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И
ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

Комуникативно-интерактивни приступ, дијалошки метод, слушање, рад на тексту, индивидуално
решавање проблема

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

Континуиарно праћање и еваулација разумевања говора и краћег писаног текста, усмено
изражавање и усвојеност језичких и граматичких структура
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Програм додатне наставе - први циклус
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ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКА – 4 . РАЗРЕД

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

-развијање логичког мишљења, поступка решавања
проблемских задатака
-оспособљавање ученика за самостално решавање
проблема
-развијање способности уочавања битног у проблему
-прецизност и уредност при раду

18

састави израз, израчуна вредност бројевног израза и примени својства
рачунских операција;
реши једначине и неједначине и провери тачност решења;
реши проблемски задатак користећи бројевни израз, једначину или
неједначину;
 чита, користи и представља податке у табелама или графичким

дијаграмима;
 формира низ на основу упутства;
 реши задатак применом различитих начина представљања проблема;
 именује елементе и опише особине квадра и коцке;
 црта мреже и прави моделе квадра и коцке;
 препозна сликовну представу изгледа тела посматраног са различитих

страна;
 прочита, упореди и претвори јединице за мерење површине и запремине;
 израчуна површину квадрата и правоугаоника;
 израчуна површину и запремину квадра и коцке;
реши проблемске задатке у контексту мерења.

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

- уочавање, издвајање,
решавање проблема,
закључивање, цртање,
скицирање

- припрема и врши избор задатака
- обезеђује стицање знања на вишем нивоу
- осмишљава и уводи ученика у проблемску ситуацију
- даје смернице ка решењу
- оспособљава за решавање сложених задатака

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА
И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

- диференцирани рад , индивидуализација,вршњачко подучавање,  самосталан рад и решавање задатака
код куће

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду); кроз
индивидуални рад;  кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета
и активности које их допуњују.
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ДОДАТНА НАСТАВА– СРПСКИ ЈЕЗИК – 4 . РАЗРЕД

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ

ЦИЉ:овладају основним законитостима српског
књижевног језика на којем ће се правилно усмено
и писмено правилно изражавати, да упознају,
доживе и оспособе се да тумаче одабрана
књижевна дела, позоришнам, филмска и друга
уметничка остварења из српске и светске баштине.
ЗАДАЦИ:Оспособљавање ученика за
доживљавање уметничког текста, продубљивање
доживљаја и развијање способности исказивања
доживљаја уметничког текста, развијање смисла и
способности за правилно, течно, економично и
уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење
речника, језичког и стилског израза;
оспособљавање ученика да препознају одређене
књижевнотеоријске и функционалне појмове и
откривају њихова значења; да ученик језик схвати
као језички систем и да ниједна језичка појава не
сме бити изолована, ван одређеног контекста, већ
једноставно у сарадњи са одређеним системом и
његовим структурама, развијање језичке свести и
језичког мишљења и усвајање одређених језичких
и правописних норми, упознавање са савременим
књижевним језиком и развијање говора и говорне
културе, свесно овладавање богатством матерњег
језика

18

 разликује речи које мењају облик (именице, заменице, придеви,
бројеви, глаголи) и уочи оне које су увек у истом облику;

 одреди основне реченичне чланове;
 разликује врсту речи од службе речи у реченици;
 правилно пише сва три модела управног говора;
 прилагоди језички израз комуникативној ситуацији – формалној и

неформалној;

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
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Посматрају, уочавају,
описују, распоређују,
пишу; читају,
доживљавају,
истражују, откривају,
анализирају, упоређују,
закључују,
интерпретирају;
користе говорну
ситуацију за усвајање и
примену усвојених
знања; постављају
питања, одговарају,
аргументују,
објашњавају,
критикују; повезују и
стварају нова дела
(пишу, илиструју,
глуме)

Планира, одабира, осмишљава и припрема одговарајуће текстове и задатке за
рад ученика; ствара проблемске ситуације ради мотивације ученика;
постиче, прати, коригује и вреднује рад ученика;

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА
И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА

групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад , индивидуализација,тематско планирање,
вршњачко подучавање, рад у паровима,  самосталан рад и решавање задатака код куће, рад на дечјој
штампи, посета  музеју - групни рад, кооперативно учење, диференцирани рад,
индивидуализација,тематско планирање, пројектна настава.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА(ПРАЋЕЊЕ)

у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);

- кроз индивидуални рад; кроз групни рад и комуникацију;
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Програм рада секција - први циклус
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ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ

Садржаји
програма

Број
часова

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ
РАДУ

Начини и
поступци

остваривања
рада

Циљеви и задаци садржаја
програмаУЧЕНИKA НАСТАВНИKA

Вежбе 10

- дисање;
- дикција;
- покрет;
- мимика;
- имитација;
- говорништво;
- игра;
- глума.

-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење

- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
- индивидуални

- развијање смисла и способности за
правилно, течно и уверљиво усмено
изражавање;
- оспособљавање ученика за увиђање
неопходности везе између речи и
покрета.

Сценско
извођење 26

- одабир текстова за
драмско извођење;
- подела улога;
- читање по улогама;
- припрема костима и
увежбавање
кореографије;
- припрема
сценографије.

-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење

- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
-демонстративни
-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

- припрема за успешно извођење
програма поводом прославе
Савиндана иДана школе.
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МАТЕМАТИЧКА  СЕКЦИЈА – 4 . РАЗРЕД

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

-развијање логичког мишљења, поступка решавања проблемских задатака
-оспособљавање ученика за самостално решавање проблема
-развијање способности уочавања битног у проблему
-прецизност и уредност при раду

ТЕМА /ОБЛАСТ

Природни бројеви и
операције са њима

Мерење и мере

Геометрија

НАЗИВ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА

Скуп природних бројева

Мерење и мере

Површина

19

6
11

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
- уочавање, издвајање, решавање проблема, закључивање,
цртање, скицирање

- припрема и врши избор задатака
- обезеђује стицање знања на вишем нивоу
- осмишљава и уводи ученика у проблемску ситуацију
- даје смернице ка решењу
- оспособљава за решавање сложених задатака

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

ПРОГРАМА

- диференцирани рад , индивидуализација,вршњачко подучавање,  самосталан рад и решавање задатака код куће

ПРАЋЕЊЕ
ОСТВАРИВАЊА

ПРОГРАМА

- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);  кроз индивидуални рад;  кроз
примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и активности које их допуњују.
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ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ

Месе
ц Р. б. Наставна јединица Тип часа Облик рада Метода рада

IX
1. Формирање рецитаторскесекције комбиновани индивидуални, фронтални вербална

2. Доношење плана рада рецитаторскесекције за текућу
школску годину комбиновани индивидуални, фронтални

монолошка,
дијалошка,
текстуална,

демонст.
X

3. Анализа рада рецитаторске секције у претходној школској
години комбиновани индивидуални, фронтални

4. Правилан изговор гласова комбиновани индивидуални, фронтални
5. Правилан изговор гласова комбиновани индивидуални, фронтални
6. Акценатске вежбе комбиновани инд., фронтални, у паровима

XI

7. Акценатске вежбе комбиновани инд., фронтални, у паровима
8. Вежбе интонације комбиновани индивидуални, фронтални демонст.
9. Вежбе интонације комбиновани индивидуални, фронтални

монолошка,

дијалошка,

текстуална,

демонст.

10. Изражајно читање књижевних текстова комбиновани индивидуални, фронтални

XII 11. Изражајно читање књижевних текстова комбиновани индивидуални, фронтални
12. Говор тела комбиновани индивидуални, фронтални

I

13. Израз лица, гестикулација комбиновани инд., фронтални, у паровима
14. Израз лица, гестикулација комбиновани инд., фронтални, у паровима
15. Однос са публиком комбиновани инд., фронтални, у паровима
16. Контролисање нервозних покрета и треме комбиновани инд., фронтални, групни

II

17. Како почети рецитовање комбиновани инд., фронтални, групни
18. Како завршити рецитовање комбиновани инд., фронтални, групни
19. Емоције комбиновани индивидуални, фронтални

