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1) ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊАИ ВАСПИТАЊА 

 

Ред. 

број 

 

А.ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

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

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

2.  Страни језик 2  72  2  72  2 72 2 72 

3.  Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4.  Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

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

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

7.  Музичка кулура 1  36  1  36  1  36  1  36  

8.  Физичко и здравствено васпитање 3  108  3  108  3  108  3  108  

          УКУПНО :  А 19  684  20  720  20  720  20  720  

 

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  Први разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

1.  Верска настава/Грађанско васпитање 1  36  1  36  1  36  1  36  

1. Народна традиција* - - 1 36 1 36 1 36 

2. Лепо писање* - - 1 36 1 36  1 36 

3. Чувари природе* - - 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: Б 1 36 2 72 2 72 2 72 

УКУПНО: A + Б 20  720  22  792 22  792 22  792  

-Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставних предмета и изучава га до краја првог циклуса 

- Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, понуди 3 изборна предмета, од којих ученик бира један 

предмет према својим склоностима 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни програми, 

изборни програми и активности 

Ред. 

број 

В:ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

  Први  

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

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

1.  Редовна настава 20  720  22 792 22 792 22  792 

2.  Пројектна настава 1  36  - - - - - - 

3.  Допунска настава 1  36  1  36  1  36  1  36  

4.  Додатна настава   -  -  -   -  -   -  1  36  

   5. Настава у природи 
7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

 УКУПНО: В 22 792 23 828 23 828 24 864 
-Пројектна настава је обавезна за све ученике 1. разреда 



 

4 

 

-Настава у природи се организује у трајању од 7-10 дана уз писмену сагласност родитеља.За ученике који не одлазе 

на наставу у природи, установа је дужна да организује наставу 

Редни 

број 

Г: ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

  Први            

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 
Четврти разред 

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

1.  Час одељењског старешине 1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  Ваннаставне активности 1 36  1  36  1 36 1  36  

3.  Екскурзија 
1 дан 

годишње 

1 дан 

годишње 

1 дан 

годишње 
1 дан годишње 

4. Излет полудневни полудневни полудневни полудневни 

 

УКУПНО : Г 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

 

УКУПНО: А+Б+В+Г 

 

24 

 

864 

 

25 

 

900 

 

25 

 

900 

 

26 

 

936 

 

-Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта 
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2) ПРОГРАМЕ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА, ПО РАЗРЕДИМА, 

СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

 

Први разред 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ предмета:  

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге 

језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и 

других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског 

народа и развијања интеркултуралности. 

 

Оперативни задаци 
- правилно изговорати гласове 

- изражавати мисли, идеје и осећање 

- индентификовати гласове, речи и реченице 

- писати штампаним и писаним словима 

- савладавати технике читања 

- правилно изговарати гласове, речи и реченице 

- правилно интонирати реченицу 

- поштовати тачку, упитни и узвичћник 

- правилно употребљавати велико слово на почетку реченице у писању имена и презимена и 

имена једночланих назива 

- правилно употребљавати тачку, упитник и узвичник 

- уочавати врсте књижевног дела 

- разликовати позитивне и негативне јунаке 

- разликовати стварно од имагинарног 

- издвајати главне актере, време и место радње 

- изражавати сопствени утисак и став о прочитаном 

- слободно и усмерено препричавати догађаје и доживљаје 

- слободно и усмерено препричавати једноставне текстове 

- слободно и подстицајно описивати предмете и појаве 

- суштински импровизовати текст 

- слободно и усмерено препричавати догађаје и доживљаје 

- слободно и усмерено препричавати једноставне текстове 

- слободно и подстицајно описивати предмете и појаве 

- суштински импровизовати текст 

 

Наставна област 

/ тема 
Начин и поступци остваривања програма 

ПОЧЕТНО 

ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

У припремном периоду учитељи треба да испитају способности ученика, и то: 

причање, препричавање, познавање слова, познавање читања и писања, спретност у ру 

ковању прибором за писање и цртање. У току овог периода испитивање ученика се 

обавља кроз активности које се међусобно прожимају. У првом разреду ученици пишу 

реченице и краће текстуалне целине. Посебно се води рачуна о индивидуалном 

приступу ученику, што подразумева подстицање према способностима и 

могућностима у писању. Ако дете има тешкоћа у писању, потребно је пажљиво и 

постепено га уводити у писање, док дете које напреду је треба подсти цати адекватним 

захтевима.  
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Ученици писмено одговарају на једноставна питања о сопственом искуству, бићима, 

предметима, појавама, сликама, као и на питања о књижевном и некњижевном тексту. 

Осим тога, ученици самостално осмишљавају и пишу реченице о сопственом 

искуству, бићима, предметима, појавама. Такође, записују наслов слике или наслове 

слика у низу и реченице на основу слике или низа слика (прича у сликама). 

КЊИЖЕВНОСТ 

Читање се увежбава на делима школске и домаће лектире, и на другим књижевним и 

некњижевним текстови ма. Посебна пажња треба да је усмерена на читање 

информативних текстова, према интересовањима ученика и у друштвеном контексту, 

према препорученим садржајима програма 

ЈЕЗИК 

У оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања, ученици запажају 

језичке појаве без њиховог именовања. Тако се поставља основа за 

проширивање језичких садржаја у старијим разредима. 

Потребно је указивати на разликовну функцију гласа уоквиру речи ( нпр.џак – 

ђак ). Тако се посредно скреће пажња на важност правилног писања слова и 

изговарања гласова. 

Уочавати реченицу кад год је могуће и при том обратити пажњу на велико 

слово и знак на крају. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Усмено изражавање се изводи кроз игре и активности где се вежба комуникација 

(поздрављање у конкретним ситуацијама: добро јутро,добар дан и довиђења; 

захваљивање, извињавање). Ученици могу причати на основу посматрања слика и низа 

слика. Могу препри чавати слушани текст, позоришне или луткарске представе 

разговетним природним говором и правилним изговором. Учитељи треба да воде 

рачуна о правилној артикулацији гласова и да са ученицима коментаришу одслушано. 
Језичка култура ученика негује се и кроз игровне активности, посебно кроз 

језичке игре. Врсте игара потребно је одабрати према интересовањима ученика 

или у контексту наставног садржаја. То могу бити разговорне игре, на пример, 

разговор са непослушном лутком,  разговор са књижевним ликом, затим 

ситуационе игре, односно стварне ситуације, на пример, разговор у 

продавници, разговор код лекара.Такође, могу се одабрати и преметаљке, 

ребуси, палиндроми, уланчавање, допуњалке, једноставне укрштене речи. 
У првом разреду ученици пишу реченице и краће текстуалне целине. Посебно се води 

рачуна о индивидуалном приступу ученику, што подразумева подстицање према 

способностима и могућностима у писању. Ако дете има тешкоћа у писању, потребно је 

пажљиво и постепено га уводити у писање, док дете које напреду је треба подсти цати 

адекватним захтевима.  

 

Корелације 

Наставна 

 област / тема 

Веза са предметима Начин реализације 

ПОЧЕТНО 

ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

Математика -  геометријски 

облици; 

 Ликовна култура - облици из 

природе, вајање ; 

Физичко васпитање – бацање и 

хватање лоптица, елементарне 

игре; 

Свет око нас  - ја и други, 

породица , дом и школа; 

Музичка култура – слушање 

тематских песама, нпр: ,, Ау што је 

школа згодна ", ,, Петлић "... 

Подсећање на већ стечена знања путем 

потстицања или путем постављања 

питања.  

Коришћење следећих метода: 

дијалошке 

демонстративне 

илустративна 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

Свет око нас – оријентација у 

простору и времену; 

Музичка култура – обрада песама 

Обнављање стечених знања и 

проширивање са новим постављањем 

питања, потстицањем. 
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по слухунпр: ,, Први снег ", ,, Деда 

Мразе не скрећи са стазе"... 

 Математика – бројеви; 

Ликовна култура – ликовна 

култура и окружење; 

Пројектна настава – годишња доба; 

Грађанско васпитање – изношење 

мишљења; 

 

Коришћење следећих метода: 

демонстративна 

текстуална 

дијалошка 

учење путем открића 

илустративна 

учење путем открића 

тимски рад 

ЈЕЗИК 

Пројектна настава – прављење 

лутки; 

Музичка култура – вежбе дисања 

кроз певање одговарајућих песама; 

Ликовна култура – прављење 

стрипа ( прича по низу слика ); 

Грађанско васпитање – уважавање 

различитости; 

Обнављање стечених знања и 

проширивање са новим постављањем 

питања. 

Коришћење следећих метода: 

демонстративна 

текстуална 

дијалошка 

учење путем открића 

илустративна 

играње улога 

кооперативни рад 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Грађанско васпитање – вештина 

комуникације; 

Свет око нас – правила понашања 

– ситуационе игре; 

Ликовна култура – осмишљавање 

костима или маске; 

Пројектна настава – сценско 

извођење драматизованог текста; 

 

Обнављање стечених знања и 

проширивање са новим постављањем 

питања. 

Коришћење следећих метода: 

демонстративна 

текстуална 

играње улога 

дијалошка 

учење путем открића 

амбијентална 

кооперативни рад 

 
Начини провере, праћења и остваривања исхода 

Процена и провера постигнућа састоји се у континуираном праћењу ученика кроз: ангажовање и 

залагање ученика на часу, усмене провере, писмене провере знања (тестови, контролни задаци, 

писмене вежбе), домаће задатке.  

Oцењивање ученика је описно. Оствареност циљева, ангажованост,  процена и провера 

постигнућа састоји се у континуираном праћењу ученика кроз: ангажовање и залагање ученика на 

часу, усмене провере, писмене провере знања (тестови, контролни задаци, писмене вежбе),  

домаће задатке.  

При праћењу  напредовања ученика дају се препоруке за даље напредовање, полазећи од 

ученикових способности. 
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MATEMATИKA 

Циљ предмета:  

Циљ учења предмета математика је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима 

и вештинама, развије основе апстрактног и 

критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације 

математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и 

решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој 

математичких појмова. 

 

Оперативни задаци 
- орјентисати се у простору користећи одреднице горе, доле, изнад, испод, лево, десно... 

- разликовати и именовати геометријска тела 

- одређивати положај предмета 

- разликовати и именовати тачку, дуж и линију 

- умети да их нацрта 

- овладати руковањем геометриским прибором 

- упоређивати по облику и дужини 

- уочити однос између предмета по облику, боји и величини 

- користити математичке термине: скуп, елеменат 

- уочити једноставне правилности 

- читати, писати и упоређивати бројеве од  0 до 100 

- употребљавати знаке једнакости и неједнакости 

- савладати сабирање и одузимање до 100 

- схватити појам 0 

- успешно решити текстуалне задатке 

- упознати метар, динар, пару 

- знати вредност новчаница и поступак плаћања 

- мерити дужину: стопом, кораком... 

 

Наставна област 

/ тема 
Начин и поступци остваривања програма 

ГЕОМЕТРИЈА 

Положај, 

величина и 

облик предмета 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство  и знање ученика, 

и настојати, да ученици самостално изводе закључке. 
Ученике треба упућивати да користе уџбеник  и  друге изворе знања, како би у својена 

знања била трајнија  и  шира, а ученици оспособљени за примену  у решавању 

разноврсних задатака. 
Игра је основна активност и контекст математичког сазнања . Због тога је важно да се 

у првом циклусу, а посебно у првом разреду, деци омогући да развијају математичко 

мишљење у контексту игроликих активности. Поред тога, игролике активности 

значајно доприносе развијању интересовања за математику и позитивног става према 

математици. 
Развој опажања простора подразумева уочавање предмета и бића у окружењу и 

њихових међусобних односа посматрањем и класификацијом облика на основу 

уочених особина. 
Просторне релације ученици усвајају у односу на себе, друга бића и предмете и у 

односу на тло. 
Почетно геометријско сазнање заснива се на систематском посматрању и описивању 

предмета у окружењу и на сликовном приказу и истицањем њихових својстава облика, 

симетричности, величине и положаја.  

ГЕОМЕТРИЈА 

Линије 

Праве и криве линије треба увести као линије којима су оивичени уведени 

геометријски облици, а затим проширити на појмове отворене и затворене криве 

линије и изломљене линије. 
Тачку треба увести као пресек две линије, а дуж као део праве линије ограничен са две 

тачке. 
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Као модел користити канап или конац .Положај тачке и линије треба цртати према 

реалној ситуацији. 

БРОЈЕВИ 

 

Број до кога се долази визуализује се на различите начине ( дијаграмима, 

бројевним сликама, на бројевној прави), чиме се продубњује разумевање 

структуре броја. 

Користити дидактичка средства ( жетоне, штапиће, прсте... ). 

Бројеви се упознају по блоковима ( до 5, прва десетица, друга десетица, прва 

стотина). 

Сабирање и одузимање везују се за примере који се могу моделовати као пар 

дисјунктних скупова. Визуелно се представља сабирање и одузимање на 

бројевној правој и увежбава блоковима бројева. 

У оквиру ове теме ученици треба да упознају и кованице и папирне новчанице 

до 100 динара. 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 Ове активности обухватају мерење различитих предмета нестандарним јединицама 

мере.(нпр.сламком,спајалицом,корацима)Ученици треба да измере задате дужине 

надовезивањен и пребројавањем јединичних мера,прикажу резултате мерења и 

упореде дужине. 

 

Корелације 

Наставна 

 област / тема 

Веза са предметима Начин реализације 

ГЕОМЕТРИЈА 

Положај, величина 

и облик предмета 

Ликовна култура – облици из 

природе, положај облика у 

простору и равни; 

Српски језик – записивање односа 

између предмета, језичке игре кроз 

конкретна упутства дата у 

задацима везано за положај, 

величину и облик предмета; 

Физичко васпитање – вежбе са 

реквизитима различитих облика и 

елементарне игре истим; 

Свет око нас – оријентација у 

простору, безбедност у саобраћају 

– саобраћајни знаци; 

Пројектна настава – годишња доба; 

Музичка игра - ,,Берем, берем 

грожђе" 

Подсећање на већ стечена знања 

путем потстицања или путем 

постављања питања.  

Коришћење следећих метода: 

дијалошке 

демонстративне 

илустративна 

игровне активности 

тимски рад 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

Линије 

Свет око нас – кретање – 

сналажење у простору; 

Музичка култура – обрада песама 

по слуху; 

Ликовна култура – обликовање 

цртежа, преобликовање ; 

Пројектна настава – годишња доба; 

Физичко васпитање – вежбе 

равнотеже – ходање по линији; 

Обнављање стечених знања и 

проширивање са новим постављањем 

питања, потстицањем. 

Коришћење следећих метода: 

демонстративна 

текстуална 

дијалошка 

илустративна 

тимски рад 

БРОЈЕВИ 

 

Ликовна култура – цртање скупова, 

обликовање цртежа; 

Српски језик – записивање бројева 

речима, посебно водећи рачуна о 

писању бројева друге десетице, 

записивање текстуалних задатака; 

Обнављање стечених знања и 

проширивање са новим постављањем 

питања. 

Коришћење следећих метода: 

демонстративна 

текстуална 
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Физичко васпитање – плес и 

ритмика; 

Свет око нас – оријентација у 

времену; 

Музичка култура – песма 

,,Срдмица" и ,, Учимо да бројимо" 

дијалошка 

учење путем открића 

илустративна 

играње улога 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Грађанско васпитање – вештина 

комуникације; 

Ликовна култура – цртање и 

ротирање фигура на сликама; 

Физичко васпитање - мерење масе, 

висине – и ја растем; 

Музичко васпитање – 

разбрајалице, бројалице; 

 

Обнављање стечених знања и 

проширивање са новим постављањем 

питања. 

