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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ - Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 1. У трећем разреду – упознавање са

планом и програмом
Облик рада Фронтални, индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава Уџбеници за трећи разред
Циљ Упознавање ученика са планом и програмом рада у трећем разреду.

Распоред часова и остала обавештења.
ТОК ЧАСА

1. КОРАК Учитељ ће ученицима пожелети добродошлицу и срећан почетак нове
школске године.

2. КОРАК Представљање нових ученика у одељењу. Пуно име и презиме,
питањима учитељ ће помоћи новим ученицима да се представе,
настојећи да им помогне да истакну своје позитивне особине. Показати
интересевање за сваки део живота ученика: Из које школе долазе, како
се звао учитељ, чланови породице, коју музику слушају, која им је
омиљена књига, који наставни предмети их посебно занимају...

3. КОРАК Учитељ чита које ће наставне предмете имати, упознаје их са
променама наставника (ако их има). Представљање и прелиставање
уџбеника. Учитељ настоји да ученицима приближи области којима ће
се бавити. Разговара се  о обавезама које их очекују , учитељ ће
показати  разумевања за потребе и жеље својих ученика, подстицати
ученике на редован рад.
Листање уџбеника.
Ученици постављају питања, учитељ одговара.

4. КОРАК Распоред часова учитељ даје ученицима у писаној форми.
5. КОРАК Учитељ даје остала обавештења (ужина, дечја штампа, дежурство...)
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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ - Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 2.Мој портфолио
Облик рада Фронтални, индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава „Мој портфолио“ – Љиљана Павловић, Даниела Вранић
Циљ Упознавање ученика са циљем вођења портфолија. Анализа понуђеног

шаблона.
ТОК ЧАСА

1.КОРАК Шта је портфолио:
Термин „портфолио“ је у школе дошао из политике и бизниса: познат
као министарски портфељ, портфолио инвестиција, итд
Реч „портфолио“ је постојала још у време Ренесансе, када се овим
енглеским термином означавао албум за представљање уметника и
архитеката који претендују на место у Академији уметности или
учешће у изградњи неког објекта. У педагогији,  најширем смислу
значења  реч портфолио представља начин за снимање, складиштење и
процену индивидуалних постигнућа ученика у одређеном периоду
образовања.  Спада у категорију „аутентичних“ (то јест најистинитијих
облика евалуације) индивидуализованих процена   оцењивања, али
много више  самооцењивања.  Основни смисао портфолија је показати
све за шта си способан.
Идеја увођења портфолија  у школе је изникла 80-тих  година 20. века
у Сједињеним Америчким Државама, и већ десетак година касније
научници говоре да је „портфолиоманија“преплавила образовни свет.

2.КОРАК Циљ и задаци вођења портфолија:
 Одређивање индивидуалних постигнућа ученика.
 Представљање  радова и резултата ученика и демонстрирање

напора, напредка и достигнућа  власника у разним областима.
 Индивидуална процена – евалуација и самоевалуација  по

предметима, лични исходи, индивидуални успех, а све то је
основ за утврђивање постигнућа

Битно је истаћи да се у портфолио бележи само оно што деца знају,
умеју и могу.

3.КОРАК Учитељ ученицима представља „Мој портфолио“ – Љиљана Павловић,
Даниела Вранић – шаблон за вођење портфолија.
Врши се анализа портфолија и чита се упутство, које има сваки
приручник.

БИОГРАФИЈА
 Основни биографски подаци о власнику портфолија (име,

презиме, адреса, школа, град...) контакт информације, адреса
ученика, фотографија.

МОЈ СВЕТ
Овде могу да се ставе било које информације које су интересантне и
важне за дете.
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 Моје име – значење имена, који познати људи су носили то име.
 Моја породица – нацртати породично стабле, рећи нешто о

породици, описати један породични дан...
 Мој град – прича о родном граду или селу, о занимљивим

местима, залепити слике града или разгледнице...
 Моји другови – написати њихова имена, особине, нацртати их,

залепити слике...
 Шта ме интересује – опис онога што дете занима, у чему ужива,

ваннаставне активности...
 Моја школа – прича о школи и наставницима...
 План активности
 Моја постигнућа по наставним предметима
 Планови на постизању што бољих резултата

МОЈА ИНТЕРЕСОВАЊА
Представљање књига које је прочитао, написаних радова, активности у
којима је учествовао  (зидне новине, школске радио емисије).

