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Радионица 19. Свети Сава

Облик рада Фронтални, групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава Сличице, текстови, књиге и часописи о светом Сави, приче о светом

Сави, лепак, маказе, колаж –папир,  папир већег формата за плакате,
лепљива трака

Циљ Упознавање  живота и рада светог Саве. Развијање интересовања за
историјске чињенице, али и за народна веровања.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Ученике поделити у групе неколико дана пре самог часа. Приликом

формирања група поштовати способности и интересовања ученика.
Упутити децу да уз помоћ родитеља потраже информације на интернету.

1.група – Династија Немањића (цртају породично стабло династије
Немањића)
2.група – Растко Немањић (Када се родио, ко су му родитељи, како је
провео рано детињство...)
3.група - Монах Сава (Живот Раста Немањић од тренутка када се
замонашио, шта је све урадио за српски народ и српску цркву)
4.група – Свети Сава (Дешавања после његове смрти, спаљивање
моштију свеца на Врачару)
5.група – Легенде и приче о светом Сави (Изабрати једну или две и
анализирати, извући поуку)
6.група - Икона ( Шта је икона? Цртеж који се налази у прилогу увећати и
припремити за израду мозаика.)
7.група – Песма  светом Сави ( Писање песама о светом Сави)

2.КОРАК Давање упутстава за рад. Свака група на плакату пише и лепи слике у
вези са темом коју су добили. Учитељ прати рад група, помаже, даје
додатна упутства...

3.КОРАК Повратна информација. Групе презентују своје радове.
4.КОРАК Плакати се лепе на зидове учионице или пано.

ПРИЛОГ

*Може се користити овај увећан цртеж, али би било боље
да га нацрта неко од ученика на папиру већег формата.
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Радионица 17.Планирање дневних активности
Облик рада Фронтални, групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава • Четири табака белог папира

• Фломастери – маркери
• План распореда рада и активности који је припремио наставник
• Листићи на којима су написани планови рада по предметима за
једну седмицу, распоред часова и Јеленина посебна интересовања и
активности,

Циљ Оспособљавање ученика за самосталну израду распореда рада и
активности и развијање код ученика одговорности за сопствено
напредовање

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Пословица: Што можеш да урадиш данас не остављај за сутра

Учитељ ће рећи неколико речи о томе колико је важно унапред знати
своје обавезе, сачинити свој распоред рада и њега се придржавати.
Краћа дискусија са ученицима: Како разумете пословицу - Што
можеш да урадиш данас не остављај за сутра. Утврдити кроз
разговор да ли су ученици свесни своје одговорности за сопствено
напредовање или сматрају да су други (наставници, родитељи,
друштво уопште) далеко одговорнији од њих самих. Упутити ученике
у важност предвиђања и планирања времена које нам је потребно да
остваримо своје задатке, морамо унапред знати своје обавезе како би
смо што боље испланирали време за њихово остваривање. Питање за
ученике: Ко од вас редовно израђује свој распоред рада?
*Календар рада би требало да садржи свакодневне планове за израду
домаћих задатака и бележења сопственог успеха. Наиме, пажљиво
испланирајте своје време за учење, тако што ћете више времена
одвојити за оне предмете који вам стварају потешкоће, а мање, али
довољно времена за предмете које савлађујете са лакоћом. Календар,
такође, треба да садржи редослед учења по важности, тако да увек
прво радите предмете и области који вам стварају потешкоће. при
томе правите своје белешке, цртеже, изводе, картице, као што смо већ
говорили. Ученици који се придржавају ових правила не могу добити
лошу оцену, а уз мало више труда имаћете увек одличну оцену.

2.КОРАК Учитељ презентује распоред рада и активности ученика који је
припремио на листу великог формата:



*Ученик је за свој распоред активности користио распоред часова,
планове рада за све предмете, а у изради је имао у виду своја посебна
интересовања и водио је рачуна о предметима које теже учи, па је за
њих одвајао више времена. Ваннаставне активности овог ученика су
фудбал, и вожња бицикла једном недељно.

3.КОРАК Формирање група и давање упутства за рад
4.КОРАК Мотивациона прича. Задатак за све групе.