Коришћење следећих метода: 

демонстративна 

текстуална 

играње улога 

дијалошка 

учење путем открића 

Начини провере, праћења и остваривања исхода 

Процена и провера постигнућа састоји се у континуираном праћењу ученика кроз: ангажовање и 

залагање ученика на часу, усмене провере, писмене провере знања (тестови, контролни задаци, 

писмене вежбе), домаће задатке.  

Oцењивање ученика је описно. Оствареност циљева, ангажованост,  процена и провера 

постигнућа састоји се у континуираном праћењу ученика кроз: ангажовање и залагање ученика на 

часу, усмене провере, писмене провере знања (тестови, контролни задаци, писмене вежбе),  

домаће задатке.  При праћењу  напредовања ученика дају се препоруке за даље напредовање, полазећи од 

ученикових способности. 

СВЕТ ОКО НАС 

Циљ предмета:  

Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења 

и развијање способности за одговоран живот у 

њему. 

Оперативни задаци 
- препознати и уважити сличности и разлике међу појединостима 

- препознати своје жеље и интересовања 

- именовати групе којима припада 

- описати своју породицу, обичаје и празнике 

- именовати основне објекте лок. средине 

- разликовати живу од неживе природе 

- упознати основна својства воде, ваздуха и земљишта 

- упознати биљке и животиње у окружењу 

- уочити разлике и сличности међу живим бићима 

- уочити понашања материјала под различитим утицајима 

- развијање способности препознавања човековог утицаја на здравље и животну средину 

- сналазити се у времену и простору 

- уочити и именовати различите временске промене 

- решавати различите проблемске ситуације 

- упознавати  и придржавати се правила у саобраћају 

- познавати и поштовати елементе културе живљења 

- бринути о здрављу 

- водити рачуна о безбедности 

 

Наставна област / тема Начин и поступци остваривања програма 

Н Е П О С Р Е Д Н О  О К Р У Ж Е Њ Е
 

 ЈА И ДРУГИ Уважавање окружења у којем ученици живе директно је у вези са 
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уважавањем искустава и знања ученика.Ученици у школу долазе са 

идејама о свету, себи и свему другом што ихо кружује. Изградили су 

их личним ангажовањем у свакодневним активностима – играњем, 

слушањем, посматрањем, размишљањем, разговарањем, неки и 

читањем итд.Зато је веома важно да полазне тачке у развоју научних 

идеја о природним и друштвеним појавама и процесима у настави 

буду управо идеје и искуства са којима ученици долазе у школу. Кроз 

разноврсне активности којима се уважава средина у којој ученици 

живе и њихово непосредно свакодневно искуство из конкретне 

средине, ученицим се омогућава да доживе и разумеју сложеност, 

разноликост и међусобну повезаност свих чинилаца који делују у 

њиховом природном и друштвеном окружењу. Истовремено се 

подстиче њихова радозналост за откривање појава и процеса у 

природној и друштвеној заједници. 

Указивати ученицима на примерима на дуализам права и  

обавеза ученика. Усвајати правила понашања која омогућавају 

задовољење основних животних потреба. 

ПОРОДИЧНИ 

ДОМ, ШКОЛА 

Препознавање друштвених група људи којима припада. 

Усвајање правила понашања појединца у групи, права и обавеза 

чланова групе 

ЗДРАВЉЕ И 

БЕЗБЕДНОСТ 

Усвајање и развијање навика здравог живљења и оспособљавање 

ученика да препознају и адекватно реагују у опасним ситуацијама по 

њихово здравље и живот. Посебну пажњу потребно је обратити на 

безбедност ученика у саобраћају, посебно за безбедно кретање од 

куће до школе. 

ОРИЈЕНТАЦИЈА 

У ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

Овладавање одговарајућим појмовима и њихова употреба у 

различитим активностима. 

Полази се од основних временски ближих појмова који су потребни 

ученику за планирање и реализовање свакодневних активности. 

Освестити код ученика циклично смењивање наведених временских 

одредница – смена: обданице и ноћи, делова дана и дана у седмици. 

ЧОВЕК СТВАРА Препознавање, именовање, упоређивање материјала који се користе у 

свакодневном животу и основних непосредно, чулно доступних 

својстава ( тврдо, меко, провидно, непровидно, храпаво, глатко ). 

Коришћење чула за њихово упознавање. 

Одлагање употребљених производа и амбалаже на одговарајућа 

места. 

РАЗНОВРСНОСТ 

ПРИРОДЕ 

Препознавање и именовање биљака и животиња које су 

карактеристичне за непосредно окружење. 

Класификација по спољашњем изгледу, односно чулно доступник 

карактеристикама. 

Увођење човека као дела живе природе, са нагласком на чулима. 

 

Корелације 

Наставна 

 област / тема 

Веза са предметима Начин реализације 

ЈА И ДРУГИ 

Математика -  бројеви – број 

чланова породице; 

 Ликовна култура – цртање 

вршњака ; 

Физичко васпитање – вежбам 

безбедно ; ја растем, 

Садржаји ће се реализовати кроз 

индивудуални, фронтални и групни 

облик рада са усмереношћу на 

интегративни, тематски и пројектни 

приступ. 

Подсећање на већ стечена знања 
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Музичка култура – слушање 

тематских песама, нпр: ,, 

Рођенданска песма ", ,, Брате 

Иво"... 

Српски језик – текстови ,, Друг 

другу ", ,, Деда и репа "... 

путем потстицања или путем 

постављања питања.  

Коришћење следећих метода: 

дијалошке 

демонстративне 

илустративна 

ПОРОДИЧНИ 

ДОМ, ШКОЛА 

Музичка култура – обрада песама 

по слуху нпр: ,, Другарство", 

,,Најлепша мама на свету "... 

 Математика – бројеви – 

текстуални задаци; 

Ликовна култура – цртање чланова 

породице ;  

Пројектна настава – годишња доба; 

Грађанско васпитање – одељење – 

група као заједница; уважавање 

различитости; 

Верска настава – обичаји за време 

празника; 

Обнављање стечених знања и 

проширивање са новим постављањем 

питања, потстицањем. 

Коришћење следећих метода: 

демонстративна 

текстуална 

дијалошка 

учење путем открића 

илустративна 

учење путем открића 

тимски рад 

активности у оквиру мини пројекта 

ЗДРАВЉЕ И 

БЕЗБЕДНОСТ 

Музичка култура – ,, Саобраћајац"; 

Ликовна култура – цртање 

пирамиде исхране; 

Физичко васпитање – моје 

здравље; петоминутно разгибавање 

на почетку часа; 

Обнављање стечених знања и 

проширивање са новим постављањем 

питања. 

Коришћење следећих метода: 

демонстративна 

текстуална 

дијалошка 

учење путем открића 

илустративна 

играње улога 

кооперативни рад 

ОРИЈЕНТАЦИЈА 

У ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

Свет око нас – правила понашања 

– ситуационе игре; 

Ликовна култура – осмишљавање 

костима или маске; 

Пројектна настава – Ускршњи 

празници у нашем крају; 

Музичка култура - ,, Добро јутро, 

добар дан ", песма ,, Седмица" 

 

Обнављање стечених знања и 

проширивање са новим постављањем 

питања. 

Коришћење следећих метода: 

демонстративна 

текстуална 

играње улога 

дијалошка 

учење путем открића 

амбијентална 

кооперативни рад 

активности у оквиру мини пројекта 

ЧОВЕК СТВАРА 
Ликовна култура – материјали – 

обликовање скулптуре; 

Описивање 

Експериментисање 

Стварање 

Играње 

Кооперативни рад 

РАЗНОВРСНОСТ 

ПРИРОДЕ 

Ликовна култура – стваралачки рад 

– природа и непосредно окружење; 

Музичка култура - ,, Дуње ранке", 

,, Ја посејах лан"... 

Српски језик – проналажење 

Груписање 

Сакупљање 

Истраживање 

Тимски рад 
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разноврсних текстова из дечје 

штампе, популарне литературе, 

енциклопедија... 

Физичко васпитање - ,, Дуње 

ранке", 

 
Начини провере, праћења и остваривања исхода 

Процена и провера постигнућа састоји се у континуираном праћењу ученика кроз: ангажовање и 

залагање ученика на часу, усмене провере, писмене провере знања (тестови, контролни задаци, 

писмене вежбе), домаће задатке.  

Oцењивање ученика је описно. Оствареност циљева, ангажованост,  процена и провера 

постигнућа састоји се у континуираном праћењу ученика кроз: ангажовање и залагање ученика на 

часу, усмене провере, писмене провере знања (тестови, контролни задаци, писмене вежбе),  

домаће задатке.  

При праћењу  напредовања ученика дају се препоруке за даље напредовање, полазећи од 

ученикових способности. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ предмета:  

Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према 

музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање 

креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према 

очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

Оперативни задаци 
- развити интересовања, музичке осетљивости и креативности 

- разумети могућност музичког изражавања 

- певати једноставне песме 

- разликовати звуке које ствара глас и музички инструменти 

- креирати једноставне пратње и осмислити покрете уз музику 

- разликовати звукове музичких инструмената 

- упознавати традиционалну и уметничку музику свога и других народа 

- препознати неке мелодије 

- користећи глас и тело изразити искуство и доживљаје 

- импровизовати ритмички дијалог на различитим изворима музике 

Наставна област / 

тема 
Начин и поступци остваривања програма 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Музику од почетка треба повезивати са што више догађаја у животу детета. 
Искуствено учење у оквиру овог предмета подразумеваактивно слушање музике,  
Слушање музике може се комбиновати са свим другим активностима. 
Слушањем музике развити емоционални доживљај, богат телесни доживљај и 

мисаону активност, капацитет пажње, способност активног слушања и музичку 

меморију. 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Вежбе правилног држања тела, дисања и говорне артикулације претходе обнављању 

познатих песама, које су опет садржајно и/или музички сличне оној коју ће учити. 

Уз песму или бројалицу може се свирати ритмичка пратња. 
Музичке активности одвијају се  паралелно или једна музичка активност логички 

води ка другој. Извођење бројалице уз покрет води ка свирању на дечјим 

ритмичким инструментима 
 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Подстицати ученике да импровизују и истражују начине на које могу да изразе кроз 

музику сопствену инспирацију. 
Лично музичко изражавање ученика изразити  кроз извођење музике и музичко 
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стваралаштво. 

 

Корелације 

Наставна 

 област / тема 

Веза са предметима Начин реализације 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Ликовна култура – ликовна 

култура и окружење; 

Српски језик – почетно читање и 

писање, књижевност; 

Пројектна настава – годишња доба; 

Енглески језик – слушање дечјих 

песама на енглеском језику; 

Грађанско васпитање – невербално 

изражавање – пантомима, 

перформанс; 

Садржаји ће се реализовати кроз 

индивудуални, фронтални, групни рад, 

рад у пару, кооперативно учење, 

вршњачко подучавање са усмереношћу 

на интегративни, тематски и пројектни 

приступ . 

Ученици се воде кроз различите начине 

учења и представљања резултата рада 

 ( певање, свирање, слушање, 

дидактичке и музичке игре, 

импровизације, ликовно изражавање, 

ребусе, плакате, музичке диктате , 

ритмичке допуњалке, мелодијске 

допуњалке са потписаним текстом, 

асоцијације, укрштенице , решавање 

задатака , квизове, коришћење 

електронских извора сазнања , 

слободно музичко изражавање, хорско 

и оркестарско музицирање).  

Обучавају се за певање песама по слуху 

и са нотног текста солмизацијом ( дечје 

песме и игре са певањем) ; 

- певање модела и наменских песама; 

- понављање задатог мелодијског 

мотива  (вежба , 

памћења,развијањемоторичности) ; 

- навикавање ученика на пажљиво 

слушање музике ; 

- савладавање тонске висине и 

солмизације ; 

- свирање песама на мелодијским 

инструментима ; 

- понављање задатог мелодијског 

мотива ( вежбе памћења , развијање 

моторичности ) ; 

- стицање искуства у слушном 

разликовању звучних боја ( људски 

гласови , музички инструменти ) ; 

- стално подстицање ученика на што 

изражајније певање научених песама ; 

- осмишљавање покрета уз музику ; 

- слободно музичко изражавање . 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Свет око нас – кретање – 

сналажење у простору; 

Ликовна култура – прављење 

дечјих музичких инструмената, 

област обликовање ; 

Пројектна настава – годишња доба; 

Физичко васпитање – вежбе са 

реквизитима; 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Ликовна култура – обликовање; 

Српски језик – књижевност; 

Физичко васпитање – плес и 

ритмика; 

Свет око нас – ја и други; 

Грађанско васпитање – 

комуникација и сарадња 

 ( слушање, неслушање, изношење 

мишљења, групни рад, сарадња...) 

Пројектна настава – празници у 

нашем крају; 

 
Начини провере, праћења и остваривања исхода 

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз 

процес вредновања виђен и подржан, као и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у 

оквиру музике и музичког изражавања. Важно је укључити самог ученика у овај процес у смислу 

дијалога и узајамног разумевања, у вези са тим шта ученик осећа као препреке (вољне и невољне) 

у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу пребродити. 
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У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку 

мотивацију и ставове у односу на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитет 

перцепције/аперцепције и начин размишљања приликом слушања.  

Када је у питању вредновање области музичко извођење и стваралаштво, ученичка 

постигнућа треба вредновати у смислу изражајног и стваралачког ангажовања ученика, а не према 

квалитету насталог дела, јер су и најскромније музичке импровизације, креативно размишљање и 

стварање, педагошки оправдане.  

Узимајући у обзир циљ предмета, неопходно је имати на уму да се оквир вредновања 

процеса и резултата учења одвија највише у ученичком живом контакту са музиком, тј. извођењу 

и стваралаштву, а такође и слушању музике.  

Теоретско знање треба да има своју примену и функцију у ученичком изражавању кроз 

музику и у контакту са музиком. Како процес учења у оквиру сваког часа треба да обухвати све 

области, посматрање ученика у живом контакту са музиком је истовремено показатељ квалитета 

процеса учења, као и идеална сцена за вредновање остварености исхода. Вредновање треба да 

буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну примену знања. Диктате не 

треба практиковати, ни задавати.  

У смислу активности, постигнућа ученика треба проценити на основу учениковог контакта са 

музиком и то:  

1. допринос ученика за време групног рада,  

2. израда креативних задатака на одређену тему,  

3. рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе),  

4. специфичне вештине.  

5. начин размишљања и ставови 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ предмета:  
Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и 

естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује 

позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

Оперативни задаци 
- развити способност за опажање облика, величина, светлина, боја... 

- развијати креативност и оригиналност у раду, препознати линије, боје и шаре 

- развити способност за опажање положаја облика у природи 
- разумевати природне законитости и друштвене појаве развијати креативност и оригиналност 

- стицати основна знања о цртаном филму и стрипу практично примењивати своју креативност и 

оргиналност 

- стицати знања о природној и вештачкој светлости и сенци, примењивати стечено знање уз 

креативност 

- развијати осећај за разне материјале путем додира 

- развијати способност за препознавање традиционалне, модерне и савремене уметности, 

стварати интересовање за посећивање изложби, галерија, музеја... 

- стицати знања о дизајну 

- примењивати стечена знања кроз израду сопственог дизајна развијати моторичке способности 

- уочавати одређене предмете као подстицаје за рад развијати креативност и оргиналност 

 
Наставна област / 

тема 
Начин и поступци остваривања програма 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА И 

ОКРУЖЕЊЕ 

Упућивати ученике на предмете које користе или виђају у свом окружењу, а чији 

изглед су осмислили уметници. Постепено их учити да образлажу оно што им се 

свиђа , да разумеју и поштују да свако може имати другачији естетски доживљај. 
Повезивање неколико једноставних појмова са уметничким занимањем . Водити 

ученике у установе културе , упућивати их на правила понашања и облачења . 
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ОДНОСИ У 

ВИДНОМ ПОЉУ 

Подстицање ученика на размишљање техником асоцијација . 