МОЈЕ СТВАРАЛАШТВО
Овде ученик чува своје радове, приче, песме, цртеже, фотографије
радова који се не могу чувати у портфолију, радови са конкурса
(навести на којим конкурсима), уколико је рад изашао на интернету
ставити фотографију и записати линк...

МОЈИ УТИСЦИ
Подстаћи ученике на активно учешће на екскурзијама, посете
позоришту, музеју, излети... Ученици се припремају за активно учешће
и доживљено представљају у портфолију фотографијом, цртежом
текстом...

МОЈА ДОСТИГНУЋА
Овде се чувају дипломе, похвале, сертификати, медаље ( користити
хронолошки распоред материјала)...

ЕВАЛУАЦИЈА
Сагледавање постигнућа рефлексијом, самооцењивање, реализација
планираног, чиме је ученик задовољан, чиме незадовољан, шта ће
мењати у следећој години, разлози за нереализованост планираног...

ФАСЦИКЛА
Место за потхрањивање радова ученика.

4.КОРАК Ученици питају.
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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ - Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 3. Ово сам ја - представљам себе другима
Облик рада Групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава Презентација учитеља, пак папир, фотографије ученика, маркери,

лепак, сличице за украшавање, украсни лепак, припремљене стопе
изрезане у различитим бојама и величинама...

Циљ Спозаја самога себе;
Боље међусобно упознавање;

ТОК ЧАСА
1. КОРАК Наставник демонстрира своју презентацију кроз одређене периоде свог

живота. На плакату је написао:
Име и презиме, датум рођења ... у наставку даје битне кораке у свом
животу. Поред сваке информације си залепљене стопе, које
представљају начињене животне кораке.

2. КОРАК Учитељ даје упутства за рад:
На својим плакатима деца треба да представе себе.  Лепиће своје слике
из различитих периода свог живота. Плакат треба да садржи ( али не
обавезно - ученици ће представљати оно што сматрају најбитнијим):

1. Име и презиме
2. Датум и место рођења
3. Моји родитељи су... браћа, сестре...
4. Моја интересовања
5. Мој хоби
6. Спортске активности
7. Моја школа
8. Мој омиљени предмет
9. Мој најбољи друг/другарица...

3. КОРАК Самосталан рад ученика.
4. КОРАК Повратна информација. Сваки ученик врши презентацију свог плаката,

остали пажљиво слушају и на тај начин боље упознају своје другове.
5. КОРАК Прављење изложбе радова у учионици.
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ПРИЛОГ:
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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ - Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 4. Уговор ученика одељења
Облик рада Фронтални, групни и  индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава „Мој портфолио“ – Љиљана Павловић, Даниела Вранић
Циљ Рад на стварању међусобног поверења и поштовања.

Осмишљавање уговора о понашању. Развијање свести о потреби и
важности поштовања правила.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Велики део свог живота се проведе у колективу. Одељење је један

мали свет који мора живети према својим  законима. Те законе
морају да поштују сви чланови колектива. Понекад, неко ради
нешто што неког другог  нервира, или говори о нечему што је
некоме  непријатно да слуша. Али, то су ваши другови и
другарице са којима заједнички корачате ка будућности. Зато ћемо
данас написати један уговор који ће морати сви да поштују.

2.КОРАК Аналаиза постојећих чланова уговора (који се налазе на страни 31.
- „Мој портфолио“ – Љиљана Павловић, Даниела Вранић):
„Члан 1.
Сваки ученик у одељењу треба да буде пажљив према другима.
Члан 2.
Сваки ученик треба да се радује својим успесима, али и усппесима
другова и другарица из одељења.
Члан 3.
Нико никме не треба да завиди, јер завист доводи до свађе.
Члан 4.
Свако свакоме треба да помаже.
Члан 5.
Ако се неко осећа лоше због нечега, треба то отворено да каже.
Члан 6.
Поштуј своју учитељицу (учитеља), цени свој разред и своју
школу.
Члан 7.
Свако у одељењу треба да се односи према другима, онако како
жели да се други односе према њему. „
Врши се анализа сваког члана.

