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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА 1. РАЗРЕД
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
А. ОБАВЕЗНИ
Математика
НАСТАВНИ
Свет око нас
ПРЕДМЕТИ
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Здравствено васп.*
Грађанско васпитање
Б. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
Верска настава
ПРЕДМЕТИ
Лепо писање
УКУПНО: А + Б

ФОНД ЧАСОВА
НЕДЕЉНИ
ГОДИШЊИ
5
180
2
72
5
180
2
72
1
36
1
36
3
108
1
36
36
1
1
36
22
792

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ
РАДА
Облик образ.-васп.рада
Редовна настава
Допунска настава
Час одељенског старешине
Друштвене, техн., хуманит.,спортске и
културне активности
Екскурзија

Недељно
22
1
1
1-2

Годишње
792
36
36
36-72

1-3 дана годишње

*** Наставник разредне наставе реализује предложене теме из области
здравственог васпитања сходно узрасном и образовном нивоу ученика и
интегрисаним тематским планирањем кроз обавезне и изборне предмете
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ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Општи циљ здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима,
вештинама, ставовима и вредностима из области здравственог васпитања, кроз учење
засновано на искуству.
Учење садржаја здравственог васпитања подразумева превођење онога што знамо о
здрављу у жељени начин понашања, уз препознавање правих животних вредности и
подстицање оптималног развоја личности.
Остали циљеви и задаци здравственог васпитања су:
- развијање психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу,
- стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења,
- васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини,
- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља,
- промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља,
- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима,
- развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним
карактеристикама,
- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог
здравља,
- развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине,
- развијање истраживачких способности, критичког мишљења и креативности.
- проширивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи,
- развијање одговорног односа према себи и другима,
- укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота,
- развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности,
једнакости и отворене комуникације,
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- усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних
за очување здравља,
- упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота,
- упознавање са протективним факторима за здравље, као што су: физичка активност и
боравак у природи.

Корелација

Система
тизација

Ово сам ја

8

5

2

/

/

1

II

Шта знам о
здрављу

8

7

1

/

/

/

Дневни ритам

4

3

1

/

/

/

III

Обрада

I

Укупно
по теми

Вежбање

Назив наставнe
теме

Провера

Број часова
Утврђивање

Редни
број
теме

Српски језик
Свет око нас
Физичко васпитање
Ликовна култура
Чос / Чоз
Слободне активности
Излети
Школа у природи

IV

Хигијена

8

6

1

/

/

1

V

Исхрана и њен
значај за здрав
живот

8

6

1

/

/

1

УКУПНО

36

27

6

/

/

Облик
рада

-фронтални
-индивидуални
-рад у
паровима
-групни
рад
-комбиновани рад

Метод
рада

-вербалне
методе
-рад на
тексту
-игровне
активности
-решавање
проблема
-истраживачки рад
-практичан
рад
-комбиновани рад

Наставна
средства
-текстови
-слике
-предмети
-мултимедијалне презентације
-графитна
оловка
-дрвене боје
-фломастери
-колаж папир
-папир у боји
- лопте
-обручи
-вијаче
-струњаче
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА у 1. РАЗРЕДУ
Наставна
тема

I

Ово сам ја

Редни
број
наст.
јед

Наставна јединица

1.
2.
3.

Упознај своје тело
Упознај своје тело
И ја растем

4.

И ја растем

5.

Видим, чујем, осећам

6.

Видим, чујем, осећам

7.

Како сам дошао на свет

8.

Како сам дошао на свет

9.

Моје здравље

10.

Моје здравље

11.

Ко све брине о мом здрављу

12.

Ко све брине о мом здрављу

13.

15.

Шта се ради у дому здравља и
болници
Шта се ради у дому здравља и
болници
Тражим помоћ

16.

Тражим помоћ

17.

Један мој дан

18.

Један мој дан
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II
Шта знам о
здрављу

14.

8

III

Наставни
предмети и н.ј.
кроз који ће се
реализовати
( корелација)
1.ово сам ја-чос
1.ово сам ја-чос
100.антропрометр.ме
-рење-фв.
100.антропрометр.ме
-рење-фв.
6.значење
линија:“Ово сам ја
„л.к.
6.значење
линија:“Ово сам ја
„л.к.
5.породица и рођаци
сон
5.породица и рођаци
сон
90“трим „трчање у
природи -ф.в.
136.Еколошка азбука
Д.Ерићсрп.језик
67.зашто је Сунце
тако важно-сон
69.Значај воде,
ваздуха и земљишта
за живи свет-сон
11.чувајмо здрављесон
11. чувајмо здрављесон -сон
19.како да се
понашамо у опасним
ситуацијама-сон
19. како да се
понашамо у опасним
ситуацијама-сон
111..са мном има
нека грешка
В.Стојиљковић
111.. са мном има

Време
реал.

IX
IX
V
V
X

X

IX
IX
IV
IV
V
VI

X
X
XI

XI

III

III
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Дневни ритам
4

IV
Хигијена

19.

Организација дана

20.

Организација дана

21.

Лична хигијена

22.

Лична хигијена

23.

Треба знати здравље сачувати

24.

Хигијена простора

13.На улици- чос

XII

25.

Хигијена простора

14.У биоскопу- чос

XII
I

8

V
Исхрана и њен
значај за здрав
живот
8

нека грешка
В.Стојиљковић
137.правимо своју
азбуку- ортографија
137. правимо своју
азбуку- ортографија
15.здравље и
хигијена- сон
15. здравље и
хигијена- сон
65.значај Сунца за
жива бића-сон

26.

Хигијена моје учионице

27.
28.

Мој кутак - моја соба
Мој кутак - моја соба

29.

Правилна исхрана

30.

Правилна исхрана

31.

Животне намирнице

32.

Животне намирнице

33.

Заједно за столом

34.

Заједно за столом

35.

Заједно за столом

36.

Моје здравље

15.У продавницичос
16.Наша учионицачос
13.Наша соба- чос
16.за столом- чос

IV
IV
X
X
V

I
XII
XII

58.гајење биљакасон
58. .гајење биљака
сон
154.“Хлеб“
В.Андрић-с.ј.
154. .“Хлеб“
В.Андрић-с.ј..
9.породица, празници
и обичаји-сон

IV

10. Бонтон није
бадминтон
10.Бонтон није
бадминтон

XI

72.покажимо шта смо
научили-сон

VI

IV
V
V
IX

XI
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
ФОНД
ЧАСОВА
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
А. ОБАВЕЗНИ
Математика
НАСТАВНИ
Свет око нас
ПРЕДМЕТИ
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Здравствено васпитање *
УКУПНО:А
Б. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Грађанско васпитање
Верска настава
Чувари природе
УКУПНО:Б
УКУПНО: А+Б

НЕДЕЉНИ
5
2
5
2
2
1
3
1

ГОДИШЊИ
180
72
180
72
72
36
108
36

21
1

756
36

1
2
23

36
72
828

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ
ОБАВЕЗНИ, ИЗБОРНИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОГ РАДА
Облик обазовно-вас. рада
Редовна настава
Допунска настава
Час одељенског старешине
Друштвене, технич, хуманит.,спортске и културне актив
Екскурзија

Недељно
Годишње
23
828
1
36
1
36
1-2
36-72
1-3 дана годишње

*** Наставник разредне наставе реализује предложене теме из области
здравственог васпитања сходно узрасном и образовном нивоу ученика и
интегрисаним тематским планирањем кроз обавезне и изборне предмете
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ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Општи циљ интегрисаних садржаја здравственог васпитања јесте да ученици овладају
основним знањима, вештинама, ставовима и вредностима из области здравственог
васпитања, кроз учење засновано на искуству, да упознају себе, своје окружење и развију
способности за здрав живот.
Остали циљеви и задаци здравственог васпитања су:
- развијање логичног мишљења и оспособљавање за самостално учење и активно
проналажење информација;
- развијање радозналости и еколошке свести;
- стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим
начином живота и развојем хуманизације међу људима;
- унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно
делују на здравље;
- остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на
развоју, заштити и унапређењу здравља;
- подстицање родитеља на активности за унапређење здравља деце;
- развијање мотивације ученика у односу на здравље и здрав стил живота;
- подстицање ваннаставних активности осмишљеним акцијама за унапређивање здравља
на нивоу локалне заједнице;
- мотивисање ученика за понашање које чува здравље;
- пораст нивоа свести о ризичном понашању као "узрочнику" низа здравствених проблема.
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Корелација

III
IV

Шта се догађа
у мом телу
Ја и моје
здравље
Дневни ритам
Лична
хигијена

Система
тизација

Провера

8

8

/

/

/

1

5

4

1

/

/

/

7

7

/

/

/

/

4

4

/

/

/

Обрада

Вежбање

II

Назив наставнe
теме

Утврђивање

I

Број часова
Укупно
по теми

Редн
и
број
теме

Српски језик
Свет око нас
Физичко васпитање
Ликовна култура
Чос / Чоз
Слободне активности
Излети
Школа у природи

/

V

Исхрана

5

4

1

/

/

/

VI

Превенција
злоупотребе
алкохола и
дувана

3

2

/

/

/

1

VII

Занемаривање
и
злостављање
деце

4

4

/

/

/

/

УКУПНО

36

33

2

/

/

1

Облик
рада

Метод
рада

-вербалне
методе
-рад на
-фронта- тексту
лни
-игровне
-индиви- активност
дуални
и
-рад у
паровим решавање
а
проблема
-групни рад
истражив
а-чки рад
комбино -вани
практича
рад
н рад
комбинов
а-ни рад

Наставна
средства
-текстови
-слике
-предмети
мултимеди
-јалне
презентације
-графитна
оловка
-дрвене
боје
фломастер
и
-колаж
папир
-папир у
боји
- лопте
-обручи
-вијаче
-струњаче
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Начин оставривања програма у 2. разреду
Наставна
тема

Редни
број
наст.јед
1
2.

1.
3.

Растем и развијам се то се
види .
Пут хране од уласка у
организам до излучивања
Пут воде у организму

5.

Значај уношењадовољних
количина као и правилно
излучивање из организма
И зуби се мењају

6.

Чување здравља зуба

7.

Редовне контроле код зубара

8.

Превенција каријеса

9.

Како сачувати здравље лети и
зими ,као и током године

10.

Шта може да наруши моје
здравље
Чувам се - значај заштите од
буке
Правилна примена природне и
вештачке светлости

4
Шта се догађа
у мом телу

Наставна јединица

8

2.

Ја и моје
здравље

11.
12.

5

14.

Утицај загађене средине на
организам - воде и ваздуха
Дневни ритам лети и зими

15.

Како препознати умор и замор

13.
3.

Дневни ритам
7
16.

Значај одмора и нормалног
ритма рада и одмора

Наставни предмети и н.ј.
кроз који ће се
реализовати
( корелација)
Физичко васпитање
Уводни час
Чувари природе
Компост,природно ђубриво
Свет око нас
Основна својства воде
Свет око нас
Вода као услов за зивот
ЧОС
Кућни ред у школи
ЧОС
Неговање,уочавање веза
између осећања и потреба
ЧОС
Преглед зуба
ЧОС
Анализа здравља зуба
ученика
Свет око нас
Значај незиве природе за
зива бића 44.
Чувари природе
Ознаке на амбалази 12.
Чувари природе
Здрав зивот
Свет око нас
Зависност зивих бића од
средине у којој зиве
Чувари природе
Зашто је вода вазна
Свет око нас
Правила понашања
ЧОС
Сарадња у породици и
школи
ЧОС
Сарадња са супротним

Време
реал.

IX
I

III
III

IX
X

XI
XII

II

XI
V

V
III
X

III
IV
12

4.
Лична
хигијена

17.

Утицај умора и премора на
здравље

18.

Значај тренинга

19.

Школа и здравље

20..

Утицај лоше школске хигијене
и неадекватног намештаја на
здравље и развој ученика
Значај личне хигијене за
очување здравља

21.

24.

Купање у базенима и
отвореним водама
Хигијена коже и њених
продуката ,коса ,нокти
Хигијена одеће и обуће

25.

Мој кувар

26.

Значај уношења свих
животних намирница
Термичкаобрада намирница

22.
23.

4

5.
Исхрана

27.

5

28.

6.
Превенција
злоупотребе
алкохола и
дувана

29.

Практичне вежбе на тему
припреме оброка у школи
Неправилна исхрана

30.

Особине алкохола и никотина

31.

Штетно дејство алкохолаи
дувана на организам

32.

Болести које настају као
последица уношења алкохола
и никотина
Социјално угрожена деца
Значај рада служби за хитне сл
Однос према деци са посебним
потребама
Однос према старим лицима

3
7.
Занемаривање
и
злостављање
деце
4

33.
34.
35.
36.