ЈАНКО И ЈЕЛЕНА

Јанко и Јелена су најбољи другови, ученици су четвртог разреда
основне школе и у истом су одељењу. Јанков успех у школи је много
бољи од Јелениног, а Јанко мање времена проводи у учењу и не
пропушта ни један тренинг тениса, увек има времена за дружење.
Јелена често говори Јанку да нема времена за дружење, јер мора да
учи, математику пуно вежба јер је не разуме. Српски језик више воли,
јер воли да чита лектиру, зна граматику, али мрзи да пише саставе.
Док јој је природа и друштво јако напорна, јер има доста да се учи.
Учитељица често даје допунску литературу коју би она радо
проучавала, јер има јако занимљивих тема, али нема довољно
времена. Енглески јој одлично иде, захваљујући преданом раду. И
Јелена тренира тенис, међутим, често изостаје са тренинга због
обавеза према школи. Воли да иде у шетњу и биоскоп.
Једном је Јелена упитала Јанка како он успева да одради све своје
школске обавезе, а да му остане довољно времена за све остало што
га занима. Јанко јој је открио своју тајну, сваке суботе или недеље
ради свој распоред рада и активности. Када унапред све предвиди
онда му остваривање радних задатака тече без проблема.

*Дискусија о прочитаном тексту: Које проблеме има Јелена? Да ли
успева да их реши? Шта мислите како изгледа један Јеленин дан?
Зашто је Јанко успешан на свим пољима?
*Све групе добијају исти задатак да ураде распоред рада и активност
за Јелену. Свака група добија:



• Јеленин распоред часова
• Планове по предметима за једну седмицу
• Јеленине способности у савлађивању градива
• Јеленине ваннаставне активности

5.КОРАК Рад у групама.
6.КОРАК Извештавање група.

Упоређивање рaдова свих група и истицање добрих решења, али и
уочавање лоших решења, све обавезно образложити кроз дискусију
Ученици имају задатак да на страни 34. Направе распоред својих
дневних активности.

ПРИЛОГ *** Коришћена литература:
1. Јарослав Рудњански: Како треба учити, Завод за уџбенике и
наставна средства, Сарајево , 1984.
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Радион
ица

18.Навике и понашања за здрав живот

Облик
рада

Фронтални, групни и индивидуални

Методе Вербална, демонстративна, графичка
Средст
ава

Стикери, плакат са сликама

Циљ Усвајање навика здравог живота.
ТОК ЧАСА

1.КОР
АК

Анализа слике са плаката (у прилогу –слике 1,2 и 3)
Анализира се слика по слика - Шта деца воле? Шта ви преферирате? Која
навика је пожељна? Зашто?

2.КОР
АК

Учитељ говори о важности здравог живота.
Сваки дан живота је посебан и леп. Можемо га учинити још лепшим ако
своје дане испунимо разним активностима – рад и задовољство (одмор). Да
би смо имали снаге за рад морамо се одмарати. Али ако ништа не радимо
онда нема потребе ни да се одмарамо. Можемо се и активно одмарати:
бавећи се спортом, дружећи се са пријатељима, укућанима, читајући...
Понекад се одмарамо не радећи ништа, и то је одмор, али га не треба
практиковати током читавог дана.

3.КОР
АК

Ученике поделити у више група.  Свим члановима група дати по два
стикера. Стикери су у две боје, на розе стикерима написати по једну своју
добру навику, на жутим стикерима написати по једну своју лошу навику.
Свака група на свој плакат лепи са леве стране добре навике, а са десне
стране лоше навике.

4.КОР
АК

Повратна информација, листање навика.  Разговор и анализа. Прављење
великог разредног плаката са добрим и лошим навикама (преузимање са
плаката група).

5.КОР
АК

Ученицима поделити реченице које они треба да илуструју (У прилогу).

6.КОР
АК

Ученици излазе и лепе слике на плакат, добре навике са леве стране, а лоше
са десне. Сваки ученик прокоментарише навику зашто је добра или лоша.

ПРИЛ
ОГ

Слика 1.



Слика 2.

Реченице за илустровање.

Књига ми је добар друг.

Лице ми краси осмех и зуби бели.

Кревет – моје место за сан увек уредно сложен.

По цео дан гледам телевизију.

Највише времена проведем испред компјутера.

Слободно време проводим у парку са пријатељима.

Стомак ме заболи кад поједем чипс и то засладим чоколадом.

Ко се свађа тај се воли.



Мами и тати помажем.

Понекад тати и мами одмажем.

Бицикл возим у парку.

У природи радо шетам, зато се осећам здрав и јак.

Мама брине о мом кућном љубимцу.

Често једем брзу храну.

Волим супу коју кува моја бака.

Не волим да пијем млеко.

О свом кућном љубимцу бринем сам.

Редовно перем зубе.

Волим да се купам.

Купам се само суботом.

Уместо вечере једем слаткише.

Мрзим да устајем рано.

Не волим да се бавим спортом.

Увек имама марамицу.

Кашљем и кијам у марамицу.

Користим платнене марамице.

Пре и после јела перем руке сапуном.

Школску ужину држим у салвети.