3.КОРАК Осмишљавање чланова уговора који недостају . Учитељ дели
ученике на пет група (јер толико чланова недостаје). Сваки ученик
у групи добија по један стикер. Задатак је да свако осмисли по
један члан, затим се о сваком члану дискутује у оквиру групе и
група бира или заједнички саставља члан који ће ућу у уговор. У
току рада учитељ врши ненаметљиву контролу и усмерава
ученике и води рачуна да две или више група не осмисле исто
правило.
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4.КОРАК Групе презентују нове чланове уговора које су осмислили.

Учитељ је  раније припремио уговор исписан на плакату и сада
дописује новоосмишљене чланове, а ученици их уписују у свој
портфолио.

5.КОРАК Потписивање уговора. Велики разредни уговор који ће стајати на
зиду учионице ће потписати сви ученици и учитељ. А у
портфолију ће се потписати ученик  (власник портфолија) и
учитељ.
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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ - Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 5. Планирање активности за школску

2012/2013.
Облик рада Групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава „Мој портфолио“ – Љиљана Павловић и Даниела Вранић, стикери
Циљ Заједничко планирање активности.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Учитељ предочава ученицима колико је важно да заједнички планирају

активности. Затим се ученици деле у групе према својим
способностима и интересовањима. Столови су намештени за рад у
групи (број група зависи од броја ученика и од њихових интересовања).
Учитељ ће осмислити заставице и поставити их на столове драмска,
ликовна, математичка, плесна, еко...), затим деца  формирају групе
према својим интересовањима.

2.КОРАК Окупљеним групама учитељ дели стикере на које сваки члан групе
пише којим активностима би желео да се бави у току школске године.
Стикери се лепе на плакат који се налази на столу.

3.КОРАК Ротација, ученици који желе да се укључе у рад више секција мењају
места како би и они учествовали у планирању.

4.КОРАК Прављење планова. На основу онога што су написали на стикерима
ученици праве планове за рад.

5.КОРАК Свака група презентује свој план. Док групе презентују планове остала
деца пажљиво прате, коментаришу, додају нове идеје...
( На основу овога учитељ ће направити планове које ће касније
залепити на видном месту, доступно свима.Тада ученици на основу тих
планова у свом портфолију на страни 33. бележе активности којима ће
се бавити.)
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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ – Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 6. Погледај у себе – сагледавање личних

особина
Облик рада Групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна, текстуална
Средстава Пак- папир, картице за игру меморије, маркери, „Мој портфолио“ – Љиљана

Павловић и Даниела Вранић, стикери различитих боја, листови формата А/4 са
исцтраном људском фигуром.

Циљ Препознавање важности сагледававања својих врлина и мана.
Разумевање чињенице да сви људи имју добре и лоше особине које чине личност.
Наводећи властите особине ученици раде интроспекцију и схватају значај споснаје
самога себе.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Игра меморије:

Учитељ је раније припремип картице на којима су исписане особине људи.
6. КОР

АК
Учитељ ученицима подели самолепњиве стикере у две боје и даје им упутство за рад.
Задатак ученика је да на самолепљивим стикерима испишу  десет својих личних
особина. Затим ће те стикере залепити на лист од блока на коме је нацртана људска
фигура. Деца неће писати своја имена.

2.КОРАК Ученици раде самостално, скренути пажњу да не преписују особине других и истаћи
колико је важно да сами препознају своје особине.

3.КОРАК Након што су направили своје листе ученици их читају пред разредом, уколико
ученик не жели да чита, не мора. Остали ученици слушају, могу да  прокоментаришу,
али учитељ  ће скренути пажњу да воде рачуна да својим изјавама не повреде осећања
других, јер овде се врши самопроцена и свако има право на своје мишљење.

4.КОРАК Дискусија:
 Да ли су сви успели да да напишу по десет својих особина?
 Које особине су бројније? Важно је да буду бројније добре особине.
 Које особине  су прихватљиве?
 Које особине нису прихватљиве? На табли је залепљен плакат (људска фигура

подељена на пола и једна половина је обојена црвеном, а друга зеленом бојом).
Прави се листа прихватљивих особина и ученици излазе и лепе стикере са
зелене стране и листа неприхватљивих  особина, стикери се лепе са црвене
стране. Анализа неприхватљивих  особина, да ли неку од особина можемо да
искористимо као своју предност (тврдоглавост...)?