полом
ЧОС
Упознавање са правилним
коришћењем здравс служби
Физичко васпитање
Трим трчање у природи
Физичко васпитање
Дечји поскоци у месту
Чувари природе
Сређивање шк.дворишта и
учионице
Физичко васпитање
Дизање и ношење предмета
на различите начине
Физичко васпитање
Елементарне игре
ЧОС
Фризер,педикир,маникир…
ЧОС
Чистоћа је пола здравља
Свет око нас
Човек као део зиве природе
Свет око нас
Значај биљака за човека
Свет око нас
Значај зивотиња за човека
ЧОС
Кутак за узину-уређење
Свет око нас
Значај биљака и зивотиња
за човека
ЧОС
Пано са упозорењима о
штетности дувана и алкох
ЧОС
Гостовање на презентацији
четвртака
ЧОС
Радионица са родитељима

V

XI
XII
IX

I
V
X
X
V
V
V
IX
VI

VI
VI

ЧОС/ Драматизација
ЧОС /Драматизација
ЧОС/ драматизација

IV
IV
IV

ЧОС /Драматизација

IV
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Б. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Српски језик
Енглески језик
Математика
Природа и друштвО
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Здравствено васпитање
Укупно А:
Грађанско васпитање

ФОНД ЧАСОВА
НЕДЕЉНИ
ГОДИШЊИ
5
180
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
1
36
21
756
1

36

1

36

2
23

72
828

Верска настава
Од играчке до рачунара
Укупно: Б
Укупно: А+Б

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ РЕДОВНИ,
ИЗБОРНИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНО РАДА
Облик образовно-васпитног рада

Годишње
Недељно

Редовна настава
Допунска настава
Час одељенског старешине
Друштвене, културне, хуманитарне и спортске
активности
Додатна настава

23
1
1
1-2

828
36
36
36-72

1

36

*** Наставник разредне наставе реализује предложене теме из области
здравственог васпитања сходно узрасном и образовном нивоу ученика и
интегрисаним тематским планирањем кроз обавезне и изборне предмет
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ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Општи циљ здравственог васпитања је да ученици овладају основним знањима,
вештинама, ставовима и вредностима из области здравственог васпитања, кроз учење
засновано на искуству.
Учење садржаја здравственог васпитања има за циљ упознавање себе и свог окружења
ради превођења онога што знамо о здрављу у жељени начин понашања, уз препознавање
правих животних вредности и подстицање оптималног развоја личности.
Остали циљеви и задаци здравственог васпитања су:
- стицање основних медицинских знања и њихово повезивање ради развијања психички и
физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу,
- стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења,
- васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини,
- стицање знања, умења, ставова и вредности ради очувања и унапређења здравља,
- промовисање позитивних социјалних интеракција ради очувања здравља,
- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима,
- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог
здравља,
- развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине,
- развијање одговорног односа према себи и другима,
- укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота,
- развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности,
једнакости и отворене комуникације,
- усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних
за очување здравља,
- упознавање најосновнијих елемената здравог начина живота,
- упознавање протективних фактора за здравље, као што су: физичка активност и боравак у
природи,
- стицање нових сазнања о рађању, репродукцији и полним разликама.
15

I

II
III
IV

V

VI

Пубертет
Болести
дечјег доба
Прва помоћ

Болести
зависности
УКУПНО

Корелација

8

/

/

Система
тизација

/

8

Провера

Вежбање

Исхранаврсте
хранљивих
материја
Значај
рекреације и
спорта

Утврђивање

Назив наставнe
теме

Обрада

Број часова
Укупно
по теми

Редн
и
број
теме

3

/

/

/

/

6

6

/

/

/

/

13

12

/

/

1

3

3

/

/

/

/

Метод
рада

/

3

/

Облик
рада

3

2

/

/

/

1

36

34

/

/

/

2

-вербалне
методе
-фронта- -рад на
лни
тексту
-индиви- -игровне
дуални
активност
-рад у
и
паровим -решавање
а
проблема
-групни -истраживачки рад
рад
комбино практича
н рад
-вани
рад
комбинов
а-ни рад

Наставна
средства

-текстови
-слике
-предмети
мултимеди
-јалне
презентације
-графитна
оловка
-дрвене боје
-фломастери
-колаж папир
-папир у боји
- лопте
-обручи
-вијаче
-струњаче

Српски језик
Свет око нас
Физичко васпитање
Ликовна култура
Чос / Чоз
Слободне активности
Излети
Школа у природи
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НАЧИН ОСТАВРИВАЊА ПРОГРАМА У 4.РАЗРЕДУ

Ред.
Наставна тема број
н.јед.

Наставна јединица

1.

Подела, особине, улога
масти

2.

Подела, особине, улога
беланчевина

3.

Подела, особине, улога
витамина

4.

Подела, особине, улога
угљених хидрата

5.

Подела, особине, улога
минерала
Подела, особине, улога воде

I

Исхранаврсте
хранљивих
материја
8

6.
7.
8.

II
Значај
рекреације и
спорта
3

9.

Болести које се преносе
путем хране
Опасности од
неконтролисане примене
дијета
Зашто се бавимо спортом?

III

13.

Пубертет

14.

Врсте и значај рекреације и
појединих спортова
Правилна рекреацијанадзор, исхрана, хидратација
Осврт на усвојено градиво у
трећем разреду
Анатомске и физиолошке
промене у пубертету
Акне у пубертету

6

15.

Односи међу половима

16.
17.

Осврт на значај продужетка
врсте и здравог потомства
Болести ендокриног система

18.

Извор инфекције

10.
11.
12.

Наставни предмети и н.ј.
кроз које ће се
реализовати
( корелација)

Време
реализације

Ликовна култура
Комплементарне боје Моја
омиљена храна , 3 и 4 .
Ликовна култура
Комплементарне боје Моја
омиљена храна , 3 и 4 .
Ликовна култура
Комплементарне боје Моја
омиљена храна , 3 и 4 .
Ликовна култура
Комплементарне боје Моја
омиљена храна , 3 и 4 .
Природа и друштво- 28.
Растимо здраво
Природа и друштво- 28.
Растимо здраво
Ликовна култура Хармонија
Боја 5. и 6.
Ликовна култура Хармонија
Боја 5. и 6.

IX

Физичко васпитање-56.
Правилно држање тела
Физичко васпитање- 56.
Правилно држање тела
Физичко васпитање-94.
Правилна исхрана
Природа и друштво- 27.
Полна различитост
Природа и друштво- 27.
Полна различитост
Природа и друштво- 27.
Полна различитост
Природа и друштво- 29.
Однос према другима
Природа и друштво- 29.
Однос према другима
Природа и друштво- 28.
Растимо здраво
Природа и друштво- 26.

X-VI

IX

IX

IX

X-VI
X-VI
X-VI
X-VI

X-VI
X-VI
X-VI
X-VI
XII
XII
XII
XII
XI
17

19.
20.

21.

IV
22.

Болести дечјег
доба

23.

13
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.

V
Прва помоћ

32.
33.

3
VI
Болести
зависности
3

34.
35.
36.

Путеви ширења и улазно
место инфекције
Зоонозе- хигијена и нега у
дому са кућним љубимцима
Однос деце у сеоским
срединама према домћим
животињама
Угроженост од болести које
се преносе са животиња на
људе
Болести респираторног
тракта- прехлада , грип,
бронхитис
Болести дигестивног трактаорална хигијена
Болести зуба
Алиментарне инфекције,
паразити
Значај редовног узимања
хране
Болести локомоторног
система- демормитети
кичменог стуба, спуштена
стопала
Дечје заразне болести
Замке и опасности од
тетоваже и пирсинга
Прва помоћ код крварења,
сунчанице, колапса
Прва помоћ код тровања,
алкохолизма, повраћања
Стрес- последице стреса и
превенција у циљу подизања
психичке кондиције и
спречавања настанка болес
Болести зависности- пушење
Болести зависностиалкохолизам
Болести зависностинаркоманија

Човек део природе
Природа и друштво- 26.
Човек део природе
Природа и друштво -50.
Домаће животиње и гајене
биљке
Природа и друштво -50.
Домаће животиње и гајене
биљке
Природа и друштво -50.
Домаће животиње и гајене
биљке
ЧОС 21. Здрава храна –
посета медицинске сестре

XI
IV

IV

IV

III

ЧОС- 22.
Здравље на уста улази
ЧОС- 22.
Здравље на уста улази
Одељењска заједница- 25.
Недеља здравих уста и зуба
Одељењска заједница- 23.
Здрава храна – квиз
Физичко васпитање –
Правилно држање тела 57.

III

ЧОС – посет апатронажне
сестре ,сарадња са локалном
заједницом
Ликовна култура
Плакат,билборд ,реклама 47.
Физичко васпитање-74.
Лична хигијена
Физичко васпитање-74.
Лична хигијена
Природа и друштво- 28.
Растимо здраво

IX-VI

ЧОС -24.
Пушење или здравље
ЧОС -24.
Пушење или здравље
ЧОС -24.
Пушење или здравље

I

III
IV
III
II

III
III
III
X

I
I
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Наставни план за 5. разред
Редни број

ПЕТИ РАЗРЕД

А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Техника и технологија
Информатика и рачунарство
Физичко и здравставено васпитање

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
УКУПНО: А
Редни број

Нед.
5
2
2
2
1
1
4
2
2
1
2

Год.
180
72
72
72
36
36
144
72
72
36
72+54

24

864

1
2
3
27

36
72
108
972

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

1.
Верска настава/Грађанско васпитање
2.
Француски језик
УКУПНО: Б
УКУПНО : А+Б

Облици образ.-васп. рада којима се остварују обавезни и изборни наст.предмети
Редни
број
1.
2.
3.
4.

ОБЛИК ОБРАЗ.- ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатна настава
Слободне наставне активности

ПЕТИ РАЗРЕД
27
972
1
36
1
36
1
36

1.
2.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗ.-ВАСПИТНПОГ РАДА
Час одељењског старешине
Ваннаставне активности

3.

Екскурзија

1
36
1
36
До 2 дана
годишње
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Разред
Годишњи фонд часова

Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик
унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања изобласти
физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног
и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада.
ПЕТИ
72 часа / 40+32/ ( физичко и здравствено васпитање)
54 часа /26+28/ (обавезне физичке активности ученика)

ОБЛАСТ/ТЕМА
Број часова по теми

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ

8
/4+4/

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ,
СПОРТОВИ И
СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНе

Атлетика

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
− примени једноставнe
комплексе простих и
општеприпремних вежби
− изведе вежбе (разноврсна
природна и изведена
кретања) и користи их у
спорту, рекреацији и
различитим животним
ситуацијама
− упореди резултате тестирања
са вредностима за свој узраст
и сагледа сопствени
моторички напредак
− комбинује и користи
досегнути ниво усвојене
технике кретања у спорту и
свакодневном животу
− доводи у везу развој
физичких способности са
атлетским дисциплинама

16
/8+8/

64
/36+28/

Спортска
гимнастик
а

−

одржава стабилну и
динамичку равнотежу у
различитим кретањима,
изводи ротације тела

САДРЖАЈИ

Обавезни садржаји
Вежбе за развој снаге
Вежбе за развој покретљивости
Вежбе за развој аеробне
издржљивости
Вежбе за развој брзине
Вежбе за развој координације
Примена националне батерије
тестова за праћење физичког
развоја и моторичких способности
Обавезни садржаји
Техника истрајног трчања
Истрајно трчање – припрема за
крос
Техника спринтерског трчања
Техника високог и ниског старта
Скок увис (прекорачна техника)
Бацање лоптице (до 200 г)
Препоручени садржаји
Техника штафетног трчања
Скок удаљ
Бацања кугле 2 kg
Бацање „вортекс-а“
Тробој
Обавезни садржаји
Вежбе на тлу
Прескоци и скокови
Вежбе у упору
20

16
/10+6/

користи елементе гимнастике
у свакодневним животним
ситуацијама и игри
− процени сопствене
могућности за вежбање у
гимнастици
−

користи елементе технике у
игри
− примењује основна правила
рукомета у игри
− учествује на
унутародељенским
такмичењима
−

Основе
тимских и
спортских
игара
20
/10+10/

изведе кретања, вежбе и
кратке саставе уз музичку
пратњу
− игра народно коло
− изведе кретања у различитом
ритму
− изведе основне кораке плеса
из народне традиције других
клтура
−

Плес и
ритимика
10
/7+3/

Вежбе у вису
Ниска греда
Гимнастички полигон
Препоручени садржаји
Вежбе на тлу (напредне варијанте)
Висока греда
Трамболина
Прескок
Коњ са хватаљкама
Вежбе у упору (сложенији састав)
Вежбе у вису (сложенији састав);
Обавезни садржаји
Рукомет/минирукомет:
Основни елементи технике и
правила;
- вођење лопте,
- хватањa и додавањa лопте,
- шутирања на гол,
- принципи индувидуалне
одбране
- основна правила
рукомета/минирукомета
Спортски полигон
Препоручени садржаји
1. Напредни елементи
технике, тактике и правила
игре:
- хватања котрљајућих лопти,
- дриблинг,
- шутирања на гол,
- финтирање,
- основни принципи
колективне одбране.
Обавезни садржаји
Покрети уз ритам и уз музичку
пратњу
Ритмичка вежба без реквизита
Скокови кроз вијачу
Народно коло „Моравац“
Народно коло из краја у којем се
школа налази
Основни кораци друшвених
плесова
Препоручени садржаји
Вежбе са обручем
Вежбе са лоптом
21

контролише и одржава тело
у води
− преплива 25m слободном
техником
− скочи у воду на ноге
− поштује правила понашања
у, и око водене средине
− објасни својим речима сврху
и значај вежбања
− поштује правила понашања у
и на просторима за вежбање
у школи и ван ње, као и на
спортским манифестацијама
− примени мере безбедности
током вежбања
− одговорно се односи према
објектима, справама и
реквизитима у просторима за
вежбање
− примени и поштује правила
тимске и спортске игре у
складу са етичким нормама
− навија и бодри учеснике на
такмичењима и решава
конфликте на социјално
прихватљив начин
− користи различите изворе
информација за упознавање
са разноврсним облицима
физичких и спортскорекративних активности
− прихвати сопствену победу и
пораз у складу са
„ферплејом“
− примењује научено у
физичком и здравственом
васпитању у ванредним
ситуацијама
− препозна естетику у
физичком вежбању и спорту
− направи план дневних
активности
− наведе примере утицаја
физичког вежбања на
здравље
− разликује здраве и нездраве
−