Пре и после коришћења тоалета перем руке.
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Радионица 20. Упознајмо људе са различитим потребама
Облик рада Фронтални, индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава Плакат са сликама (пси и зебице), папири формата А4, 10 марама за

игру „Ћораве баке“
Циљ Емпатија и разумевање потреба других.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Анализа плаката (у прилогу) зебице и пси. Шта је исто, а шта

другачије.
2.КОРАК Неколико речи учитеља:

Не постоје два потпуно иста човека, чак се и близанци у нечему
разликују. Сви људи се разликују изгледом, навикама, начином
живота, способностима, интересовањима... Како човек стари, то се
све више ослања на остале чланове породице и људе који га
окружују. Такође постоје и млади људи, и деца која не могу
самостално живети већ се морају ослањати на помоћ других. То су
људи којима ја отежано кретање, или не виде добро, не чују... Наша
обавеза је да таквим људима помогнемо, без обзира да ли их
познајемо или не, људски је и хумано притећи у помоћ ономе коме
је помоћ потребна.

3.КОРАК Како помажемо особама са различитим потребама:
 Постављањем рампе за улазак у школу особама са

инвалидитетом.
 Поштујемо такве особе, поштујемо њихове различитости
 Прискачемо у помоћ када је то потребно (прелазак преко

улице, кретање степеницама, одлазак у куповину, шетња,
играње у складу са способностима особе са инвалидитетом...)

4.КОРАК Како помажем другима – укратко описати и нацртати када и како си
послењи пут некоме помогао.

5.КОРАК Читање и показивање слика разреду.
Лепљење цртежа и описа на зид.

6.КОРАК Игра „Ћораве баке“



ПРИЛОГ

*Зебице (врста loksops)
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Радионица 21. Дрога, алкохол и пушење
Облик рада Фронтални, групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна, текстуална
Средстава Картице за записивање закључака, фломастери, папир Б формата за

плакат (може пак-папир)
Циљ Упознавање ученика са болестима и са опасностима које могу да

проузрокују.
ТОК ЧАСА

1.КОРАК Истражујемо:
Пуше ли твоји родитељи?
Да ли пуше у твом присуству?
Смета ли ти дим цигарета?

2.КОРАК Учитељ:
Болести зависности које штете здрављу су алкохол, дрога и пушење.
Узимају ли их деца сметају развију и расту, а лечење је дуготрајно, а
понекад и неуспешно.
Дрога је штетна материја која може бити умотана у папирић,
бомбоне, лизалице, може се ставити у сок. Када ти непозната особа,
или недовољно позната нуди нешто да поједеш или попијеш немој
прихватити, захвали се, не коментариши и брзо се удаљи. Ако те
присиљава да узмеш, немој користити, већ обавести родитеље и
скупа са њима обавести полицију.
Особе које се дрогирају:

 Губе везу са реалношћу
 Немају осећај радости
 Завађају се са блиским особама које их воле
 Немају пријатеље
 Немају одмора, већ непрестано желе да се дрогирају
 Не могу да уживају у храни
 Постају свадљиви, неуредни...
 Умиру млади

3.КОРАК Задатак:
Ученици на листићима које су добили на почетку часа треба да
напишу поруку некој особи која се дрогира да то не ради. Циљ је да
се напиша реченица која ће подстаћи болесника да се лечи.
Читање порука и лепљење на таблу.

4.КОРАК Одељење поделити у четири групе. Две групе воде разговор о
пушењу, а друге две групе о алкохолу. На крају на картицама које
им даје учитељ записују закључке.
Округли сто:
Тема: Пушење и како га излечити



Треба очекивати следеће закључке:
 Желимо да одрасли буду одговорнији и да пазе на здравље

своје деце.

 Пушење у дому мора бити забрањено
 Не желимо нервозне родитеље пушаче који непрестано

морају пале цигарете, ако пушите ви, не морамо ми.

Округли сто:

Тема: Алкохоличари
Треба очекивати следеће закључке:
Немојте пити јер ћете:

 Изгледати глупо
 Викаћете
 Смејати се без разлога
 Свађаћете се
 Желећете да се тучете
 Не можете стајати
 Изгледаћете болесно

5.КОРАК Дискусија о закључцима и лепљење картица на плакате.
ПРИЛОГ



Школа ОШ“Мирко Јовановић“ – Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 22.Како разрешити конфликт
Облик рада Фронтални, групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна, импровизација
Средстава https://sites.google.com/site/pomocnikunastavi/odelenski-staresina/casovi-

odelenskog-staresine (скинути презентацију Свађа, рад Јелене Воларов,
ОШ „Ђорђе Крстић“, Београд

Циљ Учимо се позитивној комуникацији.
ТОК ЧАСА

1.КОРАК Са сајта https://sites.google.com/site/pomocnikunastavi/odelenski-
staresina/casovi-odelenskog-staresine (скинути презентацију „Свађа“,
рад Јелене Воларов, ОШ „Ђорђе Крстић“, Београд
Приказивање презентације уз образложења учитеља.