5.КОРАК Уписивање личних особина у нацртане шаке на страни 3. „Мој портфолио“
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ПРИЛОГ:
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Игра меморије:
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*Игру одштампати, залепити на картон и изрезати.
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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ – Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 7.У сусрет Дечијој недељи
Облик рада Фронтални, групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава Плакат, шаблони за маске, картон, фломастери, темпере, лепак, маказе
Циљ Узети учешће у активностима које се организују у школи и на нивоу

града.
ТОК ЧАСА

1.КОРАК Традиција обележавања Дечје недеље у свету и код нас мери се
деценијама.
Дечја недеља је први пут обележена 1934. Године на предлог
организације Пријатељи деце Србије. Дечја недеља је 1987. Године
прецизирана Законом о друштвеној бризи о деци. Ова традиција у
Србији се мери акцијама, бригом и деловањем.
Дечја недеља се мењала кроз време, али је њена суштина изражавала:

- свестрану сарадњу државе, различитих цивилних и појединаца и
струковних организација у интересу дечјег развоја,

- скретање јавне пажње на посебност дечјег света и детињства
- указивање на неправде према деци, опомена на одговорност

породице, школе, државе за здрав раст и развој све деце,
- сагледавање ставрног положаја детета у нашем друштву,
- покретање иницијатива и програма који ће доприносити

побољшању положаја деце у Србији.

2.КОРАК Учитељ открива плакат са текстом. Читање и анализа.
ЗА СВУ ДЕЦУ СВЕТА
СВА ДЕЦА СВЕТА - БЕЛА И ЦРНА, СИРОМАШНА И БОГАТА,
ДЕВОЈЧИЦЕ И ДЕЧАЦИ – ИМАЈУ ПОДЈЕДНАКО ПРАВО НА
ЉУБАВ, РАЗУМЕВАЊЕ И ХЛЕБ;
ПРАВО ДА ЖИВЕ СА МАМОМ И ТАТОМ, ПРАВО ДА
СЕ ДРУЖЕ И ВОЛЕ.
ОДРАСЛИ СУ ДУЖНИ ДА ШТИТЕ ДЕЦУ И
ОМОГУЋЕ ИМ ДА РАСТУ У УСЛОВИМА СЛОБОДЕ И
ДОСТОЈАНСТВА. ОНИ НЕ СМЕЈУ
БИТИ НЕМАРНИ И ЗЛИ ПРЕМА ДЕЦИ.
СВА ДЕЦА СВЕТА ИМАЈУ ПРАВО ДА СЕ ШКОЛУЈУ И
РАЗВИЈАЈУ СВОЈЕ СПОСО-БНОСТИ.
СВА ДЕЦА СВЕТА ИМАЈУ ПРАВО НА ИГРУ,
РАДОСТ И ПЕСМУ.
СВА ДЕЦА СВЕТА ИМАЈУ ПРАВО ДА БУДУ СРЕЋНА.

3.КОРАК Израда маски за маскембал. Учитељ ће са сајта
http://krokotak.com/category/dekoratsiya/maksi-i-kostyumi/
преузети шаблоне Које ће ученици лепити на картон и резати, а затим
бојити.

4.КОРАК Изложба маски.
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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ – Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 8. Рад у школи – самопроцена
Облик рада Фронтални и  индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава „Мој портфолио“ – Љиљана Павловић и Даниела Вранић
Циљ Сагледавање себе, својих способности, интересовања и

успешности.
ТОК ЧАСА

1.КОРАК Заједничка анализа упитника на странама 8 и 9 и 10. У
приручнику. Учитељ врши краћу анализу и истиче значај
искрених одговора. Уколико се око неких тврдњи двоуме не
морају да одговоре одмах,  то могу оставити и дати одговоре када
до њих дођу.
Ученицим рећи да су пред њима упитници које треба самостално
да попуне по својој властитој процени. Уколико не разумеју
тврдњу или нису сигурни у одговор могу се консултовати са
учитељем.

2.КОРАК Рад на упитницима са страна 8 и 9 у приручнику
3.КОРАК Анализа на нивоу разреда и образлагање самопроцена, уколико

ученик не жели да говори о овоме, не треба га присиљавати.
Учитељ ће сам анализирати одговоре и унети их у листу за
праћење.