20. Избор књижевног дела за наступповодом Дана школе, 8.
марта комбиновани индивидуални, фронтални

III

21. Избор књижевног дела за наступповодом Дана школе, 8.
марта комбиновани индивидуални, фронтални

22. Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана школе, 8.
марта комбиновани индивидуални, фронтални

23. Избор књ. дела за смотру рецитатора комбиновани индивидуални, фронтални



242

24. Избор књ. дела за смотру рецитатора комбиновани индивидуални, фронтални

IV

25. Увежбавање садржаја за наступ комбиновани индивидуални, фронтални
26. Увежбавање садржаја за наступ комбиновани индивидуални, фронтални
27. Увежбавање садржаја за наступ комбиновани индивидуални, фронтални
28. Увежбавање садржаја за наступ комбиновани индивидуални, фронтални

V

29. Увежбавање садржаја за наступ комбиновани индивидуални, фронтални

30. Избор књижевног дела за приредбу поводом краја
школске године комбиновани индивидуални, фронтални

31. Избор књижевног дела за приредбу поводом краја
школске године комбиновани индивидуални, фронтални

32. Увежбавање садржаја за наступ комбиновани индивидуални, фронтални

VI

33. Увежбавање садржаја за наступ комбиновани индивидуални, фронтални
34. Увежбавање садржаја за наступ комбиновани индивидуални, фронтални
35. Генерална проба комбиновани индивидуални, фронтални

36. Анализа рада рецитаторске секције систематизац
ија индивидуални, фронтални
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ЛИКОВНА СЕКЦИЈА – КРЕАТИВНИ КУТАК

ЦИЉ - Ученици треба да:
- разликују дводимензионалне и тродимензионалне облике;
- граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности и ликовних појава у животу;
- усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са осносима боја;
- ускладе ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом...)

ЗАДАЦИ - Оспособљавање ученика да:
- користи материјал и прибор у складу са инструкцијама.
-да изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања;
- обикује једноставне фигуре од меког материјала;
- одабере, самостално, начин спајања најмање два материјала;
- одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај облика у простору и у равни;
- опише, својим речима, визуелне карактеристике по којима препознаје облике и простор;
- изрази познате појмове мимиком и покретом тела, без звука;

ТЕМА /ОБЛАСТ

НАЗИВ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА
1.Сликарскиматеријали и технике
2. Положај облика у простору и равни
3. Линија, површина, волумен, боја
4. Плакат, рекламе
5. Сценски простор

36

АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
Слушање, презентовање, прикупљање података,
коришћење материјала и техника, повезивање,
евалуација, разумевање, повезују са свакодневним
животом, примењују, користе технологију.

Упућује ученике, посматра, презентује, даје упутства,
евалуира, упућује на интернет, организује групни рад,
поштује узрасне и развојне карактеристике ученика,
мотивише, даје повратне информације.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

Ииндивидуални и групни рад, рад у пару, подучавање, радионице, сценски наступи.

ПРАЋЕЊЕ
ОСТВАРИВАЊА

ПРОГРАМА

Самосталност ученика у истраживању, изложба радова.
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МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА - 3. РАЗРЕД

36 часова

САДРЖАЈ / ТЕМЕ

Бројеви до  1 000

Геометрија

Мерење и мере

Садржај Активности ученика

Скуп природних бројева Сабира, одузима, множи, дели, ,упоређује, групише

Проблемски задаци Чита,записује,црта,упоређује, графички представља,
анализира,закључује,сабира,одузима,множи,дели

Магични квадрати Уочава, препознаје, пребројава, упоређује, сабира одузима множи

Нумерација Броји,сабира,одузима,множи,дели,упоређује

Дешифровање рачунских
операција

Уочава, препознаје, разликује, именује, записује, упоређује, рачуна

Геометријске фигуре и
њихови односи

Мери, броји,  упоређује, бележи, црта,  сабира, одузима, множи, дели, графички представља

Мерење и мере Мери упоређује, бележи, црта,  сабира, одузима, множи, дели, графички представља
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МЛАДИ  УМЕТНИЦИ