Пливање
2
/1+1/

ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА
(Реализујe се
кроз све
наставне
области и теме
уз практичан
рад)

Физичко
вежбање и
спорт

18
/10+8/
54
/26+28/

Здравстве
новаспита
ње

Обавезни садржаји
Предвежбе у обучавању пливања
Игре у води
Самопомоћ у води
Препоручени садржаји
Плива једном техником
Роњење у дужину
Циљ и сврха вежбања у
физичком и здравственом
васпитању
Основна правила
Рукомета/минирукомета и
Малог фудбала
Понашање према осталим
субјекатима у игри (према
судији, играчима супротне и
сопствене екипе)
Чување и одржавање
материјалних добара која се
користе у физичком и
здравственом васпитању
Уредно постављање и склањање
справа и реквизита неопходних
за вежбање
Упознавање ученика са
најчешћим облицима насиља у
физичком васпитању и спорту
„Ферплеј” (навијање, победа,
пораз решавање конфликтних
ситуација)
Писани и електорнски извори
информација из области
физчког васпитања и спорта
Значај развоја физичких
способности за сналажење у
ванредним ситуацијама
(земљотрес, поплава, пожар...)
Физичко вежбање и естетика
(правилно обликовање тела)
Планирање дневних активности
Физичка активност, вежбање и
здравље
Основни принципи вежбања и
врсте физичке активности
22

36
/16+20/

ТЕХНИКЕ И
МЕТОДЕ
- Кооперативна
- Интерактивна
- Перцептивне
- Игра
- Учење кроз игру
- Демонстрација
(показивање)
- Разговор

Одржавање личне опреме за
вежбање и поштовање
здравствено-хигијенских мера пре
и после вежбања
Лична и колективна хигијена пре
и после вежбања
Утицај правилне исхране на
здравље и развој људи
Исхрана пре и после вежбања
Вежбање и играње на чистом
ваздуху – чување околине
приликом вежбања

НАСТАВНА
СРЕДСТВА
- Фотографије
- Слике
- Краћи текстови
- Апликације
- Дидактички
материјали
- Рукометна
лопта
- гимнастичке
справе
- Кугла
- Медицинка

ОБРАЗОВНА ОБЛАСТ
(КОРЕЛАЦИЈА)
Биологија
Географија
Музичка култура
Ликовна култура
Информатика
Математика
Српски језик

намирнице и њихову
енергетску вредност
− направи недељни јеловник
уравнотежене исхране уз
помоћ наставника и израчуна
трошкове.
− примењује здравственохигијенске мере пре, у току и
након вежбања
− чува животну средину током
вежбања

АКТИВНОСТИ
а) Ученик
б) Наставник
- Вежбање
- Планира
- Разговор
- Ораганизује
- Самосталан и
- Бира садржаје
интерактивни
- Усмерава
рад
- Реализује
- Упоређивање
- Демонстрира
- Играње
- Објашњава
- Посматра
- Даје упутства
- Процењује
- Омогућује примену наученог
- Сарађује
- Партнер у учењу
- Креира
- Обезбеђује ресурсе
- Прати ефекте сопственог
рада
- Прати ефекте рада ученика
23

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Циљ

Разред
Годишњи фонд часова
ОБЛАСТ/ТЕМА
Број часова по
теми

ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће
бити у стању да:
описује улогу технике, технологије и
иновација у развоју заједнице и
њихово повезивање
− разликује основна подручја човековог
рада, производње и пословања у
техничко-технолошком подручју
− наводи занимања у области технике
и технологије
− процењује сопствена интересовања у
области технике и технологије
− организује радно окружење у
кабинету
− правилно и безбедно користи
техничке апарате и ИКТ уређаје у
животном и радном окружењу
− процени како би изгледао живот
људи без саобраћаја
− класификује врсте саобраћаја и
саобраћајних средстава према намени
− наводи професије у подручју рада
саобраћај
− направи везу између савременог
саобраћаја и коришћења
информационих технологија
− разликује безбедно од небезбедног
понашања пешака, возача бицикла и
дечијих возила
− правилно се понаша као пешак, возач
бицикла и дечијих возила у
−

ЖИВОТНО И
РАДНО
ОКРУЖЕЊЕ
6
/4+2/

САОБРАЋАЈ
14
/7+7/

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развијајући
техничко-технолошку писменост буде прилагођен друштвеним и
економским променама, да изгради одговоран однос према раду и
производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и
технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална
интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.
ПЕТИ
72 часа /33+39/

САДРЖАЈИ
Појам, улога и значај технике и
технологије на развој друштва и
животног окружења.
Подручја човековог рада и
производње, занимања и послови у
области технике и технологије.
Правила понашања и рада у кабинету.
Организација радног места у кабинету
и примена мера заштите на раду.
Коришћење техничких апарата и ИКТ
уређаја у животном и радном
окружењу.

Улога, значај и историјски развој
саобраћаја.
Врсте саобраћаја и саобраћајних
средстава према намени.
Професије у подручју рада саобраћај.
Употреба информационих техологија
у савременом саобраћају
Саобраћајна сигнализација – изглед и
правила поступања.
Правила и прописи кретања пешака,
возача бицикла и дечијих возила
(ролери, скејт, тротинет) у саобраћају
– рачунарска симулација и
саобраћајни полигон.
24

ТЕХНИЧКА И
ДИГИТAЛНА
ПИСМЕНОСТ
16
/10+6/

саобраћају
− користи заштитну опрему за
управљање бициклом и дечијим
возилима
− аргументује неопходност коришћења
сигурносних појасева на предњем и
задњем седишту аутомобила и увек
их користи као путник
− повеже место седења у аутомобилу са
узрастом ученика
− одговорно се понаша као путник у
возилу
− показује поштовање према другим
учесницима у саобраћају
− анализира симулирану саобраћајну
незгоду на рачунару и идентификује
ризично понашање пешака и возача б
− самостално црта скицом и техничким
цртежом фигуру
− правилно чита технички цртеж
− преноси податке између ИКТ уређаја
− примењује основне поступке обраде
дигиталне слике на рачунару
− користи текст процесор за креирање
документа са графичким елементима
− користи Интернет сервисе за претрагу
и приступање online ресурсима
− преузима одговорност за рад
− представи идеје и планове за акције
које предузима користећи савремену
информационо-комуникациону
технологију и софтвер

Обавезе и одговорност деце као
учесника у саобраћају.
Заштитна опрема потребна за безбедно
управљање бициклом и дечијим
возилима.

Прибор за техничко цртање (оловка,
гумица, лењир, троуглови, шестар).
Формати цртежа (А3, А4). Размера.
Типови и дебљине линија (пуна дебела
линија; пуна танка линија; пуна танка
линија извучена слободном руком;
испрекидана танка линија; црта-тачкацрта танка линија).
Геометријско цртање (цртање
паралелних правих, цртање нормале на
дату праву, цртање углова помоћу
лењира и троуглова).
Елементи котирања (помоћна котна
линија, котна линија, показна линија,
котни завршетак, котни број –
вредност).
Цртање одговарајуће фигуре са
елементима (типови линија, размера и
котирање).
Пренос података између ИКТ уређаја
(рачунар, таблет, smartphone,
дигитални фотоапарат).
Апликација за дигиталну обраду
слике. Операције подешавања
осветљености и контраста слике.
Промена величине/резолуције слике,
издвајање дела слике.
Креирање документа у текст
процесору. Форматирање текста,
уметање слике и графике.
25

повезује својства природних
материјала са применом
− објасни технологије прераде и обраде
дрвета и коже, производње текстила и
папира
− сече, спаја и врши заштиту папира,
текстила, коже и дрвета
− правилно и безбедно користи алате и
прибор за ручну механичку обраду
(маказе, моделарска тестера, брусни
папир, стега)
− направи план израде једноставног
производа и план управљања отпадом
− самостално израђује једноставан
модел
−

РЕСУРСИ И
ПРОИЗВОДЊА
20
/10+10/

самостално проналази информације
потребне за израду предмета/модела
користећи ИКТ и Интернет сервисе
− одабира материјале и алате за израду
предмета/модела
− мери, обележава и оцртава
предмет/модел
− ручно израђује једноставан
предмет/модел користећи папир
и/или дрво, текстил, кожу и
КОНСТРУКодговарајуће технике, поступке и
ТОРСКО
алате
МОДЕЛОВАЊЕ − користи текст процесор за креирање
документа реализованог решења
−
самостално представља пројектну
16
идеју, поступак израде и
решење/производ
/2+14/
− показује иницијативу и јасну
оријентацију ка остваривању циљева
и постизању успеха
− планира активности које доводе до
остваривања циљева укључујући
оквирну процену трошкова
− активно учествује у раду пара или
мале групе у складу са улогом и
показује поштовање према
сарадницима
−

Интернет претрага и приступ online
ресурсима.
Природни ресурси на Земљи.
Управљање отпадом (рециклажа;
заштита животне средине).
Врсте, својства и примена природних
материјала.
Технологија прераде и обраде дрвета.
Технологија прераде и обраде коже.
Текстилна технологија.
Технологија производње папира.
Поступци ручне обраде и спајања
папира, текстила, коже и дрвета –
сечење/резање, спајање (лепљење) и
заштита (лакирање).
Коришћење алата и прибора за ручну
обраду и спајање папира, текстила,
коже и дрвета – маказе, моделарска
тестера, брусни папир, стега.
Израда предмета/модела ручном
обрадом и спајањем папира и/или
дрвета, текстила, коже коришћењем
одговарајућих техника, поступака и
алата.
Приказивање идеје, поступка израде и
решења/производа.
Тимски рад и подела задужења у тиму.
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пружи помоћ у раду другим
ученицима
− процењује остварен резултат и
развија предлог унапређења
−

ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ
- Кооперативна
- Интерактивна
- Перцептивне
- Учење кроз игру
- Вербална
- Документациона
- Демонстрацијона (показивање)
- Метода графичких радова
- Метода практичних радова
- Лабораториско-експериментална метода
- Разговор

ОБРАЗОВНА ОБЛАСТ
(КОРЕЛАЦИЈА)
- Информатика и
-

трачунарство
Математика
Биологија
Географија
Ликовна култура

НАСТАВНА СРЕДСТВА
Табла
Уџбеник
Радна
свеска
Рачунар,
Цртежи
Слике
ЦД РОМ
Исечци из новина
Разни приручници
Тестови
Мерни инструменти
Алат и прибор за ручну обраду материјала
Конструкторски комплети

АКТИВНОСТИ
-

а) ученика
Вежбање
Разговор
Самосталан и интерактивни
рад
Упоређивање
Посматрање
Процењивање
Сарадња
Креирање
-

б) наставника
планира
организује
бира садржаје
усмерава
реализује
демонстрира
објашњава
преноси информације
- мотивише
бира методе и технике
- прати и процењује резултате
свога рада и резултате рада
ученика
-
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Разред

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање
ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у
дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање
рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се
развојем дигиталних технологија брзо мења.
ПЕТИ

Годишњи фонд часова

36 часова /14+22/

Циљ

ОБЛАСТ / ТЕМА
Број часова по
теми

ИКТ
9
/4+5/

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће
бити у стању да:
− наведе примену информатике и
рачунарства у савременом животу
− правилно користи ИКТ уређаје
− именује основне врсте и компоненте
ИКТ уређаја
− прави разлику између хардвера,
софтвера и сервиса
− прилагоди радно окружење кроз
основна подешавања
− креира дигитални слику и примени
основне акције едитовања и
форматирања (самостално и
сараднички)
− креира текстуални документ и
примени основне акције едитовања и
форматирања (самостално и
сараднички)
− примени алате за снимање и
репродукцију аудио и видео записа
− креира мултимедијалну презентацију
и примени основне акције едитовања
и форматирања (самостално и
сараднички)
− сачува и организује податке
− разликује основне типове датотека

САДРЖАЈИ
Предмет изучавања информатике и
рачунарства
ИКТ уређаји, јединство хардвера и
софтвера
Подешавање радног окружења
Организација података
Рад са сликама
Рад са текстом
Рад са мултимедијом
Рад са презентацијама
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реагује исправно када дође у
потенцијално небезбедну ситуацију у
коришћењу ИКТ уређаја;
− доводи у везу значај правилног
одлагања дигиталног отпада и
заштиту животне средине
− разликује безбедно од небезбедног,
пожељно од непожељног понашања
на Интернету
− реагује исправно када дођу у контакт
са непримереним садржајем или са
непознатим особама путем Интернета
− приступа Интернету, самостално
претражује, проналази информације у
дигиталном окружењу и преузима их
на свој уређај
− информацијама на интернету
приступи критички
− спроводи поступке за заштиту личних
података и приватности на Интернету
− објасни појам ауторских права и
разликује основне лиценце за дељење
садржаја
− препознаје ризик зависности од
технологије и доводи га у везу са
својим здрављем
− рационално управља временом које
проводи у раду са технологијом и на
Интернету
−

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ
5
/2+3/

Изводи скуповне операције: унија,
пресека, разлике и правилно
употребљава одговарајуће скуповне
ознаке;
− Схвати математичко-логички смисао
речи: '' И '' ''Или'' ,''Не'', '' Сваки'',
''Неки'', израза'' Ако-онда'';
− - Зна алгорутме аритметике /
сабирања, множења, дељења са
осратком, Еуклидов алгоритам/ и
интерпретира их алгоритамски;
− наведе редослед корака у решавању
једноставног логичког проблема
− креира једноставан рачунарски

Употреба ИКТ уређаја на одговоран и
сигуран начин
Правила безбедног рада на Интернету
Претраживање Интернета, одабир
резултата и преузимање садржаја
Заштита приватности личних података
Заштита здравља, ризик зависности од
технологије и управљање временом