4.КОРАК Рад на упитнику са 10. Стране у приручнику „Мој портфолио“

5.КОРАК Анализа на нивоу разреда.
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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ – Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 9. Други о мени
Облик рада Фронтални, групни и  индивидуални
Методе Вербална, демонстративна, Ја поруке, образлагање
Средстава Лист А/4 са нацртаним цветом, фломастери „Мој портфолио“ –

Љиљана Павловић и Даниела Вранић
Циљ Ученици морају бити свесни да их друге особе могу и другачије

проценити него они сами себе. Упоређивање властитог мишљења са
мишљењем других. Схватање важности вишеструке процене и
упоређивање тих процена.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Ученике поделити у групе, методом случајног избора (нпр. Учитељ

у кутију стави папириће у разним бојама, па ученици извлаче
листиће и према боји коју су извукли формирају групе).

2.КОРАК Учитељ ученицима дели листове А/4 формата на коме је нацртан
цвет који има онолико латица колико има чланова групе. Сваки
ученик у центар цвета упише своје име, и даје својн лист другу са
своје десне стране. Друг са десне стране уписује у једну латицу
само једну особину онога чије је име у центру цвета, а за коју
сматра да најбоље описује ту особу. Изван латице се одмах уписује
и образложење за наведену особину (нпр: одговоран, редовно ради
домаће задатке и извршава све своје обавезе) Важно је да ученици
исписују само позитивне особине и особине које можда нису
прихватљиве, али се могу окренути у личну корист
(тврдоглавост...).  Након тога цвет иде даље све док се не врати
свом власнику.

3.КОРАК Када цвет дође до свог власника, сваки ученик прочита оно што  су
његови другови  написали, па се се у оквиру групе разговара о
ономе што су написали.

4.КОРАК Ученици који желе наглас читају садржај свог цвета.
5.КОРАК Дискусија на нивоу разреда:

 Да ли сте препознали код себе особине које су наведене у
латицама цвета.

 Да ли су вас неке наведене особине изненадиле?
 Има ли у вашем цвету особина за које мислите да нису ваше?
 Да ли се ваша слика себе слаже са сликом коју о вама имају

ваши другови?
 Да ли саматрате да је слика који ваши другови имају о вама

реална?
 Да ли сте задовољни сликом коју о вама има ју ваши

другови? Да ли ипак желите нешто да промените? Шта и
како?

6.КОРАК Рад на страни 24. У приручнику „Мој портфолио“ – Другови о мени
кажу...
Ученици према сопственом избору дају друговима/другарицама  да
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упишу своје мишљење о власнику портфолија. Попуњавање ове
стране не треба да се уради у току овог часа, већ током школске
године.

ПРИЛОЗИ
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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ - Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 10. Кад порастем бићу
Облик рада Фронтални, групни и  индивидуални
Методе Вербална, демонстративна, памтомима,

асоцијације, графичка
Средстава „Мој портфолио“ – Љиљана Павловић и Даниела Вранић, стикери,

оловке, бојице
Циљ Препознавање битних одлика занимања из снова. Упоређивање свог

мишљења са мишљењем других.
ТОК ЧАСА

1.КОРАК Ученике поделити у групе методом случајног избора. Игра
погађања. На папирићима који се налазе у кутији су исписана разна
занимања. Из сваке групе излази по један ученик, извлачи листић и
памтомимом својој групи објашњава занимање. Само чланови
његове групе могу да погађају о ком занимању је реч.

2.КОРАК Учитељ ученицима дели стикере на којима ученици треба да
напишу занимање или нацртају  које им се највише свиђа и поред
написати кључне речи у вези тог занимања.
Нпр.

3.КОРАК Своје жељено занимање сваки члан представља групи. Затим група
бира једно занимање које се свима допада и представља га групи
асоцијацијама, загонетком, памтомимом, цртежом. Група која
погоди дужна је да каже основне карактеристике тог занимања.

4.КОРАК Рад на 11. страни у приручнику „Мој портфолио“.
5.КОРАК Изложба радова.
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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ - Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 11. Ово си ти – колико се познајемо
Облик рада Фронтални,   индивидуални
Методе Вербална, демонстративна, графичка
Средстава Лист А/4, бојице, фломастери
Циљ Проверавамо колико се добро познајемо. Одговорно поступање са

мишљењем и личним подацима других.
ТОК ЧАСА

1.КОРАК На листићима учитељ исписује имена свих ученика из одељења.
Затим ученици извлаче листиће и труде се да прочитају тако да
нико не види које име су извукли. Ученицима поделити листове
формата А/4 на коме ће ученици представити друга/другарицу
чије име су извукли, представиће његова  интересовања, таленте,
особине, могу цртати, бојити, али никако не смеју рећи име, али
потписују своје. Време за рад је ограничено на 10 минута. Након
тога све цртеже изложити тако да ученици могу идући један за
другим препознати себе.