2.КОРАК Игра улога
Ученике учитељ дели у групе. Колико група, толико конфликтних
ситуација. Свака група има задатак да осмисли позитивно
разрешење конфликта и да га одглуми (импровизација), могу да
уводе нове ликове који ће помоћи у разрешавању конфликта.
Задаци:

1. Миша и Нина су брат и сестра. Нина гледа цртани филм,
Миша хоће да погледа да ли је почео филм који жели да
гледа, али Нина не дозвољава. Избија свађа.

2. Јова  и Ема су другови из одељења. На великом одмору Јова
се преслишава , Ема га је замолила да јој на брзину исприча
најважније битке из Првог светског рата. Миша се разљутио
и избија свађа.

3. Зора, Јанко  и Миша су изашли напоље да се играју. Зора хоће
да игра одбојку, Јанко жели да игра фудбал, а Миша је за
кошарку. Расправљају се и Јанко и Миша се договарају да
играју фудбал, али Зора не жели. Избија свађа.

4. Милица, Нађа и Александра желе се играју школе, али не
могу да се договоре која од њих ће да буде учитељица. Избија
свађа.

5. Бака је направила палачинке са џемом, Сандра је почела да
једе, али јој се не допадају, јер она воли палачинке са кремом
и кексом. Сандра је љута и одбија да једе, бака је моли и
обећава свашта, али је Сандра неумољива. Свађа се са баком.

6. Четворо деце се игра на клацкалици две девојчице и два
дечека. Свађа је избила око тога ко ће први сести на
клацкалицу.

4.КОРАК Неколико савета за решавање конфликтних ситуација (Исписане на
плакату и на крају часа истакнуте на видно место у учионици):

1. Заузмите кооперативни став,
2. Поштујте себе и друге;



3. Препознајте и задовољите властите потребе, а да при томе не
угрозите друге

4. Будите спремни да слушате и разумете друге;
5. Решавјте конфликт када је најпогодније (када обе стане прође

љутња и када имају довољно енергије, воље и времена да га
реше);

6. Будите отворени и критички посматрајте ствари;
7. Не преиспитујте само ставове и понашања других, већ прво

преиспитајте себе, своје ставове и мотиве;
8. Прихватите конфликте као саставни део живота;
9. Не избегавајте их, они су често неминовни;

Импровизација наведених ситуација. После сваке импровизације
краћа дискусија. Да ли је конфликт разрешен позитивно, да ли би
они другачије урадили... Сваку групу на крају импровизације
наградити аплаузом.

ПРИЛОГ



Школа ОШ“Мирко Јовановић“ – Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 23. Mоји кораци на путу до успеха
Облик рада Фронтални, индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава Два папира формата Б, стикери, фломастери, „Мој портфолио“ –

Љиљана Павловић, Данијела Вранић
Циљ Научити ученике да развијају стратегије за савладавање садржаја које

теже савладавамо.
ТОК ЧАСА

1.КОРАК Сви ученици добијају по један стикер, на њему треба да напишу
лекцију или област из било ког наставног предмета са којим су имали
потешкоће у савладавању, а можда га још увек нису савладали. Односи
се на све предмете.
На табли је залепљен плакат који је издељен на наставне предмете, или
изгледа као у прилогу.
Ученици излазе и лепе свој стикер на место где је написан предмет из
кога имају потешкоће. Анализа плаката: У ком предмету има највише
потешкоћа. Затим се спајау стикери са истим проблемом. Које области
праве проблем већем броју деце?

2.КОРАК Шта сте предузели како би савладали тешкоће ? Учитељ поново дели
стикере са овим питањем и ученици на стикер могу да напишу следеће:

 Више сам учио, али нисам савладао проблем
 Тражио сам помоћ од других
 Нисам тражио помоћ, одустао сам јер ја то не знам
 Упорно сам радио, тражио помоћ других, истраживао и на крају

научио.
Када заврше на плакату на коме су исписане горе наведене тврдње
деца лепе свој стикер на одговарајућем месту. Анализа плаката,
којих ученика има највише, оних који су лало одустали или оних
који су били упорни? Шта је по вашем мишљењу исправно?

3.КОРАК Рад у приручнику „Мој портфолио“ – Љиљана Павловић, Данијела
Вранић на страни 47. Моји кораци на путу до успеха . Читање текста и
анализа смајлића:

Давање упутстава за рад на овим странама. Рећи ученицима да не
морају попунити све, али да обавезно прате своје кораке у савладавању
садржаја који им причињавају тешкоће.