−

РАЧУНАРСТВО
16
/7+9/

Увод у логику искупове: унија,
пресека, разлика; речи''И '' ''Или''
,''Не'', '' Сваки'', ''Неки'', израза
'' Ако-онда''
Увод у алгоритме аритметике:
писмено сабирање, множење, дељење
са остатком, Еуклидов алгоритам;
Увод у тему програмирања.
Радно окружење изабраног софтвера
за визуелно програмирање
Алати за рад са графичким објектима,
текстом, звуком и видеом
Програм – категорије, блокови
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ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА
6
/1+5/

програм у визуелном окружењу
− сврсисходно примењује програмске
структуре и блокове наредби
− користи математичке операторе за
израчунавања
− објасни сценарио и алгоритам
пројекта
− анализира и дискутује програм
− проналази и отклања грешке у
програму
По завршеној теми/области ученик ће
бити у стању да:
− сарађује са осталим члановима групе
у одабиру теме, прикупљању и
обради материјала у вези са темом,
формулацији и представљању
резултата и закључака
− одабира и примењује технике и алате
у складу са фазама реализације
пројекта
− наведе кораке и опише поступак
решавања пројектног задатка
− вреднује своју улогу у групи при
изради пројектног задатка и
активности за које је био задужен
− поставља резултат свог рада на
Интернет, ради дељења са другима,
уз помоћ наставника

ОБРАЗОВНА ОБЛАСТ
(КОРЕЛАЦИЈА)
-

Сви предмети

наредби, инструкције
Програмске структуре (линијска,
циклична, разграната)

Фазе пројектног задатка од израде
плана до представљања решења
Израда пројектног задатка у групи у
корелацији са другим предметима
Представљање резултата пројектног
задатка

АКТИВНОСТИ
-

а) ученика
Вежбање
Разговор
Самосталан и
интерактивни рад
Упоређивање
Посматрање
Процењивање
Сарадња
Креирање

б) наставника
-

планира
организује
бира садржаје
усмерава
реализује
демонстрира
објашњава
преноси
информације
мотивише
бира методе и
технике
прати и процењује
резултате свога рада
и резултате рада уч.
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ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ
-

Кооперативна
Интерактивна
Перцептивне
Метода показивања
Метода практичних радова
Разговор
Учење путем открића
Трагање за одговорима
Учење кроз игру

НАСТАВНА СРЕДСТВА
-

-

Рачунар
Звучници
Пројектор
Табла
Уџбеник
Разни приручници
Мобилни телефон
Камера
Микрофон
Исечци из новина
Цртежи
Слике
Примери добре праксе пронађени на
Интернету

ПРЕДМЕТ : ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

6. РАЗРЕД

БРОЈ ЧАСОВА : 36 ( обрада - 16 и остало - 20)
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА НА НИВОУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА ОБРАЗОВАЊА:
• Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем дигиталних
технологија, брзо мења
• Развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и
примерену употребу рачунара у решавању свакодневних задатака у процесу учења, рада и
комуникације
• Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, области
у којој је примењују или проблему који решавају
• Развијање креативности и оспособљавање за креативно изражавање применом рачунарске,
информационе и комуникационе технологије
• Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове
и решење представе у виду текста, алгоритамског дијаграма или програма
• Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења,
планирају редослед активности, изаберу извор информација,
средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће се консултовати)
• Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и
приватности других у свакодневном
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раду у дигиталном окружењу

САДРЖАЈИ

ЗАДАЦИ

1. Рачунарство 18

Ученик треба да:
1. Формира рачунарски програм који за
задате нумеричке вредности исписује
и/или исцртава одговарајући резултат;
користи променљиве, петље и
потпрограме, као и нумеричке,
текстуалне и једнодимензионе низовске
вредности; отклања синтаксне грешке и
грешке у раду програма коришћењем
исписа међурезултата; објасни појам
алгоритма као апстрахованог поступка
који је имплементиран програмом; реши
базичне алгоритамске проблеме над
секвенцама вредности попут рачунања
статистика (бројање, минимум, максиму,
збир), секвенцијалног проналажења и
инверзија редоследа, као и да у задатку
који је формулисан као опис реалног или
замишљеног догађаја препозна
могућност примене таквог алгоритма и
на основу тога формира програм који
представља решење задатка

(8+10)
*Упознавање са
изабраним
програмским језиком
и развојним
окружењем на
тривијалном примеру
програма
*Упознавање са
елементима
програмских језика
*Упознавање са
одговарајућим
алгоритмима
*Рад са петљама
*Рад са низовима

2. ИКТ 14 (6+8)
*Текст процесор (на
рачунару и у облаку)
*Програми за
графику (на рачунару
и у облаку)
*Програми за ММ
презентације (на
рачунару и у облаку)
– блог/сајт
Web алати
* E - пошта, чет,
форум

3. Дигитална
писменост 4 (2+2)

ТЕХНИКЕ И
МЕТОДЕ

-Кооперативна
-Интерактивна
-Перцептивне
-Метода
показивања
-Метода
практичних радова
-Разговор
-Учење путем
открића
-Трагање за
одговорима
-Учење кроз игру

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

-Рачунар
-Звучници
-Пројектор
-Табла/Паметна табла
-Уџбеник
-Разни приручници
-Мобилни телефон
-Камера
-Микрофон
-Исечци из новина
-Цртежи
-Слике
-Примери добре
праксе пронађени на
Интернету

2. Eдитују текст (креирање табела,
фуснота, садржаја... на уређају и у
облаку); едитују аудио садржај; едитују
видео садржај; креирају интерактивне
презентације (хиперлинк); креирају
једноставне анимације; креирају, чувају,
објављују и представљају дигиталне
садржаје користећи расположиве
онлајн/офлајн алате; користе могућности
које рачунарске мреже пружају у сфери
комуникације и сарадње

3. Објасни појам, начин рада и
предности рачунарских мрежа; објасни
како раде најважнији мрежни сервиси
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*Поступци и правила
за безбедно
понашање и
представљање на
мрежи
*Ауторска права и
симболи који
представљају
лиценцу *Заштита
здравља

(попут World Wide Webа); објасни како
функционише претраживање, како се
бирају и рангирају резултати претраге;
ефикасно користи технологију претраге;
процени квалитет дигиталних садржаја –
користи технологију безбедно, етички и
одговорно; разликује основне лиценце
за дељење садржаја и поштују ауторска
права; препозна прихватљиво
/неприхватљиво понашање на мрежи;
спроведе одговарајуће процедуре како
би пријавили непримерене дигиталне
садржаје или нежељене контакте и
потражили помоћ; препозна ризик
зависности од технологије; рационално
управља временом које проводи на
интернету

ОБРАЗОВНА ОБЛАСТ
(КОРЕЛАЦИЈА)

-

Техничко и
информатичко
образовање
Енглески језик
Математика

АКТИВНОСТИ
а) ученика
-

Вежбање
Разговор
Самосталан и интерактивни
рад
Упоређивање
Посматрање
Процењивање
Сарадња
Креирање

б) наставника
-

планира
организује
бира садржаје
усмерава
реализује
демонстрира
објашњава
преноси
информације
мотивише
бира методе и
технике
прати и процењује
резултате свога рада
и резултате рада
ученика
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ФРAНЦУСКИ JEЗИК – 5. РАЗРЕД
ЦИЉ: Сaстojи сe у рaзвиjaњу сaзнajних и интeлeктуaлних спoсoбнoсти учeникa, њихoвих мoрaлних и eстeтских стaвoвa,
стицaњe пoзитивнoг oднoсa прeмa стрaним jeзицимa и културaмa, кao и прeмa сoпствeнoм jeзику, кao и стицaњe сaзнaњa o
функциoнисaњу фрaнцускoг и мaтeрњeг jeзикa. Учeник трeбa дa усвojи oснoвнa знaњa кoja ћe му oмoгућити дa сe у
jeднoстaвнoj усмeнoj и писaнoj кoмуникaциjи спoрaзумeвa сa људимa, дa усвojи нoрмe вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje у
склaду сa oсoбeнoстимa стрaнoг jeзикa.
ЗAДAЦИ
-учи кaкo сe грaди рeчeницa; мeстo субjeктa и прeдикaтa
- учи грађење одричне реченице
- учи грађење упитне рeчeнице уз пoмoћ интoнaциje и изрaзa est-ce que
-учи рeд рeчи у рeчeници
-учи употребу oдрeђeног и нeoдрeђeног члaна
- учи употребу сaжeтог члaна
- учи употребу пaртитивног члaна и прeдлoга дe
-учи oписне придeве
-учи нeнaглaшeнe личнe зaмeницe
-учи нaглaшeнe личнe зaмeницe
-учи oснoвне брojeве oд1 дo 20
-учи прeдлoге
-учи прeзeнт глaгoлa првe групe кojи сe у инфинитиву зaвршaвajу нa -er
- прeзeнт глaгoлa avoir, être, faire, aller
- прeзeнт глaгoлa faire, aller, prendrе
УЏБЕНИК: ''Le frаncаis pour nous 1-4'' ,Душанка Точанац Миливојев, ,Звод за уџбенике,Београд, 2007
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Утврђивање

12

8

3

11

8

3

9

7

1

11

8

3

1

(енглески језик)

2.

Chez moi

A l´ ecole

1

(енглески језик)

4.

Chez Dominique

L´ hiver la saison
des fetes
(енглески језик)

6

5

Метод рада

Фронталн
и,индивид
уални,рад
у пару,
групни

Метод рада на
тексту,усмено
излагање,
метода
разговора,демо
нстрација
Метод рада на
тексту,усмено
излагање,
метода
разговора,демо
нстрација
Метод рада на
тексту,усмено
излагање,
метода
разговора,
демонстрација
Метод рада на
тексту, усмено
излагање,
метода
разговора
,демонстрација
Метод рада на
тексту, усмено
излагање,
метода разгов,
демонстрација

Фронталн
и,индивид
уални,рад
у пару,
групни
Фронталн
и,индивид
уални,рад
у пару,
групни

( енглески језик)

5.

Облик
рада

Фронталн
и,индивид
уални,рад
у пару,
групни

( енглески језик)

3.

Временска
артилулација

Обрада

Je me presesente

Систематизација

Број часова по
теми

1.

Провера

Назив наставнe
теме
( и корелација)

Вежбање

Редни број
наставне теме

НАЧИН ОСТАВРИВАЊА ПРОГРАМА

1

Фронталн
и,индивид
уални, рад
у пару,
групни

Кључни
образовни
стандарди
(садржаји) у
теми

Активности
ученика и
наставника

ДСТ.1.1.1.,ДСТ
.1.1.6.,ДСТ.2.1.
1.,ДСТ.2.2.1.,Д
СТ.3.1.2.,ДСТ.3
.1.8.

Ученик:
-активно
слуша;поставља
питања;одговара
на
питања,објашњав
а;препричава,
упоређује; чита;
анализира; Ради
самостално;
Користи изворе
знања,
пише;
коментарише
свој рад;
изграђује
критеријуме;
стиче навике
читања и
коришћења
литературе

ДСТ.1.1.1.,ДСТ
.1.1.6.,ДСТ.2.1.
1.,ДСТ.2.2.1.,Д
СТ.3.1.2.,ДСТ.3
.1.8.
ДСТ.1.1.1.,ДСТ
.1.1.6.,ДСТ.2.1.
1.,ДСТ.2.2.1.,Д
СТ.3.1.2.,ДСТ.3
.1.8.
ДСТ.1.1.1.,ДСТ
.1.1.6.,ДСТ.2.1.
1.,ДСТ.2.2.1.,Д
СТ.3.1.2.,ДСТ.3
.1.8.
ДСТ.1.1.1.,ДСТ
.1.1.6.,ДСТ.2.1.
1.,ДСТ.2.2.1.,Д
СТ.3.1.2.,ДСТ.3
.1.8.

Евалуација
остварености
образовних
стандарда

Провера
изражајног
читања
Усмени
одговори
Гледање
филмова и
компарација са
прочитаном
књигом
Школски
писмени задаци
Анализе домаћих
задатака
Контролни
задаци
Усмене провере
знања
Завршни тест

Наставник:
-планира
- организује
- води циљни
разговор
- омогућава
примену
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6.

En ville

12

7

4

6

5

1

5

4

72

52

1

(енглески језик)

7.

Qu´ est - ce que
vous lisez?
( српски језик)

8.

Bientot,c´ est les
vacances!

1

(енглески језик)

УКУПНО

15

4

Фронталн
и,индивид
уални,рад
у
пару,груп
ни
Фронталн
и,индивид
уални,рад
у
пару,груп
ни
Фронталн
и,индивид
уални,рад
у
пару,груп
ни

Метод рада на
тексту,усмено
излагање,метод
а
разговора,демо
нстрација
Метод рада на
тексту,усмено
излагање,метод
а
разговора,демо
нстрација
Метод рада на
тексту,усмено
излагање,метод
а
разговора,демо
нстрација

ДСТ.1.1.1.,ДСТ
.1.1.6.,ДСТ.2.1.
1.,ДСТ.2.2.1.,Д
СТ.3.1.2.,ДСТ.3
.1.8.
ДСТ.1.1.1.,ДСТ
.1.1.6.,ДСТ.2.1.
1.,ДСТ.2.2.1.,Д
СТ.3.1.2.,ДСТ.3
.1.8.
ДСТ.1.1.1.,ДСТ
.1.1.6.,ДСТ.2.1.
1.,ДСТ.2.2.1.,Д
СТ.3.1.2.,ДСТ.3
.1.8.