2.КОРАК Ученици у реду, један за другим обилазе пажљиво читајући
презентације и свако узима лист за који мисли да је на њему баш
он представљен.

3.КОРАК Следи анализа сваке презентације. Аутор презентације потврђује
или негира да је да је приказао онога ко је препознао себе.
Уколико је погрешио, лист се враћа на зид. Они који су се
препознали задржавају презентацију и могу је ставити у фасциклу
свог портфолија.

4.КОРАК За оне који се нису препознали следи други круг препознавања.
5.КОРАК Рефлексија:

 Да ли сте са лакоћом представили своје другове? Да ли сте
се брзо досетили његових особина, или сте имали
потешкоће?

 Да ли је било тешко препоизнати се?
 Ко сматра да није баш најбоље представљен?
 Како су се осећали они који су морали ићи у други круг

препознавања?
 Да ли волите да други говоре о вама?
 У којој мери сте верно приказани у презентацији?
 Да ли сте кроз разговор који смо водили открили нешто

ново о себи и другима?
 Ко би себе представио онако како су га други представили?
 Има ли оних који су пријатно изненађени презентацијом?

Ученике поделити у групе и дати им следеће задатке:
a) Вода (прикупити сличице из новина, са интернета и

текстове који говоре о загађењима воде)
b) Како штедимо (воду, струју, гас)
c) Ваздух(прикупити сличице из новина, са интернета

и текстове који говоре о загађењима ваздуха)
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d) Земљиште(прикупити сличице из новина, са
интернета и текстове који говоре о загађењима
земњошта)

e) Рециклажа (слике, текстови о рециклажи)
f) Пројекат – Нахранимо птице (осмислити како да

током целе зиме хранимо птице у школском парку)
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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ - Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 12. Значај очувања природне средине
Облик рада Фронтални, групни и  индивидуални
Методе Вербална, демонстративна, графичка, текстуална
Средстава Плакати, оловке,  бојице, фломастери, маказе, лепак, слике из

новина и са интернета
Циљ Схватање значаја очувања животне средине. Подстицање ученика

за узимање активног учешћа у очувању животне средине.
ТОК ЧАСА

1.КОРАК Ученици су подељени у групе на предходном часу.
a) Вода (прикупити сличице из новина, са интернета и

текстове који говоре о загађењима воде)
b) Како штедимо (воду, струју, гас)
c) Ваздух (прикупити сличице из новина, са интернета

и текстове који говоре о загађењима ваздуха)
d) Земљиште (прикупити сличице из новина, са

интернета и текстове који говоре о загађењима
земљишта)

e) Рециклажа (слике, текстови о рециклажи)
f) Пројекат – Нахранимо птице (осмислити како да

током целе зиме хранимо птице у школском парку)

2.КОРАК Свака група има задатак да на плакату представи своју тему. Рад у
групама.

3.КОРАК Презентација радова.
4.КОРАК Презентација: Пројекат – Нахранимо птице (у овом пројекту

учествују сви ученици из одељења)
5.КОРАК Лепљење плаката на зид учионице.
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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ - Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 13.Како да откријем своје способности
Облик рада Фронтални, групни и  индивидуални
Методе Вербална, демонстративна, графичка, ротација
Средстава Материјал за откривање способности.
Циљ Ученици проверавају и утврђују своје способности, склоности и

интересовања.
Откривају у којим областима леже њихове способности.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Пре почетка часа учитељ ће направити тезге од 11 столова, који су

распоређени по целој учионици . У току рада ученици , један по
један иду од клупе до клупе и проверавају своје способности.
Ученик може крај сваког стола да се задржи највише 30 секунди.
Учитељ ће мерити време и на његов знак (рецимо: неколико
тонова на инструменту, звиждук пиштаљком, или ударањем
штапића, бубња...) иду даље, кад стану код следеће тезге у
упитник уписују резултат са претходне тезге, а затим следи знак за
рад на тој тезги. Битно је да ученици самостално себе процене и
искрено попуне упитник. Час организовати као игру, деци ће ово
бити јако занимљиво. Деци дати упутство да стану у ред један из
другој, покрај клупе може стајати само  један ученик, на
учитељевом столу се налази упитник који ученици попуњавају
када прођу све столове. Задаци су у прилогу. Нагласити да је
тишина јако важна, и да нико не треба да“помаже“ другоме.