ВРЕМЕ час Временска динамика и садржаји рада

IX
1-4. Упознавање са основним ликовним техникама

- водене боје, гваш, темпера
- рад у фазама, густина боје, накнадна интервенција

X 5-8. Како се врши припрема за израду идејног решења

- трагање за битним (суштина), мотивација, елиминација

XI 9-10. Како од дводимензионалног – скица доћи до тродимензионалног

- израда маски - Дан школе
XII 11-14. Израда новогодишњих честитки – најбоља честитка ће бити одштампана и званично представљати школу

I
15-16. Израда визуелне школске графичке сигнализације

- кухиња, боравак, библиотека, сала за физичко, тоалети, кабинети, итд
- најуспелији радови биће одштампани у високој штампарској техници и постављени на одговарајућа места.

II
17-20. Израда идејних решења за уређење школског екстеријера

- техника зидне декорације – графити
- израда шаблона за реализацију усвојених скица

III 21-25. Наставак рада на оплемењивању школског простора

- израда идејног решења за израду витража у техници „ лажног“ витража.

IV 25-29. Рад на припреми школске изложбе за Дан планете Земље

- опрема и презентација успелих радова

V 30-34. Паралелно са наведеним активностима пратити и припремати се за све ликовне конкурсе општинске, градске и републичке, као и
до сада.

VI 35-36. Перманентно развијати осећај код деце како ликовну случајност претворити у свесну, промишљену ликоквну активност.
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МУЗИЧКА СЕКЦИЈА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА – МАЛИ ХОР

ТЕМА НАЗИВ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА
Класици српске музике Класици српске музике 6
Народна изворна музика Народна изворна музика 6
Музика других народа из
региона

Музика других народа из региона 6

Дечја музика Дечја музика 6
Инструменти и
стваралашто

Инструменти и стваралашто 6

Свирање и инструментална
музика

Свирање и инструментална музика 6

Активности Активност ученика Активност наставника
-слуша пажљиво музичке примере;
-уочава инструменте, гласове и извођачке саставе;
-распевава се;
-пева по слуху;
-свира на дечијим ударачким инструментима;
-запажа, уочава, повезује, прави разлику;
-стиче нова знања;
-импровизује ритам на ритмичком инструменту;

-демонстрира музичке примере;
-приказује слике композитора,
инструмената, инструменталних и
вокалних састава;
-објашњава, формулише;
-организује и усмерава ученике;
-запажа;
-разматра;
-анализира;
-процењује;
-оцењује.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

- активно учење уз коришћење одговарајућег аудио и видео-материјала, постера;
дечији музички инструменти ( слике инструмената и композиторауметничке репродукције, компјутер, пројектор,

платно,интернет
ПРАЋЕЊЕ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

- певање, свирање
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МУЗИКА И ПОКРЕТ - 3. РАЗРЕД

Циљ:Развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције свог и других народа, оспособљавање музичког
изражаја кроз мелодију и покрет

Задаци:
•Препознавањеве зеизмеђу музичких елемената и музичког израза,
•Оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања,
•Развијање осетљивости за музичке вредности
•Развијање критичког мишљења
•Упознавање музичке писмености и изражајних средстава музичке ументности

САДРЖАЈ / ТЕМЕ: 1. Певање песама, 2. Свирање песама, 3. Игра и покрет

Садржај Активности  ученика

Песме забавног жанра Певају,слушају музику
Химна школе Певају,слушају музику
Староградске песме Народне песме Певају,слушају музику
Дечје музичко стваралаштво
(фруле,ритмички инструменти,металофон)

свирају на Орфовом инструментарију (на ритмичким и мелодијским
инструментима), стваралачки се изражавају

Једногласно и двогласно певање народних и староградских
песама, свечаних и песама забавног жанра

Певају,слушају музику, стваралачки се изражавају, мисли

Игра сенки Слушају, откривају,стварају, комуницирајју, изводе различите
покрете,мисли, импровизује

Једноставне моторичке игре са и без музике Слушају, откривају,стварају, комуницирају, изводе различите покрете,
импровизује

Сценски покрет Слушају, откривају,стварају, комуницирају, изводе различите покрете,
певају, импровизује