наученог
-објашњава
- прати ефекте
рада ученика
- прати ефекте
сопственог рада
-проверава рад
ученика
- мотивише
ученике
- даје повратне
информације
ученицима о
њиховом раду

1

36

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – 6.РАЗРЕД
ЦИЉ:Састоји се у развијању сазнајних и интелектуалних способности ученика,њихових моралних и естетских
ставова,стицање позитивног односа према страним језицима и културама,као и стицање сазнања о функционисању
француског и матерњег језика.Ученик треба да усвоји основна знања која ће му омогућити да се у једноставној усменој и
писаној комуникацији споразумева са људима,да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са особеностима
страног језика.
ЗАДАЦИ:
Разуме изразе које наставник користи на часу;разуме краће дијалоге и текстове;користи презентативе C’EST/CE SONT;зна
личне заменице и њихову употребу(функција субјекта и објекта); зна употребу одређеног и неодређеног члана, присвојних и
показних придева; гради просто-проширену реченицу(потврдну, одричну,упитну); исказује просторне односе-употреба
предлога:ICI/LA,EN HAUT/EN BAS...; гради компаратив и суперлатив придева;разуме употребу релативних
заменица:QUI,QUE,DONT;разуме временске односе(HIER,DEMAIN); разуме глаголска времена и начине
(презент,имперфекат,сложени перфекат,футур); разуме питања са: POURQUOI,COMMENT,QUAND;одговара на питањa;
упознаје даље правила ортографије;представља себе и другога; разговетно изговара гласове; пише кратке поруке,разгледнице
Уџбеник: ''Le frаncаis pour nous 1-4'' ,Душанка Точанац Миливојев, ,Звод за уџбенике, Београд, 2007.
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Un frere/Une
soeur

12

8

3

1

Фронталн
и,групни,
индивиду
ални,рад у
пару

16

11

4

1

Фронталн
и,групни,
индивиду
ални,рад у
пару

7

5

1

1

Фронталн
и,групни,
индивиду
ални,рад у
пару

(енглески језик)

3.

Mes parents/Mes
grands-parents
(енглески језик)

4.

Moi/Autres
( енглески језик)

Временска
артилулација

3

( географија)

2.

Систематизација

6

Провера

9

Вежбање

Утврђивање

Les vacances/La
rentree

Обрада

1.

Назив наставнe
теме
( и корелација)

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

НАЧИН ОСТАВРИВАЊА ПРОГРАМА

Облик
рада

Метод рада

Фронталн
и,групни,
индивиду
ални,рад у
пару

Текстуална,
метода
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метода
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метода
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метода
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а

Кључни
образовни
стандарди
(садржаји) у
теми

Активности
ученика и
наставника

ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.3.,ДСТ.1.1.10
.,ДСТ.2.1.1.,ДСТ
.2.1.4.,ДСТ.3.1.8.
,ДСТ.3.1.13.

Ученик:
-активно
слуша;поставља
питања;одговара
на
питања;објашња
ва;препричава,
прикупља
информације;
упоређује; чита;
анализира; Ради
самостално;
Користи изворе
знања,
пише;
коментарише
свој рад;
изграђује
критеријуме;
стиче навике
читања и
коришћења
литературе

ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.3.,ДСТ.1.1.10
.,ДСТ.2.1.1.,ДСТ
.2.1.4.,ДСТ.3.1.8.
,ДСТ.3.1.13.
ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.3.,ДСТ.1.1.10
.,ДСТ.2.1.1.,ДСТ
.2.1.4.,ДСТ.3.1.8.
,ДСТ.3.1.13.
ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.3.,ДСТ.1.1.10
.,ДСТ.2.1.1.,ДСТ
.2.1.4.,ДСТ.3.1.8.
,ДСТ.3.1.13.

Евалуација
остварености
образовних
стандарда

Провера
изражајног
читања
Усмени
одговори,
Гледање
филмова и
компарација са
прочитаном
књиго, Школски
исмени задаци
Анализе домаћих
задатака
Иницијални тест
Контролни
задаци
диктат
Усмене провере
знања
Завршни тест

Наставник:
-планира
- организује
- води циљни
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5.

A la maison/A l´
ecole

14

9

4

8

6

2

6

5

72

50

Фронталн
и,групни,
индивиду
ални,рад у
пару

1

( енглески језик)

6.

Je vends/J´ achete

Фронталн
и,групни,
индивиду
ални,рад у
пару

( српски језик)

7.

Le soleil /La
pluie

1

( енглески језик)

УКУПНО

17

4

Фронталн
и,групни,
индивиду
ални,рад у
пару

Текстуална,
метода
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метода
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метода
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а

ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.3.,ДСТ.1.1.10
.,ДСТ.2.1.1.,ДСТ
.2.1.4.,ДСТ.3.1.8.
,ДСТ.3.1.13.
ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.3.,ДСТ.1.1.10
.,ДСТ.2.1.1.,ДСТ
.2.1.4.,ДСТ.3.1.8.
,ДСТ.3.1.13.
ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.3.,ДСТ.1.1.10
.,ДСТ.2.1.1.,ДСТ
.2.1.4.,ДСТ.3.1.8.
,ДСТ.3.1.13.

разговор
- омогућава
примену
наученог
-објашњава
- прати ефекте
рада ученика
- прати ефекте
сопственог рада
-проверава рад
ученика
- мотивише
ученике
- даје повратне
информације
ученицима о
њиховом раду

1
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК -7.РАЗРЕД
ЦИЉ наставе француског језика јесте да сви ученици стекну основну језичку писменост и да напредују ка остваривању
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да решавају проблеме и задатке у непознатим ситуацијама,да искажу своје
мишљење,да разговарају и дискутују са другима,да развију мотивисаност за учење и заинтересованост за различите
предметне садржаје,да стекну основне комуникативне вештине,као и да развију способности и методе учења француског
језика.
ЗАДАЦИ:
-ученик развија сазнајне способности,моралне и естетске ставове
-стиче позитиван однос према другим језицима и културама,као и према матерњем језику
-усваја основна знања из француског језика која ће му омогућити да се споразумева са другима у неким свакодневним
ситуацијама
-разуме писане поруке и илустроване текстове,а у вези су са неким познатим темама и садржајима
-ученик изражава неке једноставне поруке,препричава неки доживљај,самостално или уз помоћ наставника, учествује у
разговору на часу,изражава допадање или недопадање,ступа у комуникацију са другима
-ученик пише краће поруке,краће текстове,честитке,мејлове и то користећи се моделом, прави различите спискове
(куповина,обавезе у току дана...)
- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком
-издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем
- препознаје основна правила граматике и примењује их
- разуме упутства која даје наставник,као и краћа обавештења
-разуме и примењује основна фонетска правила,односно технику читања
- познаје основна правила ортографије,и даље их упознаје
- разговетно изговара гласове,нарочито оне којих нема у нашем језику,поштује ритам и интонацију приликом читања и говора
- препознаје шта је ново научио
- повезује знања стечена из првог страног језика
Уџбеник: ''Le frаncаis pour nous 1-4'', Душанка Точанац Миливојев, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.
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Voyager,c´ est
apprendre

12

6

5

1

Фронталн
и,индивид
уални,гру
пни,рад у
пару

10

7

2

1

Фронталн
и,индивид
уални,гру
пни,рад у
пару

9

6

3

( историја,српски језик)

3.

La fin de la
semaine,c´ est
relaxant
(српски језик)

4.

La porte,s´ il
vous plait
(географија)

Временска
артилулација

4

(енглески језик)

2.

Систематизација

9

Провера

13

Вежбање

Утврђивање

Les vacances,c´
est la forme

Обрада

1.

Назив наставнe
теме
( и корелација)

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Облик
рада

Метод рада

Фронталн
и,индивид
уални,гру
пни,рад у
пару

Текстуална,
метод
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метод
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метод
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метод
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а

Фронталн
и,индивид
уални,гру
пни,рад у
пару

Кључни
образовни
стандарди
(садржаји) у
теми

Активности
ученика и
наставника

ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.5.,ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.2.1.4.,ДСТ.
2.1.10.,ДСТ.3.1.8
.,ДСТ.3.1.13.

Ученик:
-активно
слуша;поставља
питања;одговара
на
питања;објашња
ва;препричава
прича;
упоређује; чита;
анализира; Ради
самостално;
Користи изворе
знања;
пише;
коментарише
свој рад;
изграђује
критеријуме;
стиче навике
читања и
коришћења
литературе

ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.5.,ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.2.1.4.,ДСТ.
2.1.10.,ДСТ.3.1.8
.,ДСТ.3.1.13
ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.5.,ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.2.1.4.,ДСТ.
2.1.10.,ДСТ.3.1.8
.,ДСТ.3.1.13
ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.5.,ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.2.1.4.,ДСТ.
2.1.10.,ДСТ.3.1.8
.,ДСТ.3.1.13

Евалуација
остварености
образовних
стандарда

Провера
изражајног
читања
Усмени
одговори
Иницијални тест
Школски
писмени задаци
Анализе домаћих
задатака
Контролни
задаци
диктат
Усмене провере
знања
Завршни тест

Наставник:
-планира
- организује
- води циљни
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5.

La mode,ca
compte pour
vous?

10

6

3

1

Фронталн
и,индивид
уални,гру
пни,рад у
пару

13

8

4

1

Фронталн
и,индивид
уални,гру
пни,рад у
пару

5

4

72

46

(енглески језик)

6.

Le respect,c´ est
la valeur a
partager
(грађанско васпитање)

7.

Internet,c´ est l´
espace

1

(информатика)

УКУПНО

21

4

Фронталн
и,индивид
уални,гру
пни,рад у
пару

Текстуална,
метод
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метод
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метод
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а

ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.5.,ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.2.1.4.,ДСТ.
2.1.10.,ДСТ.3.1.8
.,ДСТ.3.1.13
ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.5.,ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.2.1.4.,ДСТ.
2.1.10.,ДСТ.3.1.8
.,ДСТ.3.1.13
ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.5.,ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.2.1.4.,ДСТ.
2.1.10.,ДСТ.3.1.8
.,ДСТ.3.1.13

разговор
- омогућава
примену
наученог
-објашњава
- прати ефекте
рада ученика
- прати ефекте
сопственог рада
-проверава рад
ученика
- мотивише
ученике
- даје повратне
информације
ученицима о
њиховом раду

1

42

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК- 8. РАЗРЕД
Циљ наставе француског језика јесте да сви ученици стекну основну језичку писменост и да напредују ка остваривању
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да решавају проблеме и задатке у непознатим ситуацијама,да искажу своје
мишљење,да разговарају и дискутују са другима,да развију мотивисаност за учење и заинтересованост за различите
предметне садржаје,да стекну основне комуникативне вештине,као и да развију способности и методе учења француског
језика.

Задаци:
-ученик развија сазнајне способности,моралне и естетске ставове
-стиче позитиван однос према другим језицима и културама,као и према матерњем језику
-усваја основна знања из француског језика која ће му омогућити да се споразумева са другима у неким свакодневним
ситуацијама
-разуме писане поруке и илустроване текстове,а у вези су са неким познатим темама и садржајима
-ученик изражава неке једноставне поруке,препричава неки доживљај,самостално или уз помоћ наставника, учествује у
разговору на часу,изражава допадање или недопадање,ступа у комуникацију са другима
-ученик пише краће поруке,краће текстове,честитке,мејлове и то користећи се моделом, прави различите спискове
(куповина,обавезе у току дана...)
- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком
-издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем
- препознаје основна правила граматике и примењује их
- разуме упутства која даје наставник,као и краћа обавештења
-разуме и примењује основна фонетска правила
- познаје основна правила ортографије
- разговетно изговара гласове,нарочито оне којих нема у нашем језику
- препознаје шта је ново научио
- повезује стечена знања

Уџбеник: ''Le frаncаis pour nous 1-4'', Душанка Точанац Миливојев, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.
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Обрада

Утврђивање

Vivre ensemble

8

5

3

9

7

1

1

Фронталн
и,индивид
уални,гру
пни,рад у
пару

17

9

7

1

Фронталн
и,индивид
уални,гру
пни,рад у
пару

9

7

2

(српски језик)

2.

Lire avec plaisir
(српски језик)

3.

Connaitre notre
planete,la Terre
(географија)

4.

Apprivoisemoi,s´ il te plait
(српски језик)

Временска
артилулација

Број часова по
теми

1.

Провера

Назив наставнe
теме
( и корелација)

Вежбање

Редни број
наставне теме

Систематизација

НАЧИН ОСТАВРИВАЊА ПРОГРАМА

Облик
рада

Метод рада

Фронталн
и,индивид
уални,гру
пни,рад у
пару

Текстуална,
метод
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метод
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метод
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метод
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а

Фронталн
и,индивид
уални,гру
пни,рад у
пару

Кључни
образовни
стандарди
(садржаји) у
теми

Активности
ученика и
наставника

Евалуација
остварености
образовних
стандарда

ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.5.,ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.2.1.1.,ДСТ.
2.1.4.,ДСТ.2.1.10
.,ДСТ.3.1.8.,ДСТ
.3.1.13.,ДСТ3.2.1
.
ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.5.,ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.2.1.1.,ДСТ.
2.1.4.,ДСТ.2.1.10
.,ДСТ.3.1.8.,ДСТ
.3.1.13.,ДСТ3.2.1
.
ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.5.,ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.2.1.1.,ДСТ.
2.1.4.,ДСТ.2.1.10
.,ДСТ.3.1.8.,ДСТ
.3.1.13.,ДСТ3.2.1
.
ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.5.,ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.2.1.1.,ДСТ.
2.1.4.,ДСТ.2.1.10
.,ДСТ.3.1.8.,ДСТ
.3.1.13.,ДСТ3.2.1
.