2.КОРАК Ученици стану у ред и на учитељев знак креће први ученик.
Учитељ даје знак и ученици уписују резултат у упитник, затим се
иде даље.

3.КОРАК Дискусија. Анализа упитника. Провера одговора на прва три
питања. Које способности смо проверавали кроз ове активности?
Да ли су задовољни резултатима. Да ли су на овом часу научили
нешто о себи и открили нешто што нису знали.

4. КОРАК Евалуација
(Учитељ ће упитнике узети и пажљиво проучити, јер ће из њих
доста сазнати о способностима сојих ученика.)

ПРИЛОГ Улица способности:
Тезга бр.1
Укључен је касетофон (пригушено), ученик у упитник уписује
коју је песму чуо.(Пустити неку песму која је обрађена на часу)
Тезга бр.2
У непровидну  посуду ставити неку воћку, нпр. јагоду или
помораџу. Избушити поклопац,на неколико места, како се не би
видело шта је унутра. Ученик приђе и помирише, по мирису треба
да утврди шта се налази у посуди.
Тезга бр.3
На овој тезги се налази онолико чаша сока колико има ученика.
Сваки ученик приђе, попије сок и закључује од чега је сок. (Може
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се узети и воћни јогурт.)
Тезга бр. 4
У кутији, на којој је остављен само отвор за руку, се налази
скривен предмет (сат, варјача, играчка...), може и животиња (зец,
хрчак...). Ученик има задатак да пипањем одреди шта се налази
унутра.
Тезга бр. 5
На столу се налази онолико тањирића колико има ученика. На
сваком тањирићу је помешана пшеница са пиринчом (отприлике
за једну супену кашичицу). Задатак је да на једну страну тањирића
одвоје пиринач, а на другу грашак.
Тезга бр.6
На овој тезги ће се налазити листићи на којима су нацртани
квадрати, ученици имају задатак да црвеном хемијском оловком
прођу између ових квадрата трудећи се да нигде не пређу линију.

Тезга бр.7.
На овој тезги се налази лопта (најбоље кошаркашка). Ученик држи
лопту са обе испружене руке тридесет секунди.
Тезга бр.8
На овој клупи се налази слика на којој су нацртани неки предмети
и животиње. Ученик 30 секунди посматра слику трудећи се да
запамти што више. Затим слику спушта на сто и узима контролни
листић на коме треба да заокружи само сличице које су биле на
претходном листићу. Затим врши контролу, обележавајући грешке
ако их има. У упитник уписује своје резултате.
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Тезга бр.9
На столу се налази карта окренута лицем на доле. Ученик узима
карту, погледа је и врати како је стајала. А затим на картици
нацрта исту фигуру. Контролише упоређивањем.

Тезга бр. 10
На овој тезги се налази један папир на коме је исписана порука.
Ученик чита поруку трудећи се да што више запамти, а затим је
запише , а потом у упитник уписује колико је грешака направио.
Мамина порука:
Сине, доручак ти је на столу. У 9:30  имаш тренинг. После
тренинга сврати у продавницу и купи килограм јабука, 10 јаја
и 2 хлеба.

Тезга бр. 11
Ученици имају задатак да да на цедуљи на којој се налазе парови
прецртају оне парове који нису идентични.

РРППСС 665217 ОВТРЕЕ 321456
РРППСС 665217                 ОЊЊЈЕЕ 321436

НХММММ       123456               ОООООО                  456456
НХММММ       123459               ООСООО                  456456

УПИТНИК
1. Коју песму си чуо?
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__________________________________________________
2. Шта се налази у теглици коју си помирисао?

__________________________________________________
3. Од чега је сок који си попио?

__________________________________________________
4. Ко (или шта) се налази на тезги бр.4?

__________________________________________________
5. Да ли сте успели да одвојите пиринач од пшенице?

(Заокружи одговор)

ПОТПУНО                   ДЕЛИМИЧНО

6. Описао си пут између два круга:
a) Без прелажења линије;
b) Највише два пута си прешао линију;
c) Прешао си линију више од три пута;

7. Држао си лопту у испруженим рукама:
a) До учитељевог знака за промену;
b) Спустио си руке пре учитељевог знака;

8. На слици са тезге бр. 7 си запамтио ______________ слика.