ПРИЛОГ Плакат за лепљење стикера:



Школа ОШ“Мирко Јовановић“ – Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 24. и 25. Пројекат:  Рециклирај не фолирај
Облик рада Фронтални, групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава Пластичне флаше, лепак, лепљива трака, самолепљиви папир,

затварачи, лименке, пластичне кесе, папирне кесе стари папир
Циљ Научити ученике фазама у развоју пројекта и оспособити их за

самостално осмишљавање и руковођење пројектом. Схватање
значаја рециклирања.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Давање ученивима упутстава за развој једног пројекта.

Тема Рециклирај , не фолирај (Осмишљавање и израда
скулптура од  пластичних флаша, лименки, тетрапакова,
пластичник и папирних кеса, старих новина, кутија...
Организовање изложбе у школском дворишту.)
Осмишљавање и дефинисање пројекта
Група дефинише циљ пројекта (он мора бити јасан  и писмено
формулисан). Затим треба формулисати резултате пројекта (шта
очекујемо да ћемо постићи тим пројектом). Дефинисати трајање
пројекта (када почиње и када се завршава). Јако је важно да свим
члановима циљ буде јасан и да га прихватају.

2.КОРАК Планира ње пројекта (кораци у планирању):
a) Установити циљ пројекта
b) Одабрати основне стратегије за постизање циља
c) Поделити пројекат у ставке
d) Одредити колико времена треба за сваку ставку
e) Дефинисање трошкова остваривања пројекта
f) Потребно особље за остваривање пројекта и одговорност

сваке особе појединачно
(Прикупљање материјала за израду скулптура, прикупљање
новца за куповину потребног додатног материјала, укључивање
родитеља у пројекат, израда флајера и позивница за изложбу,
фотографисање и прикупљање материјала за архиву...)

3.КОРАК Прављење табеле одговорности:



Шта? Како? До када?
Одговорна
особа/тим

Потребан
материјал

и цена
коштања

(Тачно дефинисати шта који ученик ради.)

4.КОРАК Имплементација пројекта:
a) Контрола напредовања пројекта
b) Пружање подршке и осврт на рад свих чланова тима
c) Решавање несугласица и разлика међу члановима тима,

генерално на целом пројекту
(За имплементацију пројекта је задужен учитељ)

5.КОРАК ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА НАПРАВЉЕНИХ ОД МАТЕРИЈАЛА
ЗА РЕЦИКЛАЖУ
(На изложбу позвати директора школе, педагога, психолога,
људе из локалне заједнице, родитеље ученика....)

6.КОРАК Комплементирање и евалуација пројекта.
Завршни корак пројекта и поглед уназад са циљем да видимо шта
и на који начин је у пројекту урађено и да видимо како можемо
допринети успеху будућих пројеката.  Поред евалуације пројекат
се мора и документовати и архивирати, објавити...

7.КОРАК Ученике поделити у групе и дати им задатке за следећи час:
1. Прикупити материјал за презентацију: Значај воде за живи

свет
2. Прикупити материјал за презентацију: Колико је вода у

Србији загађена
3. Прикупити материјал за презентацију: Чувајмо воду за

будуће генерације
4. Израда беџева на тему: Ја чувам воду
5. Израда флајера на тему: Ја чувам воду

ПРИЛОГ Шта се може направити:

Разне животиње од пластичних флаша, самолепљиве фолије и
селотејпа

Слике од пластичних затварача

Цветови од пластичних флаша

Разне фигуре од старих новина( слике, куће...)



Нпр:

Зграде направљене од старих кутија и обложена пак-папиром.



Школа ОШ“Мирко Јовановић“ – Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 26. и 27. 22. март –Дан вода
Облик рада Фронтални, групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава Пак-папир. Фломастери, слике, оловке, лепак, маказе, водене боје,

пластелин...
Циљ Схватање значаја заштите воде и оспособљавање ученика за

организовање  активности којима ће друге информисати о неком
проблему и придобити их за  одређени циљ.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Учитељ ће у неколико речи ученицима рећи зашто се 22. март слави

као дан вода.
2.КОРАК Ученици су на претходном часу подељени у групе и свака група је

добила задатак.
1.Прикупити материјал за презентацију: Значај воде за живи свет
2.Прикупити материјал за презентацију: Колико је вода у Србији
загађена
3.Прикупити материјал за презентацију: Чувајмо воду за будуће
генерације
4.Израда беџева на тему: Ја чувам воду
5.Израда флајера на тему: Ја чувам воду
6. Писање транспарената на тему: Сачувајмо воде за будуће
генерације.
1. 2. И 3. групе презентације праве на пак-папиру. 4. и 5. група имају
задатак да израде што више беџева и флајера који не смеју бити
исти и на њих ће исписати поруке ( не правити шаблоне, треба
инсистирати на дечјој креативности)

3.КОРАК Презентацију радова извршити  у пешачкој зони у близини школе.
Прве три групе своје презентације лепе на видном месту како би
привукли што више слушалаца. Водити рачуна да буду довољно
удаљени једни од других како не би једни другима сметали док
излажу. 4. и 5. Група свим пролазницима деле беџеве и флајере, а
чланови 6. групе изнад глава држе транспаренте. На улици бити све
док ученици буду имали пажњу пролазниика. Све активности
фотографисати, како би ученици имали фотографије за свој
Портфолио.