Оспособљавати ученике да самостално повезују појмове са појмом кретања 

и записују на табли. Акценат треба да буде на развијању стваралачког , а не 

научног мишљења . 

ОБЛИКОВАЊЕ 
Бирати разноврсне технике које ученици могу самостално да користе или 

уз минималну помоћ , а које се могу користити у школи. 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Бирати активности и садржаје који ће ученике континуирано 

оспособљавати за читање визуелних информација , да ученици стекну 

свест о томе да се разне поруке не преносе само говором и реченицом , већ 

и звуком , бојом , сложеним сликама , музиком , мимиком и гестом . 

 

Корелације 

Наставна 

 област / тема 

Веза са предметима Начин реализације 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА И 

ОКРУЖЕЊЕ 

Математика – линије; 

Српски језик – књижевност 

 ( илустровање текстова); 

Свет око нас – ја и други; 

породични дом и школа; 

Грађанско васпитање – група као 

заједница; 

Музичка култура – слушање 

музике; 

Пројектна настава – годишња 

доба; обичаји у нашем крају; 

Садржаји ће се реализовати поступно 

интегришући знања и вештине стечене 

у свакодневном животу, уводећи 

ученике у различите могућности 

комуникацоје и споразумевања  

 ( ликовно – визуелног ), као и 

оспособљавање ученика да се што 

креативнији начин служе техникама и 

средствима – визуелно- ликовног 

изражавања, кроз индивидуалне и 

групне облике рада, засноване на 

интердисциплинарном принципу – 

корелицији са осталим наставним 

предметима уз индивидуализовани и 

диференцирани приступ раду: 
- повлачење линија , шари по низу; 
- вежбе опажања различитих облика, 

величина, боја; 
- коришћење основнох материјала, 

техника: цртање: бојице, фломастери, 
креде; сликање: папир у боји, водене 
боје, темпере;  

- моделирање: пластелин, глина, тесто; 
- умотавање, паковање предмета; 
- преобликовање и трансформација 

тродимензионалних облика у нове 
облике; 

- креирање маски, костима, израда 
сцене за приредбе; 

- посета изложбама и музејима, 
галеријама; 

- процењивање ликовних радова. 
 

ОДНОСИ У 

ВИДНОМ ПОЉУ 

Математика – положај, величина и 

облик предмета; 

Свет око нас – кретање – 

сналажење у простору; 

Музичка култура – слушање 

музике; 

Пројектна настава – саобраћај; 

Физичко васпитање – цртање 

полигона, препрека...; 

ОБЛИКОВАЊЕ 

Математика – бројеви; – положај, 

величина и облик предмета; 

Ликовна култура – цртање 

скупова, обликовање цртежа; 

Српски језик – почетно читање и 

писање; 

Физичко васпитање – плес и 

ритмика; 

Свет око нас – човек ствара; 

разноврсност природе; 

Музичка култура – музичко 

стваралаштво; 

Пројектна настава – израда 

честитки, поклона, костима, 

сценографије, маски... 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Грађанско васпитање – вештина 

комуникације; 

Српски језик – језичка култура; 
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Свет око нас – човек ствара; 

Музичко васпитање – слушање 

музике; 

 

 Начини провере, праћења и остваривања исхода 
Естестка процена остварености циљева, општих и посебних. 

Ангажовање ученика које обухвата одговоран однос према раду, постављеним задацима, активно 

учествовање у настави, сарадњу са другима и исказано интересовање и мотивацију. 

Праћење и процена напредовања у односу на претходни период. 

Препорука за даље напредовање ученика. 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ: учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке 

способности, моторичке вештине и знања из области физичкеи здравствене културе, ради очувања 

здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и 

рада. 

Оперативни задаци 
- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

- стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања у различитим условима; 

елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; - упознавање са кретним 

могућностима и ограничењима свог тела; 

- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских 

навика; 

- формирање и овладавање елементарним облицима кретања- ''моторичко описмењавање''; 

- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективни живот и рад. 

 
Наставна област / тема Начин и поступци остваривања програма 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ Развијање физичких способности које се континуирано реализују 

у припремном делу часа. 

М
О

Т
О

Р
И

Ч
К

Е
 В

Е
Ш

Т
И

Н
Е

 

ХОДАЊЕ И 

ТРЧАЊЕ 

Усвајање моторичких вештина остварује се кроз примену 

основних и проширених програмских садржаја. 

Моторичке вештине треба да омогуће ученицима њихову примену 

у свакодневним животним ситуацијама. 

Ученици који нису у стању да усвоје неке од садржаја задају се 

слична, аи лакша вежбања од предвиђених или предвежбе. 

Усавршавање неких моторичких задатака је континуирани процес 

без обзира на садржаје програма(техника ходања ,примена 

научене игре итд.)У раду са напредним ученицима реализује се 

проширени садржај. 

Кроз процес реализације програма неопходно је пратити 

способности ученика за различите физичке активности. 

СКАКАЊА И 

ПРЕСКАКАЊА 

БАЦАЊА И 

ХВАТАЊА 

ПУЗАЊА, 

ВИШЕЊА, УПРИ 

И ПЕЊАЊА 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

ВЕЖБЕ 

РАВНОТЕЖА 

ВЕЖБЕ СА 

РЕКВИЗИТИМА 

ПЛЕС И 

РИТМИКА 

ПОЛИГОНИ 

Ф
И

З
И

Ч
К

А
 

И
 

З
Д

Р
А

В
С

Т

В
Е

Н
А

 

К
У

Л
Т

У
Р

А
 КУЛТУРА 

ВЕЖБАЊА И 

ИГРАЊА 

Ова наставна област реализује се кроз све организационе облике 

рада, наставне области и теме уз практичан рад. 

Достизањем исхода ове наставне области ученици стичу знања, 

вештине, ставове и вредности о вежбању, физичком васпитању, 

спорту и здравњу. 
ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 
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Основне информације о вежбању и здрављу преносе се пре, током 

и након вежбања на часу. 

Потребно је радити на неговању патриотских вредности, 

формирању правилног односа према различитостима, чувању 

личне и школске имовине, неговању друштвених вредности. 

 

Корелације 

Наставна 

 област / тема 

Веза са предметима Начин реализације 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

Свет око нас – тема здравље и безбедност; ја и други; 

Математика – мерења; 

Садржаји ће се 

реализовати 

селективно и 

поступно кроз 

групни рад, 

индивидуални, рад 

у пару, 

кооперативно 

учење, вршњачко 

подучавање 

начасовима редовне 

наставе, али и кроз 

ваннаставне 

активности (злети, 

кросеви, шетње, 

настава у природи, 

такмичења и 

слично), 

подстичући разне 

активности ученика 

кроз следеће етапе: 

одређивање радних 

задатака, 

утврђивања стања, 

средстава, метода за 

остваривање радних 

задатака, праћење и 

вредновање 

резултата рада, а са 

циљем да се ови 

садржаји представе 

и усвоје као систем.  

ХОДАЊЕ И 

ТРЧАЊЕ 

Ликовна култура – линије; 

Математика – положај, величина и облик предмета; 

 

СКАКАЊЕ, 

ПРЕСКАКАЊЕ 

 

Музичко васпитање – разбрајалице, бројалице; 

Ликовна култура – тема споразумевање, знак;  

Енглески језик – позив и реаговање на позив за 

учешће у заједничкој активности; 

БАЦАЊЕ И 

ХВАРТАЊЕ 

Грађанско васпитање – вештина комуникације; 

Ликовна култура – цртање и ротирање фигура на 

сликама; 

Физичко васпитање – мерење масе, висине – и ја 

растем; 

Музичко васпитање – разбрајалице, бројалице; 

Грађанско васпитање – сарадња и комуникација; 

Енглески језик – позив и реаговање на позив за 

учешће у заједничкој активности; 

ВИШЕЊЕ, 

УПОРИ, ПЕЊАЊА 
Математика – положај, величина и облик предмета; 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ Грађанско васпитање – сарадња и комуникација; 

ВЕЖБЕ 

РАВНОТЕЖЕ 
Грађанско васпитање – сарадња и комуникација; 

ВЕЖБЕ СА 

РЕКВИЗИТИМА 

Грађанско васпитање – сарадња и комуникација; 

Свет око нас – оријентација у простору и времену 

(кретање и сналажење у простору у односу на 

просторне одреднице: напред –назад, лево – десно, 

горе – доле и карактеристичне објекте); 

 

ПЛЕС И 

РИТМИКА 

 

Музичка култура – певање песама уз покрет; 

Енглески језик – позив и реаговање на позив за 

учешће у заједничкој активности; 

Активности ће бити 

такве да ће се јачати 

ученичке 

компетенције: 

вештина 

комуникације и 

сарадња, 

компетенције за 

целоживотно 

учење, вештина за 

живот у 

 

ПОЛИГОНИ 

 

Ликовна култура – тема споразумевање, знак; 

Грађанско васпитање – сарадња и комуникација; 

Свет око нас – оријентација у простору и времену 

(кретање и сналажење у простору у односу на 

просторне одреднице: напред –назад, лево – десно, 

горе – доле и карактеристичне објекте); 

Енглески језик – позив и реаговање на позив за 
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учешће у заједничкој активности; честитање; демократском 

друштву, брига за 

здравље, 

иницијативност и 

предузетничка 

компетенција. 

 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

Српски језик – проналажење популарних, 

занимњивих текстова; 

Грађанско васпитање – ја и други; 

Ликовна култура – пирамида исхрање; 

Начини провере, праћења и остваривања исхода 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе, препоручује се да наставник пођеднако, 

континуирано прати и вреднује:  

- стање физичких способности;  

- стање здравља и хигијенских навика;  

- достигнути ниво савладаности моторичких вештина;  

- однос према раду.  

Оцењивање се врши описно, на три нивоа, на основу достигнутости предвиђених исхода.  

 

Први ниво  

1. Стање физичких способности  

Ученик има висок степен развијености физичких способности на основу оцене:  

а) координације:  

- у цикличним кретањима и у повезивању једноставних покрета у целину;  

- правилно изводи комплекс од осам вежби обликовања без реквизита; четири вежбе на рипстолу; 

и четири вежбе са палицом;  

- на основу брзине учења: вежби на тлу; трчања преко поређаних препрека у једнаком ритму;  

- вођење лопте без прекида (неколико пута);  

- додавање лопте једном или обема рукама и хватање лопте;  

б) гипкости:  

- раменог појаса, кичме и у зглобу кука;  

- покрете трупа, руку и ногу изводи меко у оптималним амплитудама (заклони, претклон, 

заножења, предножења и одножења...);  

в) одржавања равнотеже:  

- на суженим површинама (линијама, шведској клупи, ниској греди или ставовима на једној нози) 

покрете изводе без поремећаја тежишта тела;  

г) експлозивне снаге, брзине и репетитивне снаге:  

- скокове и прескакања изводи са већом висином и даљином;  

- брзо трчи са и без промене правца;  

- вежбе обликовања за снагу изводи са више понављања;  

д) издржљивост:  

- трчи и учествује у игри дуже време без замора.  

2. Стање здравља и хигијенске навике  

Ученик има висок степен развијености хигијенских навика и добар здравствени статус када:  

- нема постуралне поремећаје ни телесне деформитете, има нормално развијен свод стопала, 

уредног је општег изгледа; не показује видљиве знаке умора приликом вежбања;  

- његов телесни развој је у складу са узрастом;  

- има уредну опрему за вежбање и у потпуности усвојене хигијенске навике.  

3. Достигнути ниво савладаности моторичких вештина  

Ученик има висок степен развијености моторичких вештина уколико је успешно савладао 

кретања и захтеве предвиђене основним и проширеним садржајима.  

4. Однос према раду  

Ученик има позитиван активан однос према раду уколико је редован и активан на часовима и ако 

се ангажује у ваннаставним активностима.  

Ученик је у потпуности достигао предвиђене исходе за први разред.  

Други ниво  
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Ученик има задовољавајући степен: развијености физичких способности, здравственог стања и 

хигијенских навика, савладаности моторичких вештина и однос према раду, ако значајно не 

одступа од критеријума наведених за први ниво.  

Ученик на овом нивоу достигао је предвиђене исходе уз одређене потешкоће (навести најбитније), 

има позитиван однос према раду ако је редован и активан на свим, или на већини часова.  

 

Трећи ниво  

Ученик делимично или потпуно одступа од критеријума наведених за први и други ниво.  

Не носи редовно и не одржава опрему за вежбање и има недовољно развијене хигијенске навике.  

Делимично је достигао, или у потпуности није достигао већину предвиђених исхода (навести 

најбитније), није заинтересован за вежбање и не показује напредак.  

На крају сваке описне оцене, наставник треба да наведе које су могуће препоруке за даљи 

напредак и укључи родитеље. 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ предмета:  

Циљ учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна 

према својим правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно 

учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности 

демократског друштва. 

Оперативни задаци 
- помоћи ученику да се што лакше прилагоди на школску средину 

- упознати ученика са садржајем предмета и начином рада 

- развијати однос другарства 

- подстицати развој сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном индетитету 

- развијати самопоштовање и самопоуздање 

- решавати индивидуалне проблеме 

- савлађивати непријатне емоције 

- уважавати мишљење других 

- развијати толеранцију 

- подстицати групни рада 

- развијати смисао за разумевање туђих потреба без агресивности 

- развијати прихватање туђих ставова и мишљења 

- активно саслушати другог 

- развијати креативно изражавање 

- упознати ученика са дечјим правима 

- развијати унутрашњу позитивну мотивацију за све што раде- развијати креативност 

- развијати способност процењивања и критичког мишљења о свом раду 

- упознати родитеље са резултатима оствареног програма 

Наставна област / 

тема 
Начин и поступци остваривања програма 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у 

одељењу 

Тематске области се спирално развијају, односно, садржаји се из разреда у 

разред проширују и продубљују. 

Слично је и са јачањем осетљивости за потребе, права других, препознавање 

дискриминације и другим исходима... 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Одељење/ група 

као заједница 

Водити ученике у процесу сазнавања од непосредног окружења ( породица, 

одељење ), ка широј друштвеној средини ( школа, окружење, држава, свет ). 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Комуникација и 

сарадња 

Радионице  које започињу причом која је блиска искуству ученика, а садржи 

неку врсту заплета као повод за дискусију у пару или у мањој групи, а 

завршава разменом у целој групи. Циљ је да се пружи могућност сваком 

ученику да преиспита своје мишљење и деловање због појаве конфликта 

између његове тачке гледишта и тачке гледишта која је различита од његове. 
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ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција одељења/ 

групе 

Акције треба да буду мале и изводљиве, али да имају све кораке. 

Охрабривати ученике када наиђу на тешкоће јасно им указивати да су и 

неуспеле акције добре, јер њиховом анализом долазимо до увида који су 

кораци били погрешни. 

Осмислити једноставне акције у корист права детета, а на нивоу одељења/ 

групе. 

Корелације 

Наставна 

 област / тема 

Веза са 

предметима 

Начин реализације 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у 

одељењу 

 

Српски језик – 

књижевност “Први 

дан у школи”; 

Свет око нас – ја и 

други;  

Музичка култура – 

слушање музике; 

Ликовна култура – 

цртање – дрво 

дечијих права; 

Енглески језик – 

исказивање потреба 

и осећања; 

Реализација програма се одвија у складу са 

принципима активне,проблемске и истраживачке 

наставе и кроз радионичарски облик рада на начин 

који подразумева интерактивни однос учесника . 