Ученик:
-активно
слуша;поставља
питања;одговара
на
питања;објашња
ва;препричава
прикупља
информације;
упоређује; чита;
анализира; Ради
самостално;
Користи изворе
знања;
пише;
коментарише
свој рад;
изграђује
критеријуме;
стиче навике
читања и
коришћења
литературе

Провера
изражајног
читања
Усмени
одговори
Иницијални тест
Гледање
филмова и
компарација са
прочитаном
књигом
Анализа лика из
књиге
Школски
исмени задаци
Анализе домаћих
задатака
Контролни
задаци
диктат
Усмене провере
знања
Завршни тест

Наставник:
-планира
- организује
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5.

Soigner son corps
c´ est soigner son
esprit

7

4

2

1

Фронталн
и,индивид
уални,гру
пни,рад у
пару

11

9

1

1

Фронталн
и,индивид
уални,гру
пни,рад у
пару

7

3

3

68

44

19

(историја,енглески језик)

6.

Toujours plus
loin,toujours plus
vite
(историја)

7.

Les monuments a
traver l´ histoire

1

(историја)

УКУПНО

4

Фронталн
и,индивид
уални,гру
пни,рад у
пару

Текстуална,
метод
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метод
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а
Текстуална,
метод
разговора,у
смено
излагање,де
монстрациј
а

ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.5.,ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.2.1.1.,ДСТ.
2.1.4.,ДСТ.2.1.10
.,ДСТ.3.1.8.,ДСТ
.3.1.13.,ДСТ3.2.1
.
ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.5.,ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.2.1.1.,ДСТ.
2.1.4.,ДСТ.2.1.10
.,ДСТ.3.1.8.,ДСТ
.3.1.13.,ДСТ3.2.1
.
ДСТ.1.1.2.,ДСТ.
1.1.5.,ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.2.1.1.,ДСТ.
2.1.4.,ДСТ.2.1.10
.,ДСТ.3.1.8.,ДСТ
.3.1.13.,ДСТ3.2.1
.

- води циљни
разговор
- омогућава
примену
наученог
-објашњава
- прати ефекте
рада ученика
- прати ефекте
сопственог рада
проверава рад
ученика
- мотивише
ученике
- даје повратне
информације
ученицима о
њиховом раду

1
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 1. РАЗРЕД
Циљ и задаци
Циљ наставе енглеског језика је да код ученика подстиче употребу енглеског језика у
личне сврхе, да допринесе разумевању других култура, стимулише креативност и да
подстакне потребу за учењем енглеског језика, развије позитивна осећања према језику
који учи, да се деци развију основне комуникативне компетенције на језику који учи.
Задаци наставе енглеског језика јесу да ученик:
- разликује језик који учи од других језика;
- разликује гласове језика који учи и реченичну интонацију;
- разуме говор наставника, аудио-визуелни запис, песме, бројалице, кратке дијалоге..
- уочава везу говора са невербалним облицима комуникације
- правилно изговара гласове, речи и изразе и правилно интонира реченицу;
- користи формалне и неформалне поздраве;
- употребљава најједноставније језичке структуре да говори о себи и другима, о
стварима из непосредног окружења користећи одговарајући речник;
Наставне методе: интерактивно учење, кооперативно учење ТПР(тотални физички
одговор), рад у паровима, мануелне активности, вежбе слушања, игре, певање...
Наставна средства: сликовница, радна свеска, флеш картице, папир, бојице, лепак,
маказе, касете, играчке, постери...
Праћење и оцењивање:редовно праћење знања и ангажовања ученика, задовољство на
часу уз описно оцењивање и препоруку за даљи рад.
 КОРЕЛАЦИЈА: српски ј.,ликовна и музичка култура,, свет око нас, математика,
физичко васпитање,
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1

2

2..

School
8
(свет око нас,
српски, ликовно,
математика)

3.

4

Pets
7
(свет око нас,
грађанско,
српски, ликовно,
музичко)
6
Toys
(ликовно,

3

3

2

Временска
артилулација

Вежбање

4

Hello
(српски,
грађанско, свет
око нас)

Систематизација

Утврђивање

7

1

Провера

Обрада

Назив наставнe
теме
( и корелација)

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Облик
рада

Метод рада

Кључни
образовни
стандарди
(садржаји) у
теми

Активности
ученика и
наставника

Ученик:
-активно
слуша;поставља
питања;одговара
на питања;
процењује;објаш
њава;препричава
прича;имитира;
прикупља
информације;
упоређује; Ради
самостално;
Користи изворе
знања;

Фронталн
и, у низу,
у пару,
индивиду
ални

Вербални,
демонстрат
ивни,
дијалошки

ПСТ.1.1.1
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1.

1

4

Фронталн
и, у низу,
у пару,
индивиду
ални

Вербални,
демонстрат
ивни,
дијалошки

ПСТ.1.1.1
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1

Фронталн
и, у низу,
у пару,
индивиду
ални

Вербални,
демонстрат
ивни,
дијалошки

ПСТ.1.1.1
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1

Фронталн
и, у низу,
у пару,

Вербални,
демонстрат
ивни,

ПСТ.1.1.1
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1

1

1

4

3

Евалуација
остварености
образовних
стандарда

Сценско
извођење
адаптираних
делова текста
Усмени
одговори
Иницијални тест
Гледање
филмова,
Илустровање

Прикупља
информације;
репродукује;
коментарише
свој рад;
изграђује
критеријуме;
стиче радне
навике
Тестови,
Анализе домаћих
задатака
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5.

6.

7.

музичко,
грађанско,
математика)

индивиду
ални

Party
(свет око нас, 6
грађанско,
српски, ликовно,
музичко)

Фронталн
и, у низу,
у пару,
индивиду
ални

Вербални,
демонстрат
ивни,
дијалошки

ПСТ.1.1.1
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1

Фронталн
и, у низу,
у пару,
индивиду
ални

Вербални,
демонстрат
ивни,
дијалошки

ПСТ.1.1.1
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1

Фронталн
и, у низу,
у пару,
индивиду
ални

Вербални,
демонстрат
ивни,
дијалошки

ПСТ.1.1.1
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1

Weather
(свет око нас, 9
грађанско,
српски,
ликовно)

Home
(српски,грађанс
ко, ликовно)

6

2

4

3

1

2

1

3

3

2

дијалошки

ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1
Наставник:
-планира
- организује
- води циљни
разговор
- омогућава
примену
наученог
-објашњава
- прати ефекте
рада ученика
- прати ефекте
сопственог рада
-проверава рад
ученика
- мотивише
ученике
- даје повратне
информације
ученицима о
њиховом раду

Излазак у
природу
Певање,
плесање, цртање,
бојење
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8.

9.

10.

Health
(српски,грађанс 7
ко,
ликовно,
хигијена)

Food
(српски,грађанс 6
ко,
ликовно,
свет око нас)
Аnimals
(српски,грађанс
ко, ликовно,
свет око нас)

УКУПНО

3

1

3

3

1

2

9

4

2

3

72

31

12

29

Фронталн
и, у низу,
у пару,
индивиду
ални

Вербални,
демонстрат
ивни,
дијалошки

ПСТ.1.1.1
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1

Фронталн
и, у низу,
у пару,
индивиду
ални

Вербални,
демонстрат
ивни,
дијалошки

ПСТ.1.1.1
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1

Фронталн
и, у низу,
у пару,
индивиду
ални

Вербални,
демонстрат
ивни,
дијалошки

ПСТ.1.1.1
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1

Усмене провере
знања
Завршни тест
Истраживачки
рад
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- 2.РАЗРЕД
Циљ наставе енглеског језика је да код ученика подстиче употребу енглеског језика у личне сврхе, да допринесе
разумевању других култура, стимулише креативност и да подстакне потребу за учењем енглеског језика, развије позитивна
осећања према језику који учи, да се деци развију основне комуникативне компетенције на језику који учи.

-

Задаци наставе енглеског језика јесу да ученик:
разликује језик који учи од других језика;
разликује гласове језика који учи и реченичну интонацију;
разуме говор наставника, аудио-визуелни запис, песме, бројалице, кратке дијалоге...
уочава везу говора са невербалним облицима комуникације;
правилно изговара гласове, речи и изразе и правилно интонира реченицу;
користи формалне и неформалне поздраве;
употребљава најједноставније језичке структуре да говори о себи и другима, о стварима из непосредног окружења
користећи одговарајући речник;

Наставне методе: интерактивно учење. Кооперативно учење ТПР ( тотални физички одговор), рад у паровима, мануелне
активности, вежбе слушања, игре, певање...
Наставна средства: сликовница, радна свеска, флеш картица, папир, бојице, лепак, маказе, касете, играчке, постери...
Праћење и оцењивање:редовно праћење знања и ангажовања ученика, задовољство на часу уз оцењивање и препоруку за
даљи рад.

50

1

2

Временска
артилулација

2

Систематизација

Вежбање

5

Провера

Утврђивање

Hello again
(свет око нас,
српски,
грађанско,
математика)

Обрада

1.

Назив наставнe
теме
( и корелација)

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Облик
рада

Метод рада

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару, у
низу,
групни

Вербални,
дијалошки,
Демонстрат
ивни

Кључни
образовни
стандарди
(садржаји) у
теми

Активности
ученика и
наставника

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ:3.2.1.

Ученик:
-активно
слуша;поставља
питања;одговара
на питања;
прича;имитира;
прикупља
информације;
Ради
самостално;
Користи изворе
знања;
Прикупља
информације
коментарише
свој рад;
репродукује;

2

Shopping
(свет око нас,
српски,
грађанско,
математика)

8

2

3

3

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару, у
низу,
групни

Вербални,
дијалошки,
Демонстрат
ивни

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ:3.2.1.

3.

In my house
(свет око нас,
српски,
грађанско)

6

2

1

2

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару, у
низу,
групни

Вербални,
дијалошки,
Демонстрат
ивни

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ:3.2.1

Евалуација
остварености
образовних
стандарда

Сценско
извођење
адаптираних
делова текста
Усмени
одговори
Гледање
филмова
Илустровање
Анализе домаћих
задатака Излазак
у природу
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4.

My body
(свет око нас,
српски,
грађанско)

8

2

3

3

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару, у
низу,
групни

Вербални,
дијалошки,
Демонстрат
ивни

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ:3.2.1

5.

Clothes
(свет око нас,
српски,
грађанско)

7

2

2

3

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару, у
низу,
групни

Вербални,
дијалошки,
Демонстрат
ивни

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ:3.2.1

One whole year
(свет око нас,
српски,
грађанско)

7

2

2

3

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару, у
низу,
групни

Вербални,
дијалошки,
Демонстрат
ивни

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ:3.2.1

7.

Family
(ликовно, свет
око нас, српски,
грађанско)

6

3

1

2

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару, у
низу,
групни

Вербални,
дијалошки,
Демонстрат
ивни

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ:3.2.1

8.

Оn the farm
(ликовно, свет
око нас, српски,
грађанско)

8

4

2

2

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару, у
низу,

Вербални,
дијалошки,
Демонстрат
ивни

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ:3.2.1

6.
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групни

9.

My town
(ликовно, свет
око нас, српски,
грађанско)

10. Holidays
(ликовно, свет
око нас, српски,
грађанско)

УКУПНО

7

3

2

2

10

3

4

3

25

22

25

72

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару, у
низу,
групни

Вербални,
дијалошки,
Демонстрат
ивни

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ:3.2.1

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару, у
низу,
групни

Вербални,
дијалошки,
демонстрат
ивни

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ:3.2.1
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- 3.РАЗРЕД
Циљ наставе енглеског језика је да код ученика подстиче употребу енглеског језика у личне сврхе, да допринесе
разумевању других култура, стимулише креативност и да подстакне потребу за учењем енглеског језика, развије позитивна
осећања према језику који учи, да се деци развију основне комуникативне компетенције на језику који учи.

-

Задаци наставе енглеског језика јесу да ученик:
разликује језик који учи од других језика;
разликује гласове језика који учи и реченичну интонацију;
разуме говор наставника, аудио-визуелни запис, песме, бројалице, кратке дијалоге...
уочава везу говора са невербалним облицима комуникације;
правилно изговара гласове, речи и изразе и правилно интонира реченицу;
користи формалне и неформалне поздраве;
употребљава најједноставније језичке структуре да говори о себи и другима, о стварима из непосредног окружења
користећи одговарајући речник;

Наставне методе: интерактивно учење. Кооперативно учење ТПР ( тотални физички одговор), рад у паровима, мануелне
активности, вежбе слушања, игре, певање...
Наставна средства: сликовница, радна свеска, флеш картица, папир, бојице, лепак, маказе, касете, играчке, постери...
Праћење и оцењивање:редовно праћење знања и ангажовања ученика, задовољство на часу уз оцењивање и препоруку за
даљи рад.
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7

3

1

3

2.

Our pets
(српски,
француски,
грађанско,
ликовно)

7

2

3

3.

I am scared
(српски,
француски,
грађанско,
ликовно)

7

2

3

2

Временска
артилулација

Вежбање

Back to school
(српски,
француски,
грађанско,
музичко)

Систематизација

Утврђивање

1.

Провера

Обрада

Назив наставнe
теме
( и корелација)

Број часова по теми

Редни број наставне
теме

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Кључни
образовни
стандарди
(садржаји) у
теми

Активности
ученика и
наставника

Ученик:
-активно
слуша;поставља
питања;одговара
на питања;
процењује;објаш
њава;препричава
прича;имитира;
прикупља
информације;
упоређује; чита;
анализира; Ради
самостално;
Користи изворе
знања;преприч.