4.КОРАК Повратак у школу и анализа акције која је спроведена. Презентације
залепити на видно место у школи, а када се ураде фотографије
направити презентацију акције на паноу.

ПРИЛОГ  О води:

Voda je temelj zivota i osnovni sastojak svakog zivog bica.Organizacija



Ujedinjenih nacija je pre desetak godina proglasila 22. mart za Svetski
dan voda, s namerom da istakne njenu vaznost i ogranicavajucu ulogu u
razvoju. Blizimo se vremenu kada ce potreba za vodom premasiti zalihe.
Nakon toga nuzno prestaje razvoj, zapocinju borbe za vodu, a postoji cak
i opasnost od medjudrzavnih ratova.Broj stanovnika na nasoj planeti
ubrzano se povecava, potrebe za vodom jos i brze, a njena kolicina se ne
menja.



Школа ОШ“Мирко Јовановић“ – Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 28.Дан планете Земље
Облик рада Фронтални, групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава Хамер, пак папир, самолепљива фолија, пластелин, темпере, туш...
Циљ Схватање значаја очувања животне средине и схватања да мисао о

заштити треба ширити и подстицати друге на укључивање у ову
акцију.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Учитељ укратко говори ученицима:

Дан планете Земље се обележава 22. априла. Овај датум су
Уједињене Нације одредиле као дан борбе против нарушавања
животне средине. Као највећи празник планете Земље требало би да
се прославља у свим државама света, и да се сваки појединац
укључи у у глобалну акцију ширења еколошке свести. Ове године се
Дан планете Земље обележава 43. пут.

2.КОРАК Ученике поделити у групе. Све групе имају исти задатак:
Осмислити плакат којим ће позвати појединце на акцију чувања и
заштите планете. Свака група мора да осмисли сажет позив на
акцију  (могу бити и стихови) Пожељно је да групе имају највише
три члана, како би имали што више плаката. Плакате правити на
хамеру  или пак-папиру Б величине. Коју ће технику деца
користити, зависи од њих самих, зато је потребно понети што више
материјала.

3.КОРАК Свака група презентује свој плакат. Плакате фотографисати и
залепити на видно место у школи.



Школа ОШ“Мирко Јовановић“ – Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 29. Лепа реч и гвоздена врата отвара

Облик рада Фронтални, индивидуални
Методе Вербална, демонстративна, графичка,
Средстава Дрво од пак-папира, искројени листови за дрво, лепљива трака,

фломастери , бојице
Циљ Богаћење речника и употреба лепих речи у свакодневном говору.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Ученици решавају преметаљку:

Гвоздена реч отвара лепа врата. Ученици имају задатак да напишу
реченицу исправни, а затим се води дискусија о значењу ове
пословице

2.КОРАК Са стране 28.  У приручнику „Мој портфолио“ – Љиљане Павловић
и Данијеле Вранић ученици читају лепе речи које су у току године
научили. Води се разговор о томе када и где се те речи користе.

3.КОРАК Игра улога, ученици као задатак добијају одређене ситуације које
могу бити непријатне, али они морају да одреагују користећи лепе
речи. За ову активност изабрати неколико ученика, остали ће бити
публика. Ученике за овај задатак припремити неколико дана раније.
Ситуације:
1.Милан је отишао у продавницу. Жели да купи качкаваљ. У
продавници је гужва и Милан стаје у подужи ред. Он стрпљиво чека
читавих 10 минута и једна млада госпођа улази у продавницу и стаје
испред Милана. Како ће Милан да одреагује.
2.Јана је отишла код доктора, велика је гужва. Јани није добро,
примећује некакав осип по рукама. Требала би да приђе
медицинској сестри да је обавести, јер постоји могућност заразе, али
она је нервозна и виче  на све који јој се обрате. Како ће Јана
обавестити сестру о свом проблему.
3.Велики је одмор, ходник је пун деце, један дечаку упорно жели да
се пробије, у тој журби гурне Ранка и он се судари са наставником.
Наставник висок, стоји изнад уплашеног Ранка као да ће да га
смрви. Како Ранко треба да одреагује и објасни наставнику да то
није учинио намерно.