Фокус је на симболичком изражавању и размени у 

кругу. 

 

Веома су битни квалитет узајамног слушања,начин 

седења као и след активности који одржава 

интересовање и подстиче на сазнавање. 

Нема погрешних и неочекиваних одговора. 

 

Реализујемо радионице у којима учествују 

родитељи,деца и наставник и кроз које договарамо 

правила која сви поштујемо и упознајемо се са 

предметом и школом.  

 

Правимо беџ,плакат,правилник о раду који истичемо 

на видном месту у чионици  

 

Играмо игре у којима имамо заједнички задатак као 

што је: Цртамо заједно слику, Пишемо заједничку 

причу. 

 

Компонујемо заједничку песму. 

Вежбамо тако сарадњу као и излагање и развијање 

комуникацијских вештина. 

Цртамо заједничку слику у пару тако што вежемо 

оловке. 

 Организујемо тематски дан у корелацији са другим 

предметима и у коме је заступљен групни облик 

рада. 

Радимо задатке тимски ,сваки члан тима добија свој 

задатак .  

Правимо „Дрво дечијих права” и тако 

идентификујемо права деце и повезујемо их са 

одговорностима, 

Истражујемо колико се поштују дечија права и 

резулаттае излажемо у холу на паноу школским 

новинама,сајту школе. 

Спроводимо акције у којима остварујемо своја права. 

Цртамо како се осећамо, правимо беџ, правимо 

Речник осећања.  

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Одељење/ група 

Свет око нас – ја и 

други; породични 

дом, школа; 

Српски језик – “Два 

јарца”, “Две козе“; 

Музичка култура – 

слушање музике; 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Комуникација 

Ликовна култура – 

цртање; 

Српски језик – 

почетно читање и 

писање; 

Физичко васпитање 

– плес и ритмика; 

Свет око нас – човек 

ствара; 

разноврсност 

природе; 

Музичка култура – 

музичко 

стваралаштво; 

Енглески језик – 

исказивање молбе, 

захвалности, 

извињења; 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција одељења/ 

групе 

Српски језик – 

језичка култура; 

Свет око нас – човек 

ствара; 

Музичко васпитање 
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– слушање музике; 

Ликовна култура – 

плакат – моја група/ 

моје одељење; 

Енглески језик – 

изражавање 

припадања/ 

неприпадања; 

Анализирамо приче блиске дечијем искуству и 

исказујемо своје мишљење и аргументе За и Против.  

Кроз игру симулирамо неправду, анализирамо 

поступке учесника и доносимо заједничке закључке. 

Правимо играчку, креативни смо кроз игровне 

ситуације у којима се јављају супротстављени 

ставови ученици доспевају у ситуације у којима 

треба да одступе од свог става који је обично 

кочница заједничком решењу. Реализују се часови на 

којима посећујемо одељења других разреда и са 

њима организујемо такмичарске игре . 

 

Начини провере, праћења и остваривања исхода 

Ученик се оцењује описно на основу остварености циљева, постигнућа и ангажовања. 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА – ПРВИ РАЗРЕД 

 

Циљ: пројектне наставе је стицање знања и оспособљавање ученика да знања примене у животу, 

решавање актуелних проблема из животног окружења, самостално коришћење различитих извора 

ради стицања нових знања, подстицање за истраживањем, истраживачко учење, развој 

интересовања за уметност, културу и демократију, развој комуникационих вештина. 

Оперативни задаци: 

- усресређеност на ученика; 

- сараднички однос ученика и наставника; 

- бављење актуелном проблематиком из реалног живота у окружењу; 

- повезаност са другим научним подручјима и  људским делатностима; 

- сарадничко – тимски рад; 

- унапређење организацијских и комуникацијских способности ученика; 

- увођење нових метода учења. 

ЕТАПЕ 

ПРОЈЕКТНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ЗАДАЦИ 

 ЕТАПА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ  

УЧЕНИКА 

Циљана  

етапа 

Одређивање 

циљева,формира

ње радних група 

Одређивање предмета 

истраживања, 

мотивисање ученика, 

помоћ у постављању 

циљева наставног 

пројекта 

Разматрање предмета 

истраживања,добијање 

неопходних додатних 

информација,утврђивање 

циљева истраживања 

Аналитичка 

етапа 

Анализа 

проблема,утврђи

вање извора 

информација,пос

тављање 

задатака,расподе

ла улога у групи 

Изношење предлога 

одговарајућег избора 

извора,начина 

прикупљања и анализе 

информација, корекција 

задатака постављених 

ученицима,одређивање 

улога у сагласности са 

очекиваним исходима 

Формулисање задатака 

истраживања,утврђивање 

извора информација 
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проблема 

Истраживачка 

етапа 

 

 

 

 

 

Конструкци- 

јска етапа 

Решавање 

постављених 

задатака 

 

 

Анализа степена 

остварености 

сваког 

задатка,конструи

сање пројекта 

Расподела посебно 

одабраних материјала 

сваком учеснику 

пројекта,консултације, 

координација рада 

ученика, контрола 

урађенога, подстицање 

Сагледавање слабости , 

консултације ради 

њиховог отклањања, 

консултације, оформље-

њу текуће 

документације пројекта. 

Састављање плана рада 

,сакупљање информација, 

практично остваривање 

изабраних улога, 

испуњавање 

одговарајућих функција 

 

Анализа добијених 

информација , 

комбиновање идеја и 

њихово уопштавање, 

извлачење опште идеје 

Презентаци- 

она  етапа 

Презентација 

наставног 

пројекта 

Организација 

експертизе 

Јавна одбрана наставног 

пројекта 

Рефлексивно-

оцењивачка 

етапа 

Оцена резултата  

наставног 

пројекта 

Организација 

експертизе 

Јавна одбрана наставног  

пројекта 

ЕВАЛУА- 

ЦИЈА 

Процена 

остварености 

резултата, 

тешкоће у 

евализацији, 

посебни спеси, 

квалитет 

представљања и 

обавештавања 

јавности 

Оцењивање педагошког 

ефекта рада 

Самооцена у оквиру 

пројектне активности 

 

САДРЖАЈИ  

ПРОГРАМА 

Начини остваривања програма 

ЦИЉАНА ЕТАПА 

- одређивање циља повезан са битним странама 

дечјег живота 

- повезан садржај са осталим предметима 

АНАЛИТИЧКА ЕТАПА 
- ослањање на постојећа знања 

- указивање на изворе додатних информација 

ИСТРАЖИВАЧКА ЕТАПА 

- решавање постављених задатака, 

- консултације међу ученицима и међу ученика и 

наставника 

КОНСТРУКЦИЈСКА 

ЕТАПА 

- превазилажење тешкоћа  

- превазилажење слабости 

- конструкција пројекта 

ПРЕЗЕНТАЦИОНА 

ЕТАПА 

- припрема пројекта за презентацију 

- демонстарација урађеног 
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РЕФЛЕКСИВНО-

ОЦЕЊИВАЧКА ЕТАПА 

- анализа урађеног пројекта кроз све етапе 

- оцењивање позитивних страна које се могу још 

побољшати 

- јасноћа и занимљивост самог пројекта 

ЕВАЛУАЦИЈА - Усвојеност  и применљивост нових сазнања 

Начин провере знања: 

Критеријумии за оцењивање су редовност у похађању наставе, заинтересованост и активно 

укључивање у процес наставе.  

Праћење ће се остваривати систематским посматрањем. 

Учитељу у процесу вредновања могу помоћи контролне чек-листе које садрже различите 

критеријуме и у односу на њих дефинисане скале процене.  

Приликом дефинисања критеријума потребно је, поред оних који се односе на знање и његову 

примену, дефинисати и оне који се односе на стицање вештина и ставова.  

Међу критеријумима неопходно је да се, поред оних који служе за процену продукта пројекта, 

презентације пројекта нађу и они који служе за процену процеса рада на пројекту. 

Учитељ је дужан да ученике упозна са критеријумима вредновања на примерен начин. 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ 

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

функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика 

оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

Наставник треба да: 

 Приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације; 

 развије позитивна осећања према језику који учи; 

 подстакне потребу за учењем страних језика; 

 подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 

 олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 

 стимулише машту, креативност и радозналост. 

Ученик ће бити у стању да: 

 поздрави и отпоздрави, примењујући најједноставнија језичка средства; 

 представи себе и другог; 

 разуме јасно постављена једноставна питања личне природе и одговара на њих; 

 разуме кратка и једноставна упутства и налоге и реагује на њих; 

 даје кратка и једноставна упутства и налоге; 

 разуме позив и реагује на њега; 

 упути позив за заједничку активност; 

 разуме кратке и једноставне молбе и реагује на њих; 

 упути кратке и једноставне молбе; 

 искаже и прихвати захвалност и извињење на једноставан начин; 

 разуме једноставно исказане честитке и реагује на њих; 

 упути једноставне честитке; 

 препозна и именује жива бића, предмете и места из непосредног окружења; 

 разуме једноставне описе живих бића, предмета и места; 

 опише жива бића, предмете и места користећи једноставна језичка средства; 

 разуме свакодневне исказе у вези са непосредним потребама, осетима и осећањима и реагује на 

њих; 

 изрази основне потребе, осете и осећања кратким и једноставним језичким средствима; 
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 разуме једноставна обавештења о положају у простору и реагује на њих; 

 тражи  и пружи кратка и једноставна обавештења о положају у простору; 

 разуме једноставне исказе којима се изражава припадање или неприпадање, поседовање или 

непоседовање и реагује на њих; 

 тражи и даје једноставне исказе за изражавање допадања или недопадања и реагује на њих; 

 тражи мишљење и изражава допадање или недопадање једноставним језичким средствима. 

 

Наставна област/тема Начин и поступци остваривања 

програма 

Начини провере, праћења и 

остваривања стандарда (или 

исхода) 

Hello 

 

Изговарање кратких поздрава 

Слушање аудио садржаја 

Понављање и певање у групи 

Повезивање звучног материјала са 

илустрацијом 

Слушање и реаговање на команде 

наставника, разумевање 

инструкција 

Учење кроз игру и покрет 

Преношење вербалних садржаја на 

папир кроз слику, цртеж 

Симулација појединих догађаја из 

приче на основу којих ученици 

разумеју причу 

„Превођење“ исказа у гест и геста у 

исказ 

Препознавање именовање речи 

Класирање и упоређивање (по 

облику, боји) 

Повезивање са сликом и бојење по 

диктату 

Правилан изговор 

Развијање способности слушања и 

разумевања наставника 

Мануелне активности (сецкање, 

бојење, прављење предмета од 

папира) 

Погађање предмета или лица 

Израда пројеката 

 

(Интер)културни садржаји: значајни 

празници и начин прославе, 

честитање, учтиво обраћање 

-полугодишње провере, -

тестови,  

-петнаестоминутне провере 

-разумевање говора, изговор 

-усмено изражавање, 

-активност на часу, однос 

према предмету  

- домаћи задаци, 

 -пројекти 

 

My classroom 

My toys 

 

My things  

 

Shapes and colours 

 

My farm 

My clothes 

 

My body 

My family 

 

My party 

 

My feelings 

My room 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

 

Наставна 

 област / тема 

Веза са предметима Начин реализације 

Hello 

 

Српски језик 

Математика 

Музичка култура 

Представљање 

Појам  броја 

Певање песмица 

My classroom  Свет око нас Именовање предмета у  учионици; 
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Музичка култура Певање песмица 

My toys  грађанско васитање 

Музичка култура 

питања у вези са омиљеном играчком 

Певање песмица 

My things  Математика 

српски језик 

Свет око нас 

Музичка култура 

 бројеви 1-10 

множина именица; 

школски прибор 

Певање песмица 

Shapes and colours Математика 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Геометријски облици 

Боје 

Певање песмица 

My farm  Свет око нас 

Музичка култура 

Домаће животиње 

Певање песмица 

My clothes Српски језик 

Музичка култура 

Обнављање стеченог знања-једнина и множина 

именица 

Певање песмица 

My body  Свет око нас 

Музичка култура 

Делови тела 

Певање песмица 

My family Свет око нас 

Музичка култура; 

Српски језик 

Именовање и представљање чланова породице 

Певање у хору 

Препознавање реченице 

My party Грађанско васпитање  

Ликовна култура 

Музичка култура 

Изражавање допадања и недопадања , начин 

прослављања празника 

Израда пригодних честитки 

Певање песмица 

My feelings Веронаука 

Грађанско васпитање 

Музичка култура 

Разговор о осећањима 

Певање песмица 

My room Свет око нас 

Математика 

Музичка култура 

Именовање предмета у соби 

Односи у простору 

Певање песмица 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Сврха програма верске наставе је  да код ученика развија осећај и практичну примену свега 

онога што је везано за добро и корисно, развијање осећаја толеранције, милосрђа, да кроз добар 

пример  створи осећај за љубав према сваком човеку, бићу  и створеној природи, да развија 

заједништво кроз излете, присуство на Литургији, на часу, у цркви, у школи, на улици, у природи. 

Циљеви и задаци 

Циљ  наставе правосалвног катихизиса ( веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да 

пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски 

хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију 

идеалног). То значи да ученици систематски упознају правосалвну веру у њеној доктринарној, 

литургијаској, социјалној, и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и 

постојања света, излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и 

теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна 

искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово 

спроводи се како на инфорамтивно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз 

настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота ( однос са Богом, са 

светом, са другим људима и са собом). 
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Оперативни задаци: развијање код ученика отвореност према Богу као другој и другачијој 

личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку, као икони Божијој, 

личности, такође другачијом у односу на нас, те да се између ове две релације створи узајамно 

зависна веза ( свест о заједници). Развијање способности за посатављање питања о целини и 

најдубљем смислу постојању света и човека, људској слободи, животу у заједници, феномену 

смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и одговарање на ова питања у светлу 

православне хришћанске вере и искуства Цркве. Изградити способност дубљег разумевања и 

вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва ( при чему се остварује комплементарност с другим 

наукама). Помоћи ученицима у одговорном обликовању зајденичког живота са другима, 

успостављањем равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(с људима различитих култура, религија и погледа на свет, с друштвом, с природом) и с Богом. 

Изградити уверење да су свет и све што је у њему створени за вечност, али да се то може 

остварити само ако човек своју слободу као дар Божији изражава као заједништво са Богом и са 

другим људима, те да из те перспективе развије способност код ученика осећање према другом 

човеку као непоновљивом  бићу и икони Божијој и изгради спремност на покајање као 

спремности промене на добро. 

Оперативни задаци: слобода и љубав човека према другим људима и природи нама даје 

непоновљиву вредност живота. Од онога кога заволимо зависи и наше постојање. Човек је икона 

Божија управо због тога што друга бића може да учини јединственим и непоновљивим. 