Облик
рада

Метод рада

Фронталн
и,
индивиду
ални,
групни, у
пару,
унизу

Вербална,
дијалошка,
демонстрат
ивна, рад на
тексту

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1.

Фронталн
и,
индивиду
ални,
групни, у
пару,
унизу

Вербална,
дијалошка,
демонстрат
ивна, рад на
тексту

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1

Фронталн
и,
индивиду
ални,
групни, у

Вербална,
дијалошка,
демонстрат
ивна, рад на
тексту

1

2
ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.

Прикупља
информације;
репродукује;
пише;
коментарише
свој рад;
изграђује
критеријуме;
стиче навике

Евалуација
остварености
образовних
стандарда

Провера
изражајног
читања
Сценско
извођење
адаптираних
делова текста
Усмени
одговори
Иницијални тест
Гледање
филмова
Илустровање
Анализе домаћих
задатака
Излазак у
природу и
писање састава
након доживљја
исте
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4.

5.

6.

7.

What is the time
(српски,
француски,
грађанско,
ликовно)

8

Birthdays
(српски,
француски,
грађанско,
ликовно)

7

Food and drink
(српски,
француски,
грађанско,
ликовно)

8

My body and me 2
(српски,
француски,
грађанско,

2

3

3

2

2

2

2

2

3

1

Фронталн
и,
индивиду
ални,
групни, у
пару,
унизу

2

2

пару,
унизу

1

Фронталн
и,
индивиду
ални,
групни, у
пару,
унизу

Фронталн
и,
индивиду
ални,
групни, у
пару,
унизу

ПСТ.3.2.1

Вербална,
дијалошка,
демонстрат
ивна, рад на
тексту

Вербална,
дијалошка,
демонстрат
ивна, рад на
тексту

Вербална,
дијалошка,
демонстрат
ивна, рад на
тексту

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1

читања и
коришћења
литературе
Наставник:
-планира
- организује
- води циљни
разговор
- омогућава
примену
наученог
-објашњава
- прати ефекте
рада ученика
- прати ефекте
сопственог рада
-проверава рад
ученика
- мотивише
ученике
- даје повратне
информације
ученицима о
њиховом раду

Контролни
задаци
Провера нивоа
писмености(прав
опис) путем
диктата
Усмене провере
знања
Завршни тест
Истраживачки
рад ученика

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1
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ликовно)
8
8.

9.

10.

3

2

2

1

Free time
(српски,
француски,
грађанско,
ликовно)

Вербална,
дијалошка,
демонстрат
ивна, рад на
тексту

The four seasons 4
(српски,
француски,
грађанско,
ликовно)

At home
(српски,
француски,
грађанско,
ликовно)

8

2

2

1

3

Фронталн
и,
индивиду
ални,
групни, у
пару,
унизу

1

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.1.
ПСТ.3.2.1

57

72

25

25

18

4

УКУПНО

58

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- 4.РАЗРЕД
Циљ наставе енглеског језика је да код ученика подстиче употребу енглеског језика у личне сврхе, да допринесе
разумевању других култура, стимулише креативност и да подстакне потребу за учењем енглеског језика, развије позитивна
осећања према језику који учи, да се деци развију основне комуникативне компетенције на језику који учи.

-

Задаци наставе енглеског језика јесу да ученик:
разликује језик који учи од других језика;
разликује гласове језика који учи и реченичну интонацију;
разуме говор наставника, аудио-визуелни запис, песме, бројалице, кратке дијалоге...
уочава везу говора са невербалним облицима комуникације;
правилно изговара гласове, речи и изразе и правилно интонира реченицу;
користи формалне и неформалне поздраве;
употребљава најједноставније језичке структуре да говори о себи и другима, о стварима из непосредног окружења
користећи одговарајући речник;

Наставне методе: интерактивно учење. Кооперативно учење ТПР ( тотални физички одговор), рад у паровима, мануелне
активности, вежбе слушања, игре, певање...
Наставна средства: сликовница, радна свеска, флеш картица, папир, бојице, лепак, маказе, касете, играчке, постери...
Праћење и оцењивање:редовно праћење знања и ангажовања ученика, задовољство на часу уз оцењивање и препоруку за
даљи рад.
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2.

3.

9

Feelings
(српски,
грађанско, свет
око нас)

6

3

2

1

2

3

1

3

2

3

Временска
артилулација

3

Систематизација

Провера

Moving about
(српски,
грађанско, свет
око нас)

Вежбање

8

Утврђивање

Shopping
(српски,
грађанско, свет
око нас)

Обрада

1

Назив наставнe
теме
( и корелација)

Број часова по теми

Редни број наставне
теме

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Кључни
образовни
стандарди
(садржаји) у
теми

Активности
ученика и
наставника

Ученик:
-активно
слуша;поставља
питања;одговара
на питања;
процењује;објаш
њава;препричава
прича;имитира;
прикупља
информације;
Ради самостално;
Користи изворе
знања;

Облик
рада

Метод рада

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту,
демонстрат
ивна

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ,3.1.1.
ПСТ.3.2.1.

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту,
демонстрат
ивна

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ,3.1.1.
ПСТ.3.2.1

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту,
демонстрат
ивна

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ,3.1.1.
ПСТ.3.2.1

Евалуација
остварености
образовних
стандарда

Провера
изражајног
читања
Сценско
извођење
адаптираних
делова текста
Усмени
одговори
Иницијални тест
Гледање
филмова,
слушање музике,
Илустровање ,

1

60

Family
and
friends
(српски,
грађанско, свет
око нас)

8

1

4

2

Dreams
(српски,
грађанско, свет
око нас)

6

1

3

1

6.

Wild animals
(српски,
грађанско, свет
око нас)

9

7.

Treasure
(српски,
грађанско, свет
око нас)

6

Tv
(српски,

8

4.

5.

8.

2

3

3

3

2

1

2

3

2

1

1

1

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту,
демонстрат
ивна

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ,3.1.1.
ПСТ.3.2.1

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту,
демонстрат
ивна

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ,3.1.1.
ПСТ.3.2.1

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту,
демонстрат
ивна

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ,3.1.1.
ПСТ.3.2.1

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту,
демонстрат
ивна

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ,3.1.1.
ПСТ.3.2.1.

Прикупља
информације;
репродукује;
пише;
коментарише
свој рад;
изграђује
критеријуме;
стиче навике
читања и
коришћења
литературе

Наставник:
-планира
- организује
- води циљни
разговор
- омогућава
примену
наученог
-објашњава
- прати ефекте
рада ученика
- прати ефекте
сопственог рада
-проверава рад
ученика
- мотивише
ученике
- даје повратне

Школски исмени
задаци
Анализе домаћих
задатака
Излазак у
природу

Иницијални тест
Контролни
задаци
Провера нивоа
писмености(прав
опис) путем
диктата
Усмене провере
знања
Завршни тест
Истраживачки
рад ученика
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грађанско, свет
око нас)

9.

10.

What is your
favourite place..?
(српски,
грађанско, свет
око нас)
Fun time
(српски,
грађанско, свет
око нас)

7

7

72

1

1

19

2

3

28

1

2

18

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту,
демонстрат
ивна

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту,
демонстрат
ивна

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ,3.1.1.
ПСТ.3.2.1.

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту,
демонстрат
ивна

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ,3.1.1.
ПСТ.3.2.1.

1

1

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.2.1.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ,3.1.1.
ПСТ.3.2.1

информације
ученицима о
њиховом раду

7

УКУПНО

62

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- 5.РАЗРЕД
ЦИЉ наставе енглеског језика јесте развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа
према енглеском језику, који није њихов матерњи, односно уважавање различитости, упознавање фонолошког система
страног језика и основних комуникативних вештина у усменом општењу.
ЗАДАЦИ наставе енглеског језика су:
 развијање способности коректног изговора, акцентовања речи и интонирања исказа; комуникацију
 развијање способности креирања основних модела реченица у везаном говору,
 усвајање речи и основних реченичних модела кроз њихову употребу у различитим контекстима;
 усвајање језика кроз природну и спонтану комуникацију ;
 стварање основног вокабулара за учење страног језика у будућности;
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД:
 разумевање краћих дијалога, прича, издвајање кључних информација:
 разумевање краћих текстова са познатим језичким елементима;
 разуме и интерпретира садржај илустрованих текстова;
 усклађује интонацију, ритам и висину гласа;
 препричава у неколико реченица текстове;
 даје мишљење и изражава ставове допадања, недопадања у неколико реченица;
 пише краће текстове, користи писани код и граматичке код и граматичке садржаје;
Наставне методе: интерактивно , кооперативно учење ТПР(тотални физички одговор), рад у паровима, мануелне
активности, вежбе слушања, певање...
Наставна средства: сликовница, радна свеска, флеш картице, папир, бојице, лепак, маказе, касете, играчке, постери...
Праћење и оцењивање:редовно праћење знања и ангажовања ученика, задовољство на часу уз описно оцењивање и
препоруку за даљи рад.
 КОРЕЛАЦИЈА: српски ј.,ликовна и музичка култура,, свет око нас, математика, физичко васпитање,
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Facts
(српски,
француски,
граматика,
грађанско)

12

2

5

4

1

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару,
групни

Вербални,
дијалошки,
рад на
тексту,

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.1.6.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.2.
ПСТ.3.1.8.

2.

Things and
people
(српски,
грађанско,
култура,
француски)

12

3

5

3

1

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару,
групни

Вербални,
дијалошки,
рад на
тексту

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.1.6.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.2.
ПСТ.3.1.8.

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару,
групни

Вербални,
дијалошки,
рад на
тексту

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.1.6.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.2.
ПСТ.3.1.8.

3.

Назив наставнe
теме
( и корелација)

Daily life
(српски, гв.,
француски,
култура)

12

3

6

3

Временска
артилулација

Провера

1

Редни број
наставне теме

Вежбање

Ученик:
-активно
слуша;поставља
питања;одговара
на питања;
процењује;објаш
њава;препричава
прича;имитира;
прикупља
информације;
упоређује; чита;
анализира; Ради
самостално;
Користи изворе
знања.

Утврђивање

Активности
ученика и
наставника

Обрада

Кључни
образовни
стандарди
(садржаји) у
теми

Број часова по
теми

Систематизација

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Облик
рада

Метод рада

Евалуација
остварености
образовних
стандарда

Провера
изражајног
читања
Сценско
извођење
адаптираних
делова текста
Усмени
одговори
Иницијални тест
Гледање
филмова,
слушање музике,

Прикупља
информације;
репродукује;
пише;
коментарише
свој рад;
изграђује
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4.

Inside outside
(српски,
грађанско,
граматика)

11

5.

Тоday
and
tomorrow
(српски,
граматика,
грађанско)
Looking bacк
( српски,
граматика,
грађанско,
књижевност)

13

6

УКУПНО

3

4

4

3

1

6

2

1

12

4

6

2

72

19

32

17

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару,
групни

Вербални,
дијалошки,
рад на
тексту

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.1.6.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.2.
ПСТ.3.1.8.

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару,
групни

Вербални,
дијалошки,
рад на
тексту

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.1.6.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.2.
ПСТ.3.1.8.

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару,
групни

Вербални,
дијалошки,
рад на
тексту

ПСТ.1.1.1.
ПСТ.1.1.6.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.3.1.2.
ПСТ.3.1.8.

критеријуме;
стиче навике
читања и
коришћења
литературе

Школски исмени
задаци
Анализе домаћих
задатака
Излазак у
природу и
писање састава
након доживљја
исте

Наставник:
-планира
- организује
- води циљни
разговор
- омогућава
примену
наученог
-објашњава
- прати ефекте
рада ученика
- прати ефекте
сопственог рада
-проверава рад
ученика
- мотивише
ученике
- даје повратне
информације
ученицима о
њиховом раду

Иницијални тест
Контролни
задаци
Провера нивоа
писмености(прав
опис) путем
диктата
Усмене провере
знања
Завршни тест
Истраживачки
рад ученика

4
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -6.РАЗРЕД
ЦИЉ наставе енглеског језика јесте развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа
према енглеском језику, који није њихов матерњи, односно уважавање различитости, упознавање фонолошког система
страног језика и основних комуникативних вештина у усменом општењу.
ЗАДАЦИ наставе енглеског језика су:
 Да ученик разуме говор према наставном програму, чита са разумевањем писанеи илустроване текстове;
 Самостално изражава ситуације и комуникативне функције у вези са темама наставног програма;
 Узражавање у писаној форми, поштујући правила писаног кода;
 Остваривање комуникације и размена информација;
 Преводи лаке и кратке поруке;
 Препознаје принципе граматике и социолингвистичке компетенције у усменој и писаној форми по потреби
комуникације;
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД:
 разумевање краћих дијалога, прича, издвајање кључних информација:
 разумевање краћих текстова са познатим језичким елементима;
 разуме и интерпретира садржај илустрованих текстова;
 усклађује интонацију, ритам и висину гласа;
 препричава у неколико реченица текстове;
 даје мишљење и изражава ставове допадања, недопадања у неколико реченица;
 пише краће текстове, користи писани код и граматичке код и граматичке садржаје;
Наставне методе: интерактивно , кооперативно учење ТПР(тотални физички одговор), рад у паровима, мануелне
активности, вежбе слушања, певање...
Наставна средства: сликовница, радна свеска, флеш картице, папир, бојице, лепак, маказе, касете, играчке, постери...
Праћење и оцењивање:редовно праћење знања и ангажовања ученика, задовољство на часу уз описно оцењивање и
препоруку за даљи рад.
 КОРЕЛАЦИЈА: српски ј.,ликовна и музичка култура,, свет око нас, математика, физичко васпитање,
 АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: презентује, мотивише, усмерава, коригује, плеше, глуми, организује, показује,
чита, евалуира;
 АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: разговара, слуша, чита, пише, црта, пева, боји, ради у групи и индивидуално, плеше,
глуми...
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12

3

3

5

1

In the past
(српски,
грађанско,
граматика,
француски)

12

3

4

4

1

Out and about
(српски,
грађанско,

12

3

4

5

Временска
артилулација

Провера

My life
(српски,
грађанско,
граматика,
француски)

Назив наставнe
теме
( и корелација)

Систематизација

Вежбање

3.