4.КОРАК Дрво лепих речи. Учитељ је раније направио дрво од пак папира и
украсио га птичицама (може и цветићима). , припремио је и листове
за дрво (пожељно би било да листови буду зелени, али ако немате
зелени папир ученици моги бојити бели папир)  Листове дрвета
учитељ дели ученицима и они на листовима исписују лепе речи из
свог Портфолија, исте речи ће се понављати, али то неће
представљати проблем. Ученици излазе и лепе своје листове на
дрво, сваки ученик изговори гласно реч пре него што је залепи.



5.КОРАК Нацртајмо „Дрво лепих речи“

ПРИЛОГ
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Радионица 30. Припремамо се за екскурзију.

Облик рада Фронтални и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава Блокче у које ће записати  своје задатке
Циљ Припремити се за екскурзију.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Учитељица је ученике раније обавестила где се путује. Формирала

је две групе по  4 -5 ученика. Ти ученици су добили задатак да
истеже и прикупе иформације о местима која ће посетити.
Једна група говори о историјским чињеницама, а друга група је
задужена за географски положа.
Ученици су припремили презентације u Power Poitu, може и на
плакату.

2.КОРАК Учитељ даје инструкције.:
 Сви ће понети блокче и оловку како би записали или

нацртали оно што сматрају важним.
 Ко може понеће фото-апарат како би овековечили лепе

тренутке и фотографисали историјске споменике и
знаменитости (слике су нам потребне и за портфолио.

 Обавестити ученике о временској прогнози и напоменути
како треба да се обуку.

 Ученицима поделити задатке, односно на шта треба обратити
посебну пажњу, јер је потребно направити једну одељењску
презентацију о томе шта су видели и чули.

3.КОРАК Ученици постављају питања.
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Радионица 31. Лепо понашање: на улици, у школи,

породици,позоришту, биоскопу...
Облик рада Фронтални, групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава Картице од чвршћег папира 30х10цм, селотејп
Циљ Усвајање правила лепог понашања.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК И за овај час припремити игре улога. У приручнику „Мој

портфолио“ - Љиљане  Павловић и Даниеле Вранић  правила
понашања која треба да усвоји сваки ученик. На овом часу ученици
имају задатак да осмисле и одглуме ситуације у којима ће једна
страна да се понаша по правилима, а друга да их занемарује:
Ситуације:

 на улици
 у школи
 у породици
 у биоскопу
 у позоришту
 на тренингу

2.КОРАК Свака група излази и у неколико речи објашњава ситуацију, а онда
импровизују. Након сваке представе следи аплауз, а потом анализа:
Ко је поступао добро, ко лоше, како је требало да се понаша...

3.КОРАК Рад у паровима: Сваки пар има задатак да напише једно правило
понашања које треба да се поштује, правило се може односити на
било које место које је наведено горе. За то су парови добили
картице величине 30х10цм.

4.КОРАК Лепљеље картица на један зид учионице.

ПРИЛОГ
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Радионица 32. Рефлексија
Облик рада Фронтални, индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава „Мој портфолио“- Љиљана Павловић и Даниела Вранић, блок

фломастери, дрвене бојице
Циљ Поглед у огледалао: мој однос према раду, мој однос према

другима,
ТОК ЧАСА

1.КОРАК Учитељ говори ученицима да свако од њих узме „огледало“ у руку
и да се погледа. Тражити од деце да кажу шта виде. Биће разних
одговора, а онда ће им учитељ објаснити да то није обично огледало
већ огледало које ће им казати какав однос имају према раду и
према другима. Сада ћемо се поново погледати у огледало и
попунити колону Друго полугодиште на стр. 67.  у приручнику
„Мој портфолио“- Љиљана Павловић и Даниела Вранић

2.КОРАК Анализа датих одговора: Да ли су задовољни оним што виде?
Постоји ли нешто што би желели да мењају код себе? Како би то
могли променити? ...

3.КОРАК Цртање: Ја у огледалу
Цртају сами себе, а у облачиће уписују све тврдње на које су
одговорили са да.

4.КОРАК Изложба радова. Учитељ ће одмах добити комплетну слику свог
разреда.

ПРИЛОГ
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Радионица 33. Да ли сам задовољан постигнутим успехом
Облик рада Фронтални, индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава „Мој портфолио“- Љиљана Павловић и Даниела Вранић, стилери,

фломастери папири за плакат Б формата
Циљ Анализа постигнутог успеха, самоевалуација.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Ученици отварају „Мој портфолио“ - Љиљана Павловић и Даниела

Вранић и врши се анализа од стране 36. до стране 48. Сви ученици
анализирају своје табеле, шта и колико су научили, на папиру
бележе шта су пропустили или на шта треба убудуће да обрате више
пажње.

2.КОРАК Анализа на нивоу одељења: Да ли су задовољни оним што су
научили?  Колико су труда улагали? Да ли су могли више да се
потруде? Ко је незадовољан оним што је постигао? Да ли има оних
којима је била потребна помоћ, а нису је тражили (од учитеља,
родитеља...)