Наставна област / тема Начин и поступци остваривања програма 

УВОД 
усвајање имена предмета,  упознавање са вероучитељем 

фронтални,  индивидуални, групни 

БОГ ЈЕ ЗАЈЕДНИЦА 

ЛИЧНОСТИОЦА,СИНА И 

СВЕТОГА ДУХА 

саопштавање наставних садржаја, организовање и усмеравање 

процеса учења,  подстицање логичког закључивања, 

подстицање графомоторике кроз рад на бојанкама, фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

ЦРКВА ЈЕ ЗАЈЕДНИЦА 

СВИХ ЉУДИ И ЦЕЛЕ 

ПРИРОДЕ КРОЗ ХРИСТА СА 

БОГОМ 

усвајање знања, посматрање, опажање, откривање и уочавање 

особености свога тела, анализирање свога односа са 

познаницима и другим члановима Цркве, примена усвојеног 

знања у свакодневном односу са околином, вежбање моторике,  

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

ИСУС ХРИСТОС ЈЕ 

ПОСРЕДНИК ИЗМЕЂУ БОГА 

И СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ 

усвајање знања, посматрање, анализирање података, примена 

усвојеног знања ( певање, цртање), вежбање, фронтални, групни 

рад 

 

БОГ ЈЕ ИЗ ЉУБАВИ 

СТВОРИО СВЕТ ЗАЈЕДНО 

СА СИНОМ И СВЕТИМ 

ДУХОМ 

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и 

систематизовање података, примена усвојеног знања (певање, 

цртање), посета храму за време божићних празника,  

фронтални, групни 

ЧОВЕК КАО БИЋЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

усвајање знања, посматрање, опажање, откривање и уочавање 

врста љубави, како је сами изражавају, анализирање свог односа 

према Богу и људима, примена и систематизовање усвојеног 

знања, вежбање, фронтални, индивидуални, рад у пару 

ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА 

БОЖИЈА(ОН ИМА 

СВОЈСТВО ДА ЉУБАВЉУ 

ЧИНИ ДА НЕШТО ПОСТОЈИ 

Посматрање, опажање, откривање и уочавање врста љубави, 

како је сами изражавају, анализирање свог односа према Богу и 

људима, примена усвојеног знања, вежбање, фронтални,  

индивидуални, рад у пару 

ПРАВОСЛАВНА  

ИКОНОГРАФИЈА ПОКАЗУЈЕ 

Посматрање,  опажање, откривање и уочавање врста љубави, 

како је сами изражавају, анализирање свог односа према Богу и 
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СВЕТ И ЧОВЕКА У 

ЗАЈЕДНИЦИ СА БОГОМ 

људима, примена усвојеног знања (певање, цртање), вежбање, 

фронтални, индивидуални, рад у пару 

 

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода) 

 

  Током школске године ученици ће радити у групи,  у пару, бојити бојанке ( иконе, васкршња 

јаја...), препознавање икона ( сликовница).   

  

КОРЕЛАЦИЈА 

У оквиру предмета:  

Љубав према људима – љубав према Богу (1. разред), Човек и природа у заједници љубави ( 1. 

разред), Литургија- место и време сједињења са Христом (1.разред) 

Са другим предметом: 

Верска наства: Човек као биће заједнице - Свет око нас: Ја и други (Свет око нас 1.разред) 

Верска наства: Човек као биће заједнице - Свет око нас: Човек и друштво ( 1. разред) 

Начин остваривања: Подсећање на оно што је већ научено. Проширивање знања и логичко 

закључивање. 

 

Други разред 

  

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Сврха програма образовања: 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, 

уметничке, културне, здравствене, еколошке  и информатичке писмености неопходне за живот у 

савременом и сложеном друштву.- Развијање знања,вештина,ставова и вредности које 

оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену 

личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и 

одговорно учешће у економским, друштвеном и културном животу и допринос демократском, 

економском и културном резвоју друштва. 

 

Циљеви и задаци програма  

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, 

друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и 

интересовањима; подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;                                      

-оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног 

усавршавања и начелима доживотног учења; оспособљавање за самостално и одговорно 

доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот;  

-развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, 

као и традиције и културе националних мањина;  

-омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања;  

-развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;  

 -усвајање,разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски 

уређеног, хуманог и толерантног друштва; 

-уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система 

вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све;  

-развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и 

верских заједница као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима 

и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост;  

-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности 

за живот у демократски уређеном друштву;  
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 -развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и 

подстицање индивидуалне одговорности 

 

 

А. ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ   

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и 

оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења српске и светске баштине.   

Фонд часова:180  
ИСХОДИ: 

  -препознаје шта је песма,а унутар ње разликује строфу и стих  

 -разликује бајку и басну према основним карактеристикама, уочава и разликује главне и споредне 

ликове, њихове особине, редослед догађаја у тексту, време и место радње   

-разликује у тексту наслов, пасус, име аутора  

-уме да одреди шта је основна тема текста и из њега изведе једноставне закључке  

-уме да повезује информације у линеарном и нелинеарном тексту  

 -препознаје ономатопејске и поредбене садржаје у тексту и говору  

-препознаје шта су именице, а шта глаголи у типичним примерима  

 -препознаје шта је прошло, садашње и будуће време   

 -уочава у тексту обавештајну, упитну и узвичну реченицу; уме самостално и правилно данапише 

обавештајне, упитне иузвичне реченице једноставне структуре 

-разликује потврдан и одричан садржај реченице на основу форме 

 -примењује основна начела вођења разговора, разуме важност пажљивог слушањасаговорника 

током учествовања у разговору 

-уме својим речима да прича на задату тему и да преприча краћи наративни текст слободно или 

према датом плану 

-уме да пише честитку и (попуњава) позивницу  

 -влада основном техником читања и писања  латиничког  

-уме да напише назив своје улице и потпунуа дресу    

-у типичним примерима зна да употреби речце не и ли и запету у набрајању                                         

-уме да напише текст кратким и  потпуним реченицама једноставне структуре (према задатом 

плану или помоћу питањa 
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ОБЛАСТ/ТЕМА ПРЕДМЕТНИ САДРЖАЈ 

КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира:-Лирика 

Народна песма: Мајка Јова у ружи родила 

Народна песма: Смешно чудо 

Породичне и шаљиве народне лирске песме - избор 

Јован Јовановић Змај: Патак и жабе 

Момчило Тешић: Пролећно јутро у шуми 

Мира Алечковић: Песма за мамине очи 

Бранко Ћопић: Болесник на три спрата 

Душан Радовић: Лепо је све што је мало 

Стеван Раичковић: Кад почне киша да пада 

Драган Лукић: Школа 

Мирослав Антић: Тајна 

Љубивоје Ршумовић: Једнога дана 

Владимир Андрић: Дај ми крила један круг 

Добрица Ерић: Чуо сам 

Избор из поезије Љубивоја Ршумовића и Добрице Ерића 

Избор из Антологије српске поезије за децу (приредио Душан Радовић) 

-Епика 

Народна песма: Марко Краљевић и орао 

Народне приповетке: Старо лијино лукавство; Седам прутова 

Народна прича: Свети Сава, отац и син 

Српске народне бајке - избор 

Народне басне: Коњ и магарац; Лисица и гавран 

Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка 

Десанка Максимовић: Сликарка зима 

Гроздана Олујић: Шаренорепа 

Бранко Ћопић: Доживљаји мачка Тоше (одломци) 

Ханс Кристијан Андерсен: Бајке (избор) 

Јакоб и Вилхелм Грим: Три брата 

Александар Сергејевич Пушкин: Бајка о рибару и рибици 

Лав Н. Толстој: Врабац и ласте 

Феликс Салтен: Бамби (одломак) 

Избор из народног усменог стваралаштва (шаљиве приче, пословице) 

-Драма 

Гвидо Тартаља: Зна он унапред 

Драган Лукић: Стара слика на зиду 

Александар Поповић: Два писма 

Популарни и информативни текстови 

Избор из енциклопедија и часописа за децу 

Читање текста 

Увежбавање и усавршавање технике читања наглас и у себи с разумевањем 

прочитаног. Усклађивање интонације и темпа читања са природом текста 

(приповедање, опис, дијалог). Поступно и доследно увођење ученика у 

начин вођења дневника о прочитаним књигама; повремено читање и 

коментарисање записа на посебним часовима. Читање дијалошког текста по 

улогама. 

Читање наглас и у себи са ограниченим временом и унапред постављеним 

захтевима (усмерено читање). Читање у себи као припрема за самостално 

читање и учење. 

Тумачење текста 



 

31 

 

Слободно (самостално) саопштавање утисака о прочитаном тексту. 

Разумевање прочитаног текста. Уочавање хронологије и повезаности 

догађаја у приповедању. Запажање карактеристичних детаља у описивању 

лика и амбијента. Разумевање намера и осећања садржаних у тексту. 

Заузимање властитих ставова према поступцима ликова. Откривање и 

тумачење порука у тексту. 

Схватање важнијих целина у тексту (одељак) и одређивање поднаслова. 

Схватање одељка у целини и у његовим битним појединостима. 

Уочавање различитих значења речи у тексту и тумачење њихове изражајне 

функције. 

Систематично усвајање књижевних и функционалних појмова: 

Песма, осећања; стих, строфа - на нивоу препознавања и именовања.Фабула 

- редослед догађаја (препознавање).Главни и споредни ликови, њихове 

особине и поступци.Поруке.Епска песма, бајка, басна-

препознавање.Драмски јунак, драмска радња, драмски 

сукоб,дијалог;позорница, глумац-на нивоу препознавања.  

ЈЕЗИК 

 

Граматика 

Реченица - обавештење, питање и заповест. Уочавање потврдних и 

одричних реченица. Обележја реченице у говору (интонација и пауза) и у 

тексту (велико почетно слово и знаци интерпункције: тачка, упитник, 

узвичник). 

Препознавање главних делова реченице (предикат, субјекат). 

Именице и глаголи (уочавање и препознавање). Разликовање основних 

глаголских облика за исказивање садашњег, прошлог и будућег времена; 

разликовање потврдних и одричних глаголских облика. Разликовање рода и 

броја именица. 

Глас и слог, самогласници и сугласници; слоготворно р. Подела речи на 

слогове у изговору (једноставнији случајеви). 

Правопис 

Употреба великог слова у писању личних имена и презимена, надимака уз 

лично име, имена животиња, вишечланих географских имена и улица 

(једноставнија решења). 

Писање адресе. 

Растављање речи на крају реда (основна правила). 

Писање речце ли у упитним реченицама и речце не уз глаголе у одричним 

реченицама. 

Скраћенице за мере (корелација са наставом математике). 

Тачка. Упитник. Узвичник. Две тачке и запета у набрајању. 

Усвајање латинице - читање и писање у другом полугодишту. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог изражавања 

Препричавање садржине краћих текстова, филмова, позоришних представа, 

радијских и телевизијских емисија за децу - слободно детаљно 

препричавање; детаљно препричавање по заједничком плану; препричавање 

садржаја у целини и по деловима (слободно и по заједничком плану). 

Причање о догађајима и доживљајима - индивидуално и по заједничком 

плану; предметност причања: ближе и даље окружење, стварност и машта, 
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непосредно доживљавање и сећање/раније стечено искуство; причање 

према низу слика изложених у целини, које представљају целовит, 

занимљив и динамичан догађај. 

Описивање предмета са којим се ученик први пут среће; властити избор 

предмета за описивање - слободно или по раније утврђеном плану. 

Описивање биљака и животиња на основу непосредног посматрања - 

особине које се најуочљивије намећу у тренутку посматрања. Усвајање 

основних елемената приступа описивању - стварање заједничког и 

индивидуалног плана описа. 

Усмена и писмена вежбања 

Ортоепске вежбе: правилан изговор речи, исказа, краћих реченица и 

пословица. 

Ортографске вежбе: преписивање реченица и краћих одломака текстова 

ради усавршавања технике и брзине писања; увежбавање читког и уредног 

рукописа. 

Аутодиктат и контролни диктат: провера тачности запамћивања и 

усвојености правописних правила. 

Лексичке и семантичке вежбе: основно и пренесено/фигуративно значење 

речи; грађење речи - формирање породица речи; синоними и хомоними; 

некњижевне речи и њихова замена језичким стандардом и др. 

Синтаксичке вежбе: самостално и подстицајно састављање реченица, 

проширивање задатих реченица, прилагођавање реда речи комуникативним 

потребама у контексту. 

Загонетање и одгонетање, решавање и састављање ребуса и укрштених 

речи. 

Казивање напамет научених текстова (лирских, епских и драмских). 

Сценско приказивање драмског/драматизованог текста. 

Служење речником и енциклопедијом за децу и писање сопственог речника. 

Слушање и вредновање/критичко процењивање говора/разговора у 

емисијама за децу на радију и телевизији. 

Неговање културе слушања саговорника; писање разгледнице и краћег 

писма. 

Израда домаћих писмених задатака (до осам) и њихова анализа на часу. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА: И у овом наставном периоду, према потреби, организују се 

активности и остварују захтеви најмање на три нивоа по њиховој тежини: за просечне ученике, за 

оне са натпросечним способностима, као и за оне ученике који имају потешкоћа у овладавању 

знањима, умењима и навикама у читању и писању.У настави језика ученици се оспособљавају за 

правилну усмену и писмену комуникацију стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом 

програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме већ и на њихову функцију. 

На пример, реченица се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене 

структуре), већ и као комуникативна јединица (са становишта њене функције у 

комуникацији).Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик 

представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван 

контекста у којем се остварује њена функција.У  II разреду у оквиру вежби слушања, говорења, 

читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог именовања. Ученике, такође, 

континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са комуникативним говором. 

Један од изразито функционалних поступака у настави граматике јесу вежбања заснована на 

коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу граматике приближава животним 

потребама у којима се примењени језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. 

Настава на тај начин постаје практичнија и занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне 

могућности за његова стваралачка испољавања.Ситуације у којима се испољавају одређене 
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језичке појаве може и сам наставник да поставља ученицима, да их спретно подсећа на њихова 

искуства, а они ће казивати или писати како у изазовним приликама говорно реагују.Учење 

другог писма, односно латинице, треба остварити у другом полугодишту другог разреда.Одвојено 

учење читања и писања пружа могућности да се друго писмо квалитетније савлада. Пожељно је, 

дакле, да се прво усвајају штампана слова, па потом писана, јер такав методички приступ пружа 

више могућности за вежбање. Веома је важно да се у настави не прекида са праксом наизменичне 

употребе ћириличног и латиничног писма. 

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

(методе и облици) 

Активности 

учитеља у 

васпитно 

образовном 

раду 

Активности ученика у 

васпитно образовном 

раду 

Начин прећења и 

вредновања 

- дијалошка м. 

- текстуална м. 

-кооперативна м. 

-илустративна м. 

-демонстративна 

-интерактивна м. 

-посматрачка м. 