Утврђивање

2

Обрада

1.

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Кључни
образовни
стандарди
(садржаји) у
теми

Активности
ученика и
наставника

Ученик:
-активно
слуша;поставља
питања;одговара
на питања;
процењује;објаш
њава;препричава
прича;имитира;
прикупља
информације;
упоређује; чита;
анализира; Ради
самостално;
Користи изворе
знања;преприч.

Облик
рада

Метод рада

Фронталн
и, групни,
у пару,
индивиду
ални

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту

ПСТ:1.1.2.
ПСТ.1.1.3.
ПСТ.1.1.10.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.3.1.8.
ПСТ.3.1.13.

Фронталн
и, групни,
у пару,
индивиду
ални

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту

ПСТ:1.1.2.
ПСТ.1.1.3.
ПСТ.1.1.10.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.3.1.8.
ПСТ.3.1.13

Фронталн
и, групни,
у пару,
индивиду
ални

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту

ПСТ:1.1.2.
ПСТ.1.1.3.
ПСТ.1.1.10.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.3.1.8.

Прикупља
информације;
репродукује;
пише;
коментарише

Евалуација
остварености
образовних
стандарда

Провера
изражајног
читања
Сценско
извођење
адаптираних
делова текста
Усмени
одговори
Иницијални тест
Гледање
филмова,
слушање музике

Школски исмени
задаци
Анализе домаћих
задатака
Излазак у
природу и
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ПСТ.3.1.13

граматика,
француски)
4.

5.

6.

It is different
11
(грађанско,
култура, српски,
географија,
биологија,
књижевност,
француски)
А healthy future 12
(српски,
грађанско,
биологија,
књижевност,
француски)
Our world
(грађанско,
српски,
француски,
биологија,
географија)

УКУПНО

Фронталн
и, групни,
у пару,
индивиду
ални

4

2

1

3

3

5

1

13

5

4

3

1

72

21

20

26

5

Фронталн
и, групни,
у пару,
индивиду
ални

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту

Вербална,
дијалошка,
рад на
тексту

ПСТ:1.1.2.
ПСТ.1.1.3.
ПСТ.1.1.10.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.3.1.8.
ПСТ.3.1.13

ПСТ:1.1.2.
ПСТ.1.1.3.
ПСТ.1.1.10.
ПСТ.2.2.1.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.3.1.8.
ПСТ.3.1.13

свој рад;
изграђује
критеријуме;
стиче навике
читања и
коришћења
литературе
Наставник:
-планира
- организује
- води циљни
разговор
- омогућава
примену
наученог
-објашњава
- прати ефекте
рада ученика
- прати ефекте
сопственог рада
-проверава рад
ученика
- мотивише
ученике
- даје повратне
информације
ученицима о
њиховом раду

писање састава
након доживљја
исте
Иницијални тест
Контролни
задаци
Провера нивоа
писмености
Усмене провере
знања
Завршни тест
Истраживачки
рад ученика
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- 7. РАЗРЕД
ЦИЉ наставе енглеског језика јесте развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа
према енглеском језику, који није њихов матерњи, односно уважавање различитости, упознавање фонолошког система
страног језика и основних комуникативних вештина у усменом општењу.
ЗАДАЦИ наставе енглеског језика су:
 Да ученик разуме говор према наставном програму, чита са разумевањем писанеи илустроване текстове;
 Самостално изражава ситуације и комуникативне функције у вези са темама наставног програма;
 Узражавање у писаној форми, поштујући правила писаног кода;
 Остваривање комуникације и размена информација;
 Преводи лаке и кратке поруке;
 Препознаје принципе граматике и социолингвистичке компетенције у усменој и писаној форми по потреби
комуникације;
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД:
 разумевање краћих дијалога, прича, издвајање кључних информација:
 разумевање краћих текстова са познатим језичким елементима;
 разуме и интерпретира садржај илустрованих текстова;
 усклађује интонацију, ритам и висину гласа;
 препричава у неколико реченица текстове;
 даје мишљење и изражава ставове допадања, недопадања у неколико реченица;
 пише краће текстове, користи писани код и граматичке код и граматичке садржаје;
Наставне методе: интерактивно , кооперативно учење ТПР(тотални физички одговор), рад у паровима, мануелне
активности, вежбе слушања, певање...
Наставна средства: сликовница, радна свеска, флеш картице, папир, бојице, лепак, маказе, касете, играчке, постери...
Праћење и оцењивање:редовно праћење знања и ангажовања ученика, задовољство на часу уз описно оцењивање и
препоруку за даљи рад.
 глуми...
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3.

The future
(грађанско,
физичко,

4

3

4

1

4

3

4

1

12

12

4

4

4

Временска
артилулација

Провера

12

Систематизација

Вежбање

Descriptions
(српски,
француски,
граматика,
грађанско)

Утврђивање

2.

Present and past
(географија,
српски,
грађанско,
француски,
граматика)

Обрада

1.

Назив наставнe
теме
( и корелација)

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Кључни
образовни
стандарди
(садржаји) у
теми

Активности
ученика и
наставника

Ученик:
-активно
слуша;поставља
питања;одговара
на питања;
процењује;објаш
њава;препричава
прича;имитира;
прикупља
информације;
упоређује; чита;
анализира; Ради
самостално;
Користи изворе
знања;преприч.

Облик
рада

Метод рада

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербални,
дијалошки,
рад на
тексту

ПСТ.1.1.5.
ПСТ.1.1.9.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.2.1.10.
ПСТ.3.1.8.
ПСТ.3.1.13.

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербални,
дијалошки,
рад на
тексту

ПСТ.1.1.5.
ПСТ.1.1.9.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.2.1.10.
ПСТ.3.1.8.
ПСТ.3.1.13.

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербални,
дијалошки,
рад на
тексту

ПСТ.1.1.5.
ПСТ.1.1.9.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.2.1.10.
ПСТ.3.1.8.
ПСТ.3.1.13

Прикупља
информације;
репродукује;
пише;
коментарише
свој рад;
изграђује
критеријуме;
стиче навике
читања и
коришћења
литературе

Евалуација
остварености
образовних
стандарда

Провера
изражајног
читања
Сценско
извођење
адаптираних
делова текста
Усмени
одговори
Иницијални тест
Гледање
филмова,
слушање музике

Школски исмени
задаци
Анализе домаћих
задатака
Излазак у
природу и
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4.

5.

6.

историја,
граматика,
српски)
Your world
(српски,
грађанско,
историја,
традиција,
музичко,
граматика,
техничко)
The way it is
done
(грађанско,
српски,
француски,
информатика,
граматика)
The way we live

11

4

2

4

1

13

4

4

4

1

4

3

4

24

19

24

(српски, граматика,
12
књижевност,
историја,
грађанско)

УКУПНО

72

1

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербални,
дијалошки,
рад на
тексту

ПСТ.1.1.5.
ПСТ.1.1.9.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.2.1.10.
ПСТ.3.1.8.
ПСТ.3.1.13

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербални,
дијалошки,
рад на
тексту

ПСТ.1.1.5.
ПСТ.1.1.9.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.2.1.10.
ПСТ.3.1.8.
ПСТ.3.1.13

Фронталн
и, у пару,
групни,
индивиду
ални

Вербални,
дијалошки,
рад на
тексту

ПСТ.1.1.5.
ПСТ.1.1.9.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.2.1.10.
ПСТ.3.1.8.
ПСТ.3.1.13

Наставник:
-планира
- организује
- води циљни
разговор
- омогућава
примену
наученог
-објашњава
- прати ефекте
рада ученика
- прати ефекте
сопственог рада
-проверава рад
ученика
- мотивише
ученике
- даје повратне
информације
ученицима о
њиховом раду

писање састава
након доживљја
исте

Иницијални тест
Контролни
задаци
Провера нивоа
писмености(прав
опис) путем
диктата
Усмене провере
знања
Завршни тест
Истраживачки
рад
ученика(сакупља
ње локалних
израза и
компарација са
књ. језиком)

5
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 8. РАЗРЕД
ЦИЉ наставе енглеског језика јесте развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа
према енглеском језику, који није њихов матерњи, односно уважавање различитости, упознавање фонолошког система
страног језика и основних комуникативних вештина у усменом општењу.
ЗАДАЦИ наставе енглеског језика су:
 Да ученик разуме говор према наставном програму, чита са разумевањем писанеи илустроване текстове;
 Самостално изражава ситуације и комуникативне функције у вези са темама наставног програма;
 Узражавање у писаној форми, поштујући правила писаног кода;
 Остваривање комуникације и размена информација;
 Преводи лаке и кратке поруке;
 Препознаје принципе граматике и социолингвистичке компетенције у усменој и писаној форми по потреби
комуникације;
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД:
 ученик треба да препознаје интонацију различитих емотивних стања и намера;
 разуме упутства за рад, објашњења непознатих речи;
 да разуме дијелоге и монологе до 1 минута
Наставне методе: интерактивно , кооперативно учење ТПР(тотални физички одговор), рад у паровима, мануелне
активности, вежбе слушања, певање...
Наставна средства: сликовница, радна свеска, флеш картице, папир, бојице, лепак, маказе, касете, играчке, постери...
Праћење и оцењивање:редовно праћење знања и ангажовања ученика, задовољство на часу уз описно оцењивање и
препоруку за даљи рад.
 КОРЕЛАЦИЈА: српски ј.,ликовна и музичка култура,, свет око нас, математика, физичко васпитање,

.
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3

4

5

1

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару,
групни

Вербални,
дијалошки,
демонстрат
ивни, рад
на тексту

ПСТ.1.1.5.
ПСТ.1.1.9.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.2.1.10.
ПСТ.3.1.13.
ПСТ.3.1.2.1.

12

4

3

3

2

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару,
групни

Вербални,
дијалошки,
демонстрат
ивни, рад
на тексту

ПСТ.1.1.5.
ПСТ.1.1.9.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.2.1.10.
ПСТ.3.1.13.
ПСТ.3.1.2.1

Changes
(српски,
географија,

10

4

3

3

Фронталн
и,
индивиду
ални, у

Вербални,
дијалошки,
демонстрат
ивни, рад

ПСТ.1.1.5.
ПСТ.1.1.9.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.1.4.

Временска
артилулација

Провера

13

Facts or fiction
(српски,
књижевност,
историја,
психологија,
грађанско)

3.

Систематизација

Вежбање

2.

Ученик:
-активно
слуша;поставља
питања;одговара
на питања;
процењује;објаш
њава;препричава
прича;имитира;
прикупља
информације;
упоређује; чита;
анализира; Ради
самостално;
Користи изворе
знања;преприч.

Утврђивање

People and
places
(српски,
француски,
грађанско)

Активности
ученика и
наставника

Обрада

1.

Назив наставнe
теме
( и корелација)

Кључни
образовни
стандарди
(садржаји) у
теми

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Облик
рада

Метод рада

Прикупља
информације;
репродукује;

Евалуација
остварености
образовних
стандарда

Провера
изражајног
читања
Сценско
извођење
адаптираних
делова текста
Усмени
одговори
Иницијални тест
Гледање
филмова и
компарација са
прочитаном
књигом
Илустровање књ.
ликова или сцена
Анализа
омиљеног лика
или књиге

Школски исмени
задаци
Анализе домаћих
задатака
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грађанско,
граматика,
геологија
4.

5.

6.

Talking points
(српски,
француски,
граматика,
историја,
традиција)
New horizons
(географија,
историја,
српски,
француски,
граматика,
физичко,
музичко)
Just imagine
(српски,
граматика,
историја,
књижевност)

УКУПНО

11

4

2

4

1

12

3

4

3

1

12

3

4

3

1
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22

20

20

6

пару,
групни

на тексту

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару,
групни

Вербални,
дијалошки,
демонстрат
ивни, рад
на тексту

Фронталн
и,
индивиду
ални, у
пару,
групни

Вербални,
дијалошки,
демонстрат
ивни, рад
на тексту

ПСТ.2.1.10.
ПСТ.3.1.13.
ПСТ.3.1.2.1

ПСТ.1.1.5.
ПСТ.1.1.9.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.2.1.10.
ПСТ.3.1.13.
ПСТ.3.1.2.1
ПСТ.1.1.5.
ПСТ.1.1.9.
ПСТ.2.1.1.
ПСТ.2.1.4.
ПСТ.2.1.10.
ПСТ.3.1.13.
ПСТ.3.1.2.1

пише;
коментарише
свој рад;
изграђује
критеријуме;
стиче навике
читања и
коришћења
литературе
Наставник:
-планира
- организује
- води циљни
разговор
- омогућава
примену
наученог
-објашњава
- прати ефекте
рада ученика
- прати ефекте
сопственог рада
-проверава рад
ученика
- мотивише
ученике
- даје повратне
информације
ученицима о
њиховом раду

Излазак у
природу и
писање састава
након доживљја
исте

Иницијални тест
Контролни
задаци
Провера нивоа
писмености(прав
опис) путем
диктата
Усмене провере
знања
Завршни тест
Истраживачки
рад
ученика(сакупља
ње локалних
израза и
компарација са
књ. језиком)
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