9. Да ли си успео да нацрташ ово:

ДА     НЕ
10. Заокружи места где си погрешио:

Мамина порука:
Сине, доручак ти је на столу. У 9:30  имаш тренинг. После
тренинга сврати у продавницу и купи килограм јабука, 10 јаја
и 2 хлеба.

11.Заокружи парове које где си погрешио.
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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ – Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 14. Како да учимо
Облик рада Фронтални, групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава Презентација преузета са сата ПОМОЋНИК У НАСТАВИ

https://sites.google.com/site/pomocnikunastavi/odelenski-staresina/casovi-
odelenskog-staresine
Какоучити (1).ppsx

Циљ Како све можемо учити. Прикупљање, сједињавање, препознавање,и
селектовање важних/неважних информација на задату тему.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Овај час ће учитељ реализовати кроз презентацију преузету са сајта

ПОМОЋНИК У НАСТАВИ, рад Јелене Воларов, ОШ“Ђорђе Крстић“ –
Београд . Кроз ову презентацију ученици ће се упознати  како да буду
успешни у учењу.

2.КОРАК Практичан рад у паровима. Сваки пар добија један краћи текст који
треба да науче. Ученици уче текс тако што постављају питања која
бележе на папиру. Затим парови мењају листиће са питањима. Учитељ
узима текст и ученици треба да одговоре на питања која су добили од
пара.

3.КОРАК Учитељ ученицима враћа текстове и врши се провера тачности
одговора. Гласно читање текста и читање неких питања и неких
одговора.

4.КОРАК Дискусија о начинима запамћивања датог текста, како су радили, као
треба радити...

ПРИЛОГ Текст:
Точак

Један од најважнијих људских проналазака у историји света
јесте управо точак.

Три хиљаде година пре нове ере људи су већ знали за точак.
Точак је откривен у Месопотамији (у данашњем Ираку). Точак је
коришћен за израду глиненог посуђа, а тек касније за преношење
терета. До тада су терет преносиле животиње, али оне нису могле много
да понесу. Први точкови били су направљени од исечених дрвених
дасака које су биле повезане у једну целину.

Људи су се стално трудили да усаврше овај корисни изум па се
изглед точка временом мењао. Точак од пуног дрвета био је тежак, па
су људи смишљали како да га учине лакшим.Уместо точкова од пуног
дрвета, направљен је точак који је имао дрвени обруч са попречним
крацима који су га ојачавали. Данас точкови имају многе намене и
праве се од различитих материјала. Точкови за играчке могу бити од
пластике или дрвета, а точкови за аутомобиле од челика (метала) и
гуме.
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Школа ОШ“Мирко Јовановић“ – Крагујевац
Учитељица Љиљана Павловић
Раазред Трећи
Блог http://uciteljicaljilja.wordpress.com/
Радионица 15. Како да учимо – мапе ума
Облик рада Фронтални, групни и индивидуални
Методе Вербална, демонстративна,
Средстава Папир већег формата, фломастери, бојице, слике занимања
Циљ Како све можемо учити. Прикупљање, сједињавање, препознавање,и селектовање

важних/неважних информација на задату тему и њихово приказивање кроз мапе
ума.

ТОК ЧАСА
1.КОРАК Учитељ ученике подели у групе и да им упутства за израду мапе. Најбоље је да

прикаже један пример мапе ума (у прилогу). На средини плаката формата А4
уносимо централну тему као кључну реч, уместо речи може се ставити цртеж или
и једно и друго. Прво размислите шта вам све пада на памет везано за тему. Затим
цртајте главне гране које се надовезују на централну тему, на почетку дебље, а
према крајевима тање и различитих боја. На тим  главним гранама исписати
појмове везано за централну тему. Тако настају кључне речи категорије. Свака
главна грана се грана даље и према крајевима и цртају се све тање и тање, али
истом бојом.

2.КОРАК Као теме за представљања узећемо нека занимања. Занимања ће бити
представљена сличицама, свака група ће извући по једну сличицу.  Иза тога следи
групни рад. Учитељ ће помагати онима који имају проблема у раду.

3.КОРАК Презентација мапа ума пред одељењем.
4.КОРАК Мапе ума залепити на зид.
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