-учење путем 

открића 

-активно учење 

-амбијентално учење 

-вршњачко 

подучавање 

-индивидуални 

-тематска настава 

-презентације 

-диференцирани рад 

-стваралаштво 

-учешће на 

конкурсима 

-јавни наступ 

-фронтални 

-групни рад 

-рад у пару 

 

 

 

-организује 

-припрема 

-усмерава 

-наводи 

-ствара 

ситуацију 

-бележи 

-истиче битно 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену 

знања 

-демонстрира 

-презентује 

-објашњава 

-координира 

-прати и 

оцењује 

- активно слушање 

- читање текстова 

-активно   учествовање  

у 

причању 

-рецитовање, 

-драматизација 

-смишљање другачијег 

завршетка текста 

-преобликовање текста 

-размена мишљења и 

идеја 

-повезивање стечених 

знања  

-комуницирање 

-сарадња 

-састављање реченица 

- именовање и 

читање слова латинице 

- писање по диктату 

-посматрање, 

упоређивање  и 

манипулисање сликама 

- посматрање слике и 

склапање приче 

- описивање на основу 

онога што је 

видео,осетио, доживео 

- писање састава 

-одговарање на питања 

-допуњавање 

 -Иницијално тестирање на 

почетку школске године 

-Формативно и сумативно 

оцењивање по Правилнику 

-Писмене вежбе, диктати, 

аутодиктати, одговори на 

постављена питања 

-Наставни листићи за 

петнаестоминутно 

испитивање 

-Тестирање читања латинице 

-Контролни задаци 

-Праћење ученика одвија се 

стално и у оквиру свих 

шк.активности  (умено и 

писмено изражавање), 

указује се на грешке и 

отклањају неправилности 

-Тестирање знања ученика на 

крају школске године 

(провера остварености 

стандарда) 

-Праћење активности 

ученика на часу, сарадња 

ученика и појединачна 

активност ученикау групи и 

у пару 

-Самопроцеа ученика и 

вршњачко вредновање 

-Процена ученикових 

продуката рада 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

ТЕМА ВЕЗА СА ПРЕДМЕТИМА НАЧИН ОСТВАРИВЊА 

1.Народна песма: Мајка 

Јова у ружи родила 

2. Момчило Тешић: 

Пролећно јутро у шуми 

Музичка култура-Успаванке 

 

СОН-Одлике пролећа 

Музичка култура-песме о 

Слушање музике и уочавање 

карактера; 

Утврђивање одлика пролећа; 

Певање песама о пролећу 
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3. Бранко Ћопић: 

Болесник на три спрата 

4.Избор из поезије 

Љ.Ршумовића 

5. Народна прича: Свети 

Сава, отац и син 

 

6.Народне басне 

 

 

7. Лав Н. Толстој: 

Врабац и ласте 

8.Правопис-велико 

слово 

 

пролећу 

Музичка култура-Лек 

 

Музичка култура-Песме на 

текстове Љ.Ршумовића 

СОН,Ликовна култура, 

Музичка култура, Народна 

традиција 

СОН-Домаће и дивље 

животиње, Ликовна култура-

стрип 

Ликовна култура-цртање 

кредом 

СОН-насеља, географски 

појмови 

 

Слушање композиције: Лек 

 

Слушање композиција 

 

Тематски дан:Трагови 

прошлости 

 

Понављање одлика домаћих и 

дивљих животиња; Цртање 

стрипа на основу басне 

Илустровањем приче 

представити редослед догађаја 

Понављање назива 

географских појмова 

МАТЕМАТИКА 
 

ЦИЉ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка 

знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике 

за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, 

за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе 

развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку 

личности ученика. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

-Одреди десетице најближе датом броју 

-Сабира и одузима бројеве до 100, писмено и усмено 

-Користи појмове:чинилац, производ, дељеник, делилац, количник 

-Примени замену места и здруживање сабирака и чинилаца ради лакшег рачунања 

-Множи и дели усмено у оквиру таблице множења 

-Израчуна вредност бројевног израза са највише две операције 

-Реши текстуални задатак постављањем израза са највише две рачунске операције и провери 

тачност решења 

-Одреди непознати број у једначини са једном аритметичком операцијом 

-Разликује и именује геометријска тела: коцка, квадар, лопта и ваљак 

-Одреди дужину изломљене линије 

-Уочи међусобне односе праве линије и тачке 

-Нацрта правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи 

-Одреди половину,  четвртину и десетину датевеличине 

-Претвори веће у мање јединице за мерење дужине и обратно 

-Измери дужи помоћу метра, дециметра и центиметра 

-Чита и запише време са часовника 

-Упореди и користи у једноставним ситуацијама јединице за време (час, минут, дан, 

седмица, месец и година) 

-Изрази одређену суму новца преко различитих апоена 

 

ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

Природни  

бројеви до 100 

Сабирање и одузимање 

природних бројева до 100  

Диференцирани задаци  

на три нивоа - у свим темама  
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 (с прелазом преко десетице).  

-Комутативност и 

асоцијативност  

сабирања.  

-Множење и дељење природних  

бројева; знаци за множење и 

дељење; речи: 

чиниоци,производ, дељеник, 

делилац, количник. 

-Нула и јединица као чиниоци; 

нула као дељеник. 

-Комутативност и 

асоцијативност  

множења. 

-Изрази (две операције); 

заграде,  

редослед рачунских операција. 

-Слово као замена за неки број.  

Одређивање непознатог броја у  

једнакостима типа: x + 5 = 9;  

7 x =35; x : 5 = 3; 12 : x = 4. 

 

-ИОП (према  

потребама ученика) 

-Постављање циљева  

учења на почетку теме  

-Формулисање и примена  

својства у одређивању вредности израза 

и начину рачунања кроз очигледну 

наставу 

-Изучавање својстава операција и  

веза између њих  

-Проблемска настава и симулација 

-Решавање текстуалних задатака 

(проблемски задаци на 3 нивоа) 

-Графичко представљање  

(дијаграми,таблице) 

-Писмено и усмено рачунање – 

проблемска настава 

-Диференцирана настава  

уз индивидуализацију- 

кооперативни рад у малим групама и 

рад у пару  

-Квизови, такмичења 

-Дидактичке игре 

-Евалуација  

-Чек листе 

Геометријски 

облици 

-Предмети облика лопте, ваљка, 

квадра и коцке.  

-Упоређивање предмета по 

облику, ширини, висини и 

дебљини. 

-Дуж, полуправа и права.  

-Цртање разних кривих и 

изломљених линија.  

-Отворена и затворена 

изломљена  

линија.  

-Уочавање и цртање 

правоугаоника и квадрата на 

квадратној мрежи. 

-Тематска настава 

-Дидактичке игре 

-Експериментална метода: разноврсни 

модели фигура у току  

посматрања, цртања, резања, 

пресавијања, мерења,процењивања,  

упоређивања, поклапања  

-Цртање изломљене линије, 

правоугаоника и квадрата на квадратној 

мрежи;очигледна настава 

-Амбијентална настава 

-Кооперативни рад у малим групама, 

рад у пару и индивидуално 

Разломци -Појам половине Очигледност-повезивање са животним 

ситуацијама 

Мерење и  

мере 

 

-Мерење дужи помоћу метра,  

дециметра и центиметра.  

-Мере за време: час, минут, дан,  

седмица, недеља, месец. 

-Однос између јединица 

упознатих  

мера. 

 

-Амбијентална настава  

-Мерење предметa из  

околине  

-Претварање јединица мере у мање и 

веће –очигледна настава 

-Коришћење 

математичког језика (симболи, изрази , 

формуле)  

-Истраживачка настава 
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Активности 

ученика 

Сабира и одузима до 100, множи и дели (таблично), 

меморише, примењује стечена знања, решава проблеме, 

запажа, уочава, посматра, именује, црта, пише,упоређује, 

разликује,  упоређује, мери,записује, проверава, прави моделе, 

процењује, вреднује, сарађује 

Активности 

наставника 

Усмерава, наводи, мотивише,ствара ситуацију, сугерише, 

демонстрира, поставља проблем, подстиче, 

анализира,координира,наводи на повезивање и примену знања, 

подстиче на логично мишљење, развија кооперативност, прати, 

вреднује 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

Тема Веза са предметима Начин остваривања 

1.Мере за време 

 

2.Геометријски 

облици 

 

3.Решавање 

текстуалних 

задатака 

4.Мере за 

дужину 

 

-Свет око нас Орјентација у 

времену 

-Ликовна култура - Линије, 

површине, композиција 

облика  

-Српски језик-читање и 

разумевање прочитаног, одговори 

на питања,правописна правила 

-Физичко васпитање-Мерење 

масе и висине тела ученика 

-Утврђивање и 

понављање  временских 

одредница 

-Цртање различитих линија и  

облика 

 

-Схватање смисла прочитаног, 

формулисање и записивање 

одговора, примена 

правописних норми 

-Примена знања 

ПРАЋЕЊЕ И ПРОВЕРА ЗНАЊА 

-Иницијално тестирање ученика на почетку школске године 

-Формативно и сумативно оцењивање по Правилнику 

-Ланац знања 

-Самопроцеа ученика и вршњачко вредновање 

-Решавање задатака на табли 

-Праћење активности на часу 

-Петнаестоминутна испитивања (наставни листићи) 

-Контролни задаци после сваке наставне теме 

-Решавање задатака на табли 

-Тестирање знања на крају школске године (провера постигнућа) 

СВЕТ ОКО НАС 

Циљ и задаци: 

Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Свет око нас је да усвајањем знања, 

умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности, а 

истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире 

друштвене заједнице. Откривањем света код деце се развијају сазнајне способности, формирају се 

основни појмови и постепено се граде основе за систем појмова из области природе, друштва и 

културе.Истовремено стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. 

Активним упознавањем природних и друштвених појава и процеса подстиче се природна 

радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и 

искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе. Систематизовањем, допуњавањем и 

реструктурирањем искуствених знања ученика и њиховим довођењем у везу са научним 

сазнањима, дечија знања се надограђују, проверавају и примењују. Кроз интерактивне социјалне 

активности они упознају себе, испољавају своју индивидуалност, уважавајући различитости и 

права других, уче се како треба живети заједно. Усвајањем елементарних форми функционалне 

писмености омогућује се стицање и размена информација, комуницирање у различитим животним 
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ситуацијама и стварају се могућности за даље учење. Примена наученог подстиче даљи развој 

детета, доприноси стварању одговорног односа ученика према себи и свету који га окружује и 

омогућује му успешну интеграцију у савремене токове живота. 

Општи циљ интегрисаног наставног предмета Свет око нас јесте да деца упознају себе, своје 

окружење и развију способности за одговоран живот у њему. 

Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су: 

- развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање 

тих појмова; 

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 

уочавање њихове повезаности; 

- развијање основних елемената логичког мишљења; 

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 

- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 

- интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и 

друштва; 

- стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење; 

- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења 

и дограђивања; 

- развијање еколошке свести.  

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

-Уочава разноврсност живог света на основу сличности и разлика 

-Гаји и чува биљке и брине о добробити животиња у школи и код куће уз помоћ одраслих 

-Проналази примере повезаности елемената природе 

-Борави у природи и физички је активан у циљу очувања здравља 

-Примењује основне принципе рационалне потрошње (штедљиво троши производе које користи у 

свакодневном животу, сортира отпад)  

-Користи предмете од материјала који својим својствима највише одговарају одређеној употреби 

-Учествује у извођењу једноставних огледа којима се демонстрирају последице загревања и 

хлађења воде и ваздуха 

-Одреди време помоћу часовника и календара 

-Бира најбољи начин за покретање тела узимајући у обзир различите факторе (облик и величина 

тела, подлога, средина кроз коју се креће, јачина деловања, материјал од кога је начињено)  

-Пронађе тражени објекат у насељу помоћу карактеристичних објеката и адресе 

-Разликује потребе од жеља на једноставним примерима из сопственог живота 

-Изражава своје потребе на примерен начин, и уважава потребе и осећања других 

-Остварује права и извршава обавезе у односу на правила понашања у групи 

-Примени правила културног и безбедног понашања у саобраћају и саобраћајним средствима у 

насељу 

-Повеже рад (занимања људи)  и резултате који из њега проистичу 

-Разликује основне облике рељефа, површинских вода и типове насеља  

Тема/садржај Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин остваривања 

Где човек живи 

-сналажење у насељу 

-орјентација у простору 

-правилно понашање у 

групи 

-познавање  и 

придржавање 

основних правила у 

-Посматрање 

-Описивање 

-Сакупљање, 

прављење колекција, 

збирки, 

албума из природног 

и друштвеног 

окружења; 

-осмишљава и 

организује 

наставну 

ситуацију 

-усмеравање 

-навођење 

-стварање 

ситуације 

Примена 

партиципативних, 

кооперативних, 

интерактивних метода 

-Дијалошка метода и 

усмено излагање 

-Експериментално 

учење и амбијентална 
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саобраћају -Истраживање - 

испитивање 

својстава и особина, 

веза и узрочно-

последичних односа; 

-Практиковање - у 

настави, животу и 

спонтаној игри и 

раду; 

-Праћење - 

континуирано 

посматрање ради 

запажања промена; 

-Бележење - 

записивање 

графичко, 

симболичко, 

електронско 

бележење опажања; 

-Процењивање 

-Упоређивање 

Експериментисање 

-Моделовање 

-сугерисање 

-постављање 

проблема 

-подстицање 

-дискутовање 

-мотивисање 

координација 

-навођење  на 

повезивање и 

примену 

знања 

-постављање 

занимљивих 

питања 

презентовање 

 

настава 

-Посматрања у природи 

-Коришћење 

различитих извора 

знања (Интрнет, 

енциклопедије, 

часописи) 

-Проблемска настава 

-Примена ИКТ у 

настави 

 -Учешће у еколошким 

акцијама и 

радионицама 

 

Кретање у простору и 

времену 

-подстицање дечјих 

интересовања,питања, 

идеја и одговора у вези 

са појавама, процесима и 

ситуцијама у окружењу 

-сналазити се у времену 

Људска делатност 

-описивање и 

симулирање неких 

појава и моделовање 

једностаних објеката у 

свом  окружењу  

-подстицање и развијање  

истраживачких 

активности  код  деце 

Жива и нежива 

природа 

-развијање одговорног 

односа према окружењу 

као и интересовања и 

спремности за његово 

очување 

-слободно исказивање 

својих запажања 

-схватање значаја 

повезаности живе и 

неживе природе 

-Демонстрирање 

-Цртање 

-Писање 

-Припрема 

презентација 

-Примењивање 

знања 

-Мерење 

-Играње 

-Сакупљање 

-Илустровање 

-Закључивање 

  

 

КОРЕЛАЦИЈА 

Од учитеља се очекује да оствари интегрисани приступ у формирању појмова. Има могућности да 

се користе садржаји унутар предмета, као и они на нивоу разреда, и на основу њих да се 

примењује мултидисциплинарни приступ при изграђивању појмова. При томе треба поштовати 

одреднице принципа корелације на свим нивоима (предметном, разредном, међуразредном и 

међупредметном), уважавајући све наставне и ваннаставне облике рада и активности у школи и 

изван ње. Свет око нас као наставни предмет има могућности за корелацију са изборним  

предметима у првом и другом разреду (Народна традиција, Грађанско васпитање...) јер су 

садржаји ових програма и Света око нас међусобно компатибилни. За потребе овог предмета 
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посебно су погодни: организоване посете, шетње, излети, настава у природи,  екскурзија.Часови у 

природи (парк, поред реке...) Посете културно-исторјским споменицима, музеју, галерији. 

Исти садржаји се могу разматрати са више аспеката и на тај начин се остварују различити циљеви 

и задаци предмета. Истовремено, исти циљеви и задаци могу се остваривати кроз различите 

садржаје (унутар и изван предмета), што зависи од избора и начина структурирања садржаја и 

активности у оквиру теме. Реализовање циљева и задатака преко понуђених садржаја програма 

Света око нас заједничка су обавеза за све учеснике наставног процеса. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ПРОВЕРА ЗНАЊА  
 

Праћење и вредновање треба обављати континуирано, уважавајући интересовања и активности 

ученика у процесу учења, а у складу са индивидуалним развојним способностима. Обавеза 

учитеља је да организовањем наставе - учења, утиче мотивационо и подстицајно на развој 

способности ученика - уз максимално коришћење диференцираних захтева и интересантних 

начина рада - у циљу поштовања права на различитост, како у нивоу предзнања ученика, тако и 

динамике развоја њихових потенцијалних способности. При процесу праћења остваривања 

постављених циљева и задатака, као и постизању постављених стандарда, пожељно је што мање 

користити класичне писмене провере знања - контролне и писмене вежбе. Поред мотивационог 

значаја, оцена би требало да представља и одраз квалитета испуњености постављених стандарда 

(знања, умења, ставова и вредности) у оквиру предмета.Праћење и провера се одвија кроз:  

-Иницијално тестирање на почетку школске године 

-Формативно и сумативно оцењивање по Правилнику 

-Праћење активности ученика на часу, сарадња ученика и појединачна активност ученикау групи 

и у пару 

-Контролне вежбе 

-Квиз 

-Самопроцена ученика и вршњачко вредновање 

-Процена ученикових продуката рада 

-Завршно тестирање на крају школске године 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

  

ЦИЉ - развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога 

и других народа. 