3.КОРАК Учитељ сваком ученику даје по три стикера у различитим бојама.
Свака боја представља један предмет, рецимо српски језик жути
стикер, математика зелени и природа плави. Сваки ученик има
задатак да за сваки предмет напише област коју није савладао или је
није савладао или је несигуран. Затим се на три плаката на којима је
написан наставни предмет лепе стикери. Затим се стикери са истим
областима лепе један на други, тако ће учитељ сазнати на којим
областима треба још додатно ратити и до краја ове школске године
и на почетку следеће.

ПРИЛОГ
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Радионица 34. Шта сам планирао, шта сам остварио

Облик рада Фронтални, групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава „Мој портфолио“- Љиљана Павловић и Даниела Вранић
Циљ Самоевалуација

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Ученици анализирају на страни 33. у приручнику „Мој портфолио“

- Љиљана Павловић и Даниела Вранић - План мојих школских
активности. У колони реализација чекирати оствареност.

2.КОРАК Анализа стране 70. у приручнику „Мој портфолио“ - Љиљана
Павловић и Даниела Вранић. Врши се заједничка анализа
активности у протеклој години:
Који је ваш најважнији упех у овој школској години? Шта никада
нећете заборавити? Шта од планираних активности нисте остварили
(анализа стр. 33.)?  Зашто то нисте остварили? Шта планирате за
следећу школску годину?

3.КОРАК Анализа остварености планова на нивоу одељења.
ПРИЛОГ
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Радионица 35. Одељењска изложба Портфолија ученика
Облик рада Фронтални, групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава „Мој портфолио“- Љиљана Павловић и Даниела Вранић
Циљ

ТОК ЧАСА
1.КОРАК На овом часу направити изложбу Портфолија ученика. Пожељно је

пре изложбе да учитељ узме ученичке Портфолие и да изврши
анализу и оцењивање. Школске клупе поставити у круг, а на њих
ставити Портфолије.  Уколико неко од ученика не жели да учествује
у изложби, не треба га присиљавати.

2.КОРАК Ученици гледају Портфолије својих другова и другарица. Када
заврше узимају папирић и на њему гласају за Портфолио који им се
највише допао, не могу гласати за свој.

3.КОРАК Пребројавање гласова и утврђивање који Портфолио је добио
највише гласова (утврдити првих пет места). Учитељ ће проверити
код себе који портфолио је премма његовим критеријумима добио
највишу оцену и упоредити са оценама ученика.  Свим ученицима
дати Дипломе за успешно вођен портфолио, а ученике који су
добили највише место наградити и похвалом (у прилогу предлог).

ПРИЛОГ

Критеријуми  за оцењивање „Пртфолија“

Портфолио ученика процењује резредни старешина најмање једном
у току полугодишта према следећим критеријумима:

Област Индикатор Бодови
Ја и моје
окружење

Дизајн, тачност
података,
естетика,
присуство
фотографија

5 бодова - (сви
индикатори присутни,
очигледна оргиналност)
3 бода – (учитељ има
замерке)

Моје учење и
стваралаштво
(планирање и
оствареност)

Тачност података,
естетика, учешће
у активностима,
креативност

5 бодова – (тачни подаци,
учешће у најмање 5
активности,
самоиницијатива)
3 бода – (тачни подаци,
учешће у најмање три
активности)
1 бод – (мање од три
активности)



Моја
активности

Вели број
квалитетних
цртежа,
фотографија
радова,
квалитетно
представљене
прочитане књиге,
прича, песма...

5 бодова – (квалитетно
представљене
активности, учествовао у
излетима, посетама... има
фотографије, укратко
представља активности,
има причу, песму...)
3 бода – (није учествовао
у већем броју
активности)
1 бод – (није учествовао
у већем броју
активности, није
предствио на
одговарајући начин
активности у којима је
учествовао)

Евалуација Способност
сагледавања и
процењивања
својих
способности

5 бодова – у потпуности
се слажу процене
учитеља и ученика
3 бода – има мање од 5
неслагања
1 бод - има 5 и више
неслагања

Дипломе Дипломе 5 – има више од 10
диплома које дели
учитељ, има више од 10
стикера, има више од 5
диплома и похвала од
стране својих другова из
одељења

Учешће на
изложбама,
конкурсима,
концертима,
спортскин
такмичењима

5 – бодова за 5 и више
учешћа
3 бода – за 3-4 учешћа
1 – бод за све остало

Такмичења 5 бодова 1. место
3 бода - 2. и 3. Место
1 бод - учешће

Форма оцењивања:



Бодови Оцена
20 бодова и више Браво
15 - 19 Добро
10 - 14 Задовољава
Мање од 10 бодова Потребно је радити више
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