Фонд часова: 36 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

- рaзликуje изрaжajнe мoгућнoсти ритмa у музици кoришћeњeм, слушaњeм и прaвљeњeм дeчjих 

ритмичких инструмeнaтa 

-пoвeже рaзличитe нaчинe музичкoг изрaжaвaњa сa тeмпoм (брзo, спoрo, умeрeнo) и динaмикoм 

(глaснo, тихo, пoстeпeнo пojaчaвaњe и утишaвaњe) 

-прeпoзнa улoгу музикe у нaрoдним oбичajимa знaчajним зa учeнички узрaст(нпр. рoђeњe, 

гoдишњa дoбa) 

-прeпoзнa прoмeну музичкe тeмe у слушaнoм дeлу 

-пoвeже рaзличитe извoђaчкe сaстaвe сa кaрaктeрoм дeлa 

-кoмуницирa пeвaњeм, свирaњeм (нa нaпрaвљeним и рaспoлoживим инструмeнтимa) и пoкрeтoм  

-кoмуницирa импрoвизуjући глaсoм, нa инструмeнтимa и пoкрeтoм 

-осмисли и изведе рaзличитe музичкe улoгe. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
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Извођење музике 
а) Певање: 

- Певање песама (учење по слуху) различитог садржаја и расположења, традиционалне и 

уметничке музике које су примерене гласовним могућностима и узрасту ученика. Пожељно је 

повезивање садржаја песама са садржајима осталих наставних предмета уколико је могуће 

(ученици и школа, годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, 

животиње...); 

- Певање и извођење музичких игара (игре уз покрет, дидактичке игре). 

- Певање једноставних модела и наменских песама као звучне припреме за поставку музичке 

писмености. 

б) Свирање: 

- Свирање пратње за бројалице, песме, игре на различитим изворима звука (тело, предмети, 

ритмички дечји инструменти).На основу искуства у извођењу музике, препознати: темпо (брзо - 

споро), динамичке разлике (гласно - тихо, постепено појачавање и утишавање), различита 

расположења (весело, шаљиво, тужно, нежно, одлучно...) на основу изражајних елемената 

(динамика, темпо, ритам, мелодија), познату песму на основу карактеристичног одломка 

мелодије. 

Слушање музике 
- Слушање вокално-инструменталних композиција за децу и кратких инструменталних 

композиција различитог садржаја и расположења, као и музичких прича. 

- Слушање народних песама и игара. 

У слушаним примерима препознати: различите тонске боје (гласове и инструменте), различита 

темпа, динамичке разлике, различита расположења на основу изражајних елемената, као и 

композицију коју су слушали, а на основу карактеристичног одломка. Оспособљавати ученике да 

наведу примере присуства музике у свакодневном животу. 

Стварање музике- Опонашање звукова из непосредне околине, спонтаном или договореном 

импровизацијом (звуци у кући, звуци града, звуци у природи...). 

- Ритмичким и звучним ефектима креирати једноставне пратње за бројалице, песме, приче, 

стихове, музичке игре, користећи при том различите изворе звука (глас, тело, дечји ритмички 

инструменти). 

- Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици. 

- Смишљање малих ритмичких целина помоћу различитих извора звука (говор, изговарање групе 

гласова, различитим предметима, дечји инструменти). 

- Импровизовање ритмичког дијалога на различитим изворима звука.  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА  

Теме/области Активности  

ученика 

Активности  

наставника 

Начин остваривања 

програма 

1.Извођење 

музике 

 

2.Слушање 

музике 

 

3.Стварање 

музике 

-слуша 

-пева, свира, игра 

-меморише 

-чита 

-уочава 

-закључује 

-истражује 

-креира 

-сарађује 

-креира 

-илуструје 

-процењује 

-вреднује 

-ствара 

-опонаша 

-осмишљава и 

организује 

наставну 

ситуацију 

-демонстрира 

-пева,свира, 

диригује 

-мотивише 

-објашњава 

-подстиче 

-прати 

-вреднује 

-оцењује 

-Примена кооперативних 

метода 

-метода рада по слуху 

-демонстративна м. 

-аудитивна м. 

-дијалошка м. 

-усмено излагање 

-коришћење аудио 

средстава 

-учешће на јавним 

наступима 
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КОРЕЛАЦИЈА 

У тренуцима када ученици показују замор и деконцентрацију на било ком часу, неколико минута 

певања веселих дечјих песама, уз покрет, разведриће преморена лица и омогућити им да поново 

крену на усвајање нових знања из различитих предмета. Сваки школски дан пожељно је почети и 

завршити певањем песама. 

Тема/садржај Веза са предметима Начин остваривања 

1.Извођење 

музике 

-Српски језик-текстови песама и 

игара (народна и уметничка 

поезија), дикција 

 

-Физичко васпитање-народне игре 

-Правилно дисање и држање тела 

-Понављање  песама 

-Вежбање правилног изговора 

-Утвђивање поделе речи на 

слогове 

-Учење корака 

-Исправљање неправилног 

дисања и држања тела 

2.Слушање 

музике 

-Ликовна култура-сликање, цртање -Илустровање музичког 

доживљаја 

3.Стварање 

музике 

-Ликовна култура-преобликовање 

предмета 

-Израда музичких 

инструмената 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА. 

Познато је да дете рођењем носи у себи клицу разних музичких способности (осећај за ритам, 

интонацију, изражајност у динамици и темпу, осећај за реализацију музичких мисли покретом, 

групно свирање, итд.). Да би се пратило напредовање ученика важно је да наставник упозна 

музичке способности сваког ученика. Некада се музичке способности појединца могу уочити врло 

рано, или је полагани раст неких способности такав да их често сматрамо потпуним изостанком. 

Кроз наставу музичке културе поставља се захтев да се код ученика развија естетски доживљај, 

машта, вештине, навике и стваралачки импулс.Сваком ученику треба омогућити најбољи могућ 

развој у оквиру васпитно-образовног рада, без погрешних реаговања типа: Ти немаш слуха. 

Основни задатак наставника јесте да храбри и подстиче ученика. 

Оцењивање је саставни део процеса учења и наставе, а треба да подржи учење и допринесе 

његовој успешности. Оно захтева максимално реалне и објективне критеријуме у оцењивању 

сваког ученика појединачно. Процене о томе колико је који ученик лепо и музикално 

интерпретирао песму више су у домену естетског процењивања. Наставник разредне наставе 

треба да сагледа опште ангажовање и рад ученика и према томе да донесе адекватну и реалну 

оцену. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљ: 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактером овог наставног предмета. 

Фонд часова:72 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

-црта материјалима који остављају широк траг, на различитим врстама подлога 

-обликује фигуре од пластелина на основу посматрања и/или присећања, комбинованим 

поступцима (гњечење, развлачење,увртање, додавање, одузимање...)  

-смишља, у сарадњи са другима, начин спајања различитих материјала када преобликује 

нешкодљиве материјале из природе или предмете за рециклажу 

-у заједничком раду обликује простор (напр. Прави мобилну скулптуру или сцену) повезујући 

стечена знања о материјалима и кретању  
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- организује композицијупреко целог листа папира мањег и већег формата 

-прикаже замисли одабраним, задатим или доступним бојама (користи само омиљене боје, само 

светле или само тамне боје, само два или три тона...) 

-пореди сенке, текстуре и визуелни контраст у природи и окружењу 

-прикаже, одабраним материјалом и техником, промене у природи, кретање услед струјања 

ваздуха и теме одличног значаја 

-користи визуелне информације (фотографије, низ слика, мрље...) као подстицај за  рад 

-изражава, телом, различите покрете, кретања или поруке  

-пореди своје и реакције вршњака на слике из свакодневног живота (цртани филмови, уџбеници, 

дечји часописи...) 

-учествује у постављању изложбе радова свих ученика 

-разликује радове сликара, скулптора, архитекте и фотографа  

-прави радове са елементима националне или локалне етно-културе 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У ПРОСТОРУ Кретање више облика у простору, кретање једног облика у 

простору; Појмови: кретање, простор. 

ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА КАРАКТЕР ОБЛИКА(СВЕТЛОСТ)Природна и вештачка светлост, 

силуета, сенка (сопствена и бачена), фигура и позадина, светло и сенка у фигури; Појмови: 

светлост, силуета. 

АМБИЈЕНТ - СЦЕНСКИ ПРОСТОРИзрада маски, костима и сцене; Појмови: амбијент, сцена. 

ЛЕПО ПИСАЊЕ СА КАЛИГРАФИЈОМ Писање латиничких слова упоредо са ћириличким 

словима; Писање латиничких и ћириличких слова у складу са калиграфским принципима; 

Појмови: латиница и ћирилица. 

КОНТРАСТ (КАО МОТИВАЦИЈА ЗА ОПАЖАЊЕ ОБЛИКА)Природни и вештачки облици, 

слагање - разлагање, разлагање - слагање, једнобојан - вишебојан, обрађен - необрађен, прав - 

крив, једноставан - сложен, испупчен – удубљен;Појмови: контраст. 

РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И СИМБОЛАПечат, грб, симболи, словни и нотни знаци; Појмови: 

хералдика. 

ЈЕДНОБОЈНА КОМПОЗИЦИЈА УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА (КЛУАЖ) Једнобојна композиција 

употребних предмета;Појмови: клуаж, једнобојан. 

ЗАМИШЉАЊА Вербални опис, текст, фотографија...Појмови: фотографија. 

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ СПАЈАЊЕМ (ВЕЗИВАЊЕ) 

Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем.Појмови: везивање. 

Активности ученика Активности учитеља Начин остваривања програма 

- цртање, сликање 

- прављење 

- процењивање 

- посматрање 

- уочавање 

- закључивање 

- бојење 

- писање 

- упоређивање 

- креирање 

- анализирање 

- прикупљање 

 

-организује 

-објашњава, сугерише 

-демонстрира, презентује 

-усмерава, наводи 

-ствара ситуацију 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

- прати, вреднује 

 

-дијалошка м. 

-демонстративна м. 

-практично вежбање 

-кооперативна 

-хеуристичка м. 

-илустративна 

-естетска анализа 

-индивидуални и тимски рад 

-тематско планирање 

-радионичарски рад 

-посете изложбама 

-организовање изложби 

-учешће на конкурсима 

КОРЕЛАЦИЈА 

Тема/садржај Веза са предметима Начин остваривања 

1.Кретање облика у 

простору 

-СОН-Кретање 

Математика-Облици 

-Утврђивање и понављање знања 

1.разред и коришћење искуства 



 

43 

 

 

2.Светло и сенка 

 

3.Лепо писање са 

калиграфијом 

 

4.Разне врсте знакова и 

симбола 

предмета 

-СОН- Извори светлости, 

сенка 

-Српски језик-Латиница и 

ћирилица 

-Лепо писање 

-СОН-Саобраћајни знаци 

 

-Понављање знања 1.разред и 

примена знања 

-Утврђивање и понављање знања 

и примена 

 

-Понављање и утврђивање 

значења саобраћајних знакова 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА 

Приликом оцењивања, треба да имамо у виду образовне стандарде, али и знање проткано 

осећајима или осећаје обогаћене знањем претпостављене непосредним естетским доживљајем 

ученика. Увек треба имати на уму постављени циљ и задатке. У којој мери је реализован циљ и 

како су остварени задаци, тим пре што себе увек треба да преиспитујемо како би ученик, ако није 

био успешан у некој техници, решио постављени проблем, како би га решио у некој другој 

техници са другим материјалима. На томе треба да инсистирамо и у процесима вежбања, јер се у 

пракси такве ситуације врло често дешавају, да ученик буде успешнији у некој другој.  

Вредновање:-сумативно и формативно према Правилнику; естетска анализа; вршњачко 

вредновање. 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Фонд часова: 108 

Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 

личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 

стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

-објасни значај правилног држања тела 

-именује основне положаје, покрете и вежбе уз помоћ наставника 

-се придржава правила понашања на часу физичког васпитања 

-увиди разлику између правилног и неправилног извођења једноставних вежби 

-сарађује у мањој групи ученика 

-објасни својим речима тренутни утицај вежбе на телесне функције (пулс, дисање, мишићни 

тонус...) 

-одржава равнотежу у положајима у вежбама на линији, клупи и линиској греди 

-хода и трчи са променама правца, смера, са препрекама, са и без реквизита, учествује у играма с 

аразним формама ходања и трчања и у играма лоптом 

-изводи поскоке, скокове у даљ и увис, доскоке и прескоке са различитим положајима ипокретима 

тела 

-најбрже што може претрчи најмање30 метара и претрчи растојање од најмање 250    метара 

-изводи на тлу упоре, колутања унапред и уназад; повезује две и више вежби 

-изводи помицања, пењања, провлачења, прелазе изј едног у други положај и њихање на справама 

-баца, хвата и рукује реквизитима са једном и обе руке, у месту и кретању различитим покретима 

тела у ритмици уз музичку пратњу 

-погађа циљ лоптицом и лоптом 

-савлада полигон комбинован од једноставних моторичких задатака 

-одигра једноставнији дечји плес и коло, по избору,усклађен са музичком пратњом 
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Тема /садржај Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин остваривања 

програма 

-Ходање и трчање 

-Скакање и 

прескакање 

-Бацање и хватање 

-Вишења и  

пењања 

-Вежбе на тлу и 

равнотеже са 

реквизитима 

-Ритмичке вежбе и 

народни плесови 

-Елементарне игре 

- дискусија 

- ходање 

- трчање 

- вежбање 

- анализирање 

- објашњавање 

- такмичење  

- поређење 

- скакање 

-бацање 

-хватање 

-вишење 

-мерење 

-играње 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

-мери 

-бележи 

-вреднује 

-оцењује 

- разговор 

- демонстрација 

- практична активност-

самосталан и 

 интерактиван рад 

(парови,тројке,групе,тим) 

-полудневни излет, 

крос(јесењи и пролећни), 

настава у природи 

(7дана),слободне 

активности, такмичења, 

корективно-педагошки 

рад, дани спорта, 

приредбе и јавни 

наступи. 

 

***Школа нема фискултурну салу,па се настава физичког васпитања изводи у школском 

дворишту када нема падавина.У случају неповољних временских услова, настава се 

прилагођава(садржајно и организацијски) извођењу у учионици. 

Осим сопствених ресурс,за успешно реализовање наставе,учитељи се ослањају на ресурсе локалне 

заједнице,па често час изводе у парку користећи постојеће справе за физичке активности 

деце.Такође се користе градски спортски терени и игралишта. КОРЕЛАЦИЈА 

Тема/садржај Веза са предметима Начин остваривања 

1.Ходање и трчање 

 

2.Скакање и прескакање 

3.Елементарне игре 

 

 

4.Народне игре 

-Музичка култура-Ритам, 

бројање на два 

-Математика-Мерење 

-Грађанско в.-Поштовање 

правила 

-Српски језик-Разбрајалице 

-Народна традиција-

неговање народне 

традиције 

-Примена ритмичности у 

кретању 

-Мерење дужине скока 

-Примена знања 

 

-Примена разбрајалица 

-Учење народних игара 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА 

Праћење напретка ученика обавља се сукцесивно у току целе школске године, на основу 

јединствене методологије која предвиђа следеће тематске целине: 

1. Стање моторичких способности; 

2. Стање здравља и хигијенских навика; 

3. Достигнути ниво савладаности моторних знања, умења и навика; 

4. Однос према раду. 

1. Праћење и вредновање моторичких способности врши се на основу савладаности програмског 

садржаја којим се подстиче развој оних физичких способности за које је овај узраст критичан 

период због њихове трансформације под утицајем физичких активности - координација, гипкост, 

равнотежа и експлозивна снага. 

2. Стање здравља и хигијенских навика, прати се на основу утврђивања нивоа правилног држања 

тела и одржавања личне и колективне хигијене. 

3. Степен савладаности моторних знања и умења спроводи се на основу минималних програмских 

захтева, који је утврђен на крају навођења програмских садржаја. 

4. Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, 

такмичењима и ваншколским активностима.У другом разреду оцењивање се врши бројчано, на 

основу остваривања циљева оперативних задатака. 
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Б: ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА 

 

Циљ наставе "Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима" јесте подстицање развоја 

личности и социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да 

пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и 

да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, 

компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе 

и друге. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I Тема - Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима. 

- Сусрет родитеља, наставника и ученика. Размена о узајамним очекивањима, потребама, 

захтевима, тешкоћама везаним за остваривање програма грађанског васпитања; 

- Упознавање ученика са садржајем предмета и начином рада. 

II Тема - Подстицање развоја самосвести, самопоштовања и уважавања других. 

- Репортери. Кроз игру интервјуисања, упознају квалитете којима се одликују, њихови другови и 

уче да о њима говоре са уважавањем; 

- Поносим се што. ученици саопштавају о сопственом поступку којим су учинили добро неком 

коме је то било потребно (родитељима, друговима, брату/сестри, рођацима, наставницима..); 

- Изражавање захвалности другоме. Ученици уче како да изразе захвалност за неки поступак 

других према њима који им је пријао 

III Тема - Оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе, и 

њихову међусобну повезаност и да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава 

друге. 

- Речник осећања. Ученици уче да препознају и именују различита осећања која се јављају када су 

им потребе задовољене/незадовољене; 

- Како се ко осећа. Кроз игру улога у задатим ситуацијама, ученици сагледавају ефекте 

оптужујућих порука и уче да препознају и изразе како се учесници размене осећају у тој 

ситуацији и шта им треба; 

- О стиду и срамоти. Кроз цртање и размену ученици откривају заштитну улогу стида, и начине да 

превазиђу осећање стида; 

- Љубомора. Ученици уче да препознају осећања и потребе које су у основи љубоморе и да их 

изразе на конструктивнији начин; 

- Кривица. Ученици уче да преведу осуде о себи у позитивни програм - како могу другачије да 

поступе; 

- Ја и љубав. Ученици уче да се ослободе да причају о доживљају и изражавању љубави и да 

диференцирају доживљај и експресију љубави; 

- Моје потребе. Кроз разговор и цртање ученици уочавају различите начине за задовољавање 

потреба и жеља и постају свесни могућности избора. 

IV Тема - Развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина 

ненасилне комуникације. 

- Како да кажем. Кроз игру и размену ученици упознају разлике између насилног и ненасилног 

изражавања; 

- Слушање и неслушање. Ученици пролазе кроз искуство неуспешне комуникације изазване 

неслушањем и упознају се са техником активног слушања као начином на који се може 

побољшати узајамна комуникација и ту технику испробавају у краћим симулацијама; 

- Да ли се чујемо. Ученици се упознају са различитим начинима на које можемо слушати и чути 

себе и друге и различитим исходима у зависности од избора саосећајног и несаосећајног слушања; 

- Чујем ти срце. Ученици уче да примене жирафине уши (саосећајно слушање) у ситуацијама када 

се саговорник изражава насилно. 

V Тема - Оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању 
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сукоба и вршњачком посредовању. 

- Кад ја нећу. Ученици уче да препознају зашто говоре нећу" и да уместо "нећу" говоре шта је то 

што желе а што их спречава да прихвате захтев одраслог; 

- Посредовање у сукобу између дечака и девојчица. На примерима типичних дечијих сукоба у 

школи, ученици се уче да разлуче факте, осећања и потребе сукобљених страна и да посредују у 

налажењу конструктивног решења; 

- Посредовање у сукобу између ученика истог пола. На примерима типичних дечјих сукоба у 

школи, ученици се уче да разлуче факте, осећања и потребе сукобљених страна и да посредују у 

налажењу конструктивног решења; 

- Посредовање у сукобу између родитеља и деце. Кроз игру улога, ученици се уче да разлуче 

факте, осећања и потребе сукобљених страна и да посредују у налажењу конструктивног решења. 

VI Тема - Оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено 

место у њему, и да активно доприносе развоју школе по мери детета. 

- Породично стабло. Кроз цртање и размену о томе деца уче о родбинским везама и видовима 

понашања који могу да их ојачају или ослабе; 

- Жирафе у учионици. Кроз размену и драматизацију ученици се упознају са ефектима наредби и 

захтева, и разликама у осећањима када нешто раде из позитивне односно негативне мотивације; 

- Шта се коме допада. Ученици се уче да артикулишу јасне захтеве у вези са оним што би волели 

да промене у школи; 

- Шта можемо да урадимо. Кроз игру ученици разматрају различите акције које би могли сами да 

предузму да живот у школи учине лепшим и себи и другима. 

VII Тема - Оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да 

активно учествују у њиховом остваривању. 

- Дечја права. Ученици се упознају са Конвенцијом о дечјим правима и бирају и рангирају права 

по важности за њих; 

- Моја одговорност. Ученици уче да препознају везу између права и одговорности и кроз размену 

артикулишу за шта су деца одговорна у породици и у школи; 

- Кад деца крше дечја права. Ученици евоцирају различите ситуације злостављања, ругања, 

насиља међу децом, уче да разумеју зашто се то дешава, и начине како да се заштите; 

- Кад родитељи крше дечја права. Ученици евоцирају различите ситуације злостављања, насиља 

родитеља према деци, уче да разумеју зашто се то дешава, и начине како да се заштите; 

- Кад одрасли у школи крше дечја права. Ученици евоцирају различите ситуације злостављања, 

насиља одраслих који раде у школи према деци, уче да разумеју зашто се то дешава, и начине 

како да се заштите; 

- Различити смо али су нам права иста. Ученици уче да препознају негативне стереотипе, 

ситуације у којима су нека деца неприхваћена у групи јер долазе из 

различитих социјалних, етничких и културних група, уче да разумеју како је онима којима се то 

дешава, и начине како да се то спречи. 

VIII Тема - Развијање и неговање основних људских вредности. 

- Ја то већ умем. Ученицима се изложи листа вредности и врлина, и тражи се да наведу сопствени 

поступак у коме се види да су усвојили ту вредност или врлину, и подстичу да нађу нове поступке 

којим би могли да их изразе; 

- Шта кад се то деси. Ученицима се предоче ситуације у којима деца крше неке од основних 

вредности (крађа, лаж, оговарање), уче да изразе потребе које децу наводе на то, и да открију 

начине на које се те потребе могу задовољити а да се не прекрше вредности; 

- Мој омиљени јунак из приче/бајке/филма. Ученици размењују о томе које вредности изражава 

њихов омиљени лик; 

- Сарадња. Ученици уче да сагледају важност сарадње и узајамног подржавања. 

IX Тема – Евалуација 

- Ја пре, ја после. Ученици се подстичу да сами процене програм који су прошли и сопствено 

напредовање; 

- Презентација резултата рада родитељима. 
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ИСХОДИ  

Позавршетку разреда,ученик ће бити у стању да: 

-искаже захвалност за изречено и учињено што је допринело задовољавању његових потреба 

-препозна потребе других и доприноси да се оне остваре 

-препозна и прихвати сопствена осећања и потрбе, изражава их и задовољава на неугрожавајући 

начи 

-кроз игру и цртеж открива и препознаје осећања (стида, срамоте, љубоморе, кривице) и користи 

начине њиховог превазилажења, уважавајући сопствене потребе и потребе других 

-у комуникацији са другима јасно износи своје мишљење, бира начин слушања и изражавања, не 

угрожавајући друге 

-у сукобима са одраслима и вршњацима проналази и користиконструктивне начине решавања 

проблема 

-штити своја права, уважава права других и преузима одворност за своје речи и поступке у 

ситуацијама насиља 

-препозна вредности и врлине у свакодневним животним ситуацијама и поступцима, причама, 

бајкама, филмовима 

-препозна потребе поступања у ситуацијама које нису друштвено прихватљиве (крађа, 

лаж,оговарање) и открива начине на које може задовољити своје потребе на друштвено 

прихватљив начин. 

 

Активности ученика Активности наставника Начин остваривања 

програма 

- слуша 

- разговара 

- црта, илуструје 

- препознаје своја осећања 

- закључује 

- користи технике  

опуштања и вежбе кретања 

- игра асоцијација 

- имитира 

- посматра 

- проверава 

- комуницира 

- изражава своје мишљење  

и искуство 

- процењује 

- презентује 

-договара се 

-сарађује 

-штити 

-поступа 

-преузима одговорност 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-објашњава 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-вреднује 

- радионичарска 

- дијалошка 

- игра улога 

- илустративна 

- монолошка 

- демонстративна 

- истраживачка 

- тимски рад,  

- рад у пару 

КОРЕЛАЦИЈА 

Грађанско васпитање је у корелацији са свим наставним предметима јер ученици у раду 

примењују научено (тимски рад,тплеранција,поштовање различитости..)  

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА 

Сагласно природи предмета, његовом циљу и задацима наставе, ученици се не оцењују класичним 

школским оценама нити пореде. Проблем може бити то што ученици желе да знају колико су 

добри у одређеној активности, покушавајући да погоде шта одрасли очекују од њих. Задатак 

наставника је да им јасно стави до знања да је свака лична експресија подједнако драгоцена, да 

истакне позитивне потенцијале у сваком од учесника, дајући лични, конкретни подстицај сваком 
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ученику. Најважнији задатак одраслог у процесу васпитања је да помогне ученицима да 

формирају позитивну слику о себи, да стекну самопоуздање и да осете да кроз процес размене са 

другима обогаћују своју личност. 

С тим у вези, овај предмет тражи да наставник буде спреман да подржи ученике када им је тешко 

да се изразе или слушају, и отворен да чује и оно што није у складу са његовим вредностима, без 

критиковања и процењивања. Предуслов за рад на овом предмету је способност непристрасног 

слушања и уживљавања (емпатије) у оно што ученик осећа и жели без уплитања сопствених 

судова, дијагноза, анализа и савета. Изражавање емпатије ученику у упитној форми "Да ли ти сад 

осећаш то и то зато што желиш то и то?" има развојни ефекат јер помаже ученику да и сам 

постане свестан својих осећања и потреба и чини га отворенијим за контакт са наставником па 

тиме и за вредности које он жели да пренесе ученицима. 

Пошто је учење по моделу важан облик учења социјалног понашања, битно је да наставник 

својим понашањем, начином рада и односом према деци демонстрира вредности које жели да 

његови ученици усвоје. 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

 

Циљ: Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз 

непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем 

и ширем окружењу. 

Фонд часова:36 

Tема Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин остваривања 

програма 

1.Биљке 

 

 

 

 

2.Кућа 

- слуша 

- разговара 

- истражује 

- сазнаје 

- сакупља 

- разговара 

- прави 

- презентује 

- игра се 

  - пева и плеше 

  - сарађује 

-организује 

-усмерава 

-наводи 

-ствара  

ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

 проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише- 

координира 

-поставља питања 

-упућује на разне 

изворе 

-презентује 

- монолошка м. 

- дијалошка м. 

- демонстративна м. 

- истраживачка м. 

- илустративна  м. 

- стваралачка м. 

- компаративна м. 

- истраживачка м. 

- амбијентална  настава 

-   примена ИКТ 

-  тимски рад 

интердисциплинарни 

приступ 

- практични радови 

-изложбе 

КОРЕЛАЦИЈА 

Тема/Садржај Веза са предметима Начин остваривања 

1.Биљке 

 

2.Кућа 

-СОН-Ливада;Житарице 

 

-СОН:-Насеља;Материјали; 

Просторије у кући и стану; Домаће 

животиње; Празници 

-Ликовна к.-декоративни елементи 

-Српски језик-Народне 

умотворине 

-Музичка култура-Народне песме 

и игре 

-Понављање, утврђивање и 

примена знања 1.разреда и  

повезивање са новим 

садржајима 
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EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ 

Наставник треба да: 

 Приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације; 

 развије позитивна осећања према језику који учи; 

 подстакне потребу за учењем страних језика; 

 подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 

 олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 

 стимулише машту, креативност и радозналост. 

Ученик треба да: 

 стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама.  

  развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика. 

  разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама. 

  усмено изражава садржаје у вези са познатим темама, самостално или уз помоћ наставника. 

  остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са познатим 

темама. 

 препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај 

личног залагања у процесу учења страног језика. 

 разликује језик који учи од других језика; 

 препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, 

ритам и интонацију; 

 разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

 разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-

визуелних записа; 

 разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.); 

 развија способност и навику слушања са разумевањем. 

 разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, акцентује речи, поштује ритам и интонацију; 

 даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ;  

 описује кратким и једноставним језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијама;  

 именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују;  

 репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 

 реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања о познатим темама;  

 поставља једноставна питања;  

 изражава допадање и недопадање;  

 учествује у игри и комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.). 

 препознаје шта јеново научио;  

 препознаје, на елементарном нивоу, гласовну структуру језика који учи и уочава разлику у 

односу на матерњи језик;  

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости);  

 

Наставна 

област/тема 

Начин и поступци остваривања програма Начини провере, 

праћења и остваривања 

стандарда (или исхода) 

Greetings 

 

-Изговарање кратких поздрава 

-Слушање аудио садржаја 

-Иницијална провера, -
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Colours  

 

-Учење кроз игру и покрет 

-Понављање и певање у групи 

-Повезивање звучног материјала са илустрацијом 

-Слушање и реаговање на команде наставника, 

разумевањеинструкција 

-Преношење вербалних садржаја на папир кроз 

слику, цртеж 

-Симулација појединих догађаја из приче на 

основу којих ученици разумеју причу 

-„Превођење“ исказа у гест и геста у исказ 

-Препознавање именовање речи 

-Класирање и упоређивање (по облику, боји) 

-Повезивање са сликом и бојење по диктату 

-Правилан изговор 

-Развијање способности слушања и разумевања 

наставника 

-Мануелне активности (сецкање, бојење, прављење 

предмета од папира) 

-Погађање предмета или лица 

-Језичке структуре: It's, This is, He’s/She’s? They’re/ 

I’ve got/I like 

-Израда честитки 

(Интер)културни садржаји: значајни празници и 

начин прославе, честитање, учтиво обраћање 

полугодишња провера, -

тестови,  

-петнаестоминутне 

провере 

-разумевање говора 

-усмено изражавање  

-домаћи задаци, 

-активност на часу, однос 

према раду и предмету 

-сарадња у групи/пару 

-пројекти, панои 

 

School 

things 

 

Toys  

 

Family  

 

Feelings 

 

Zoo animals 

 

Jobs 

 

Clothes  

 

Food and 

drink 

 

Festivals 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

 

Наставна 

 област / тема 

Веза са предметима Начин реализације 

Greetings 

 

Математика(1.р.) Усмено подсећање на стечена знања и 

повезивање са појмом броја 

Colours  

 

Ликовно, 

математика(1.р.) 

Обнављање основних боја, 

пребројавање, претходник и следбеник 

броја 

School things 

 

Свет око нас (1.р.), 

музичка култура 

Именовање предмета у  учионици; 

певање у хору 

Toys  

 

Музичко васпитање, 

грађанско васитање 

Певање песмица; питања у вези са 

омиљеном играчком 

Family  

 

Свет око 

нас(породица-1.р.), 

српски језик, 

Математика(1.р.) 

Именовање и представљање чланова 

породице; 

Подсећање на множину именица; 

прва десетица-бројевна права  

Feelings Грађанско васпитање Разговор о осећањима 

Zoo animals 

 

Српски језик Обнављање стеченог знања-множина 

именица 

Jobs 

 

Српски језик (2.р.) 

Свет око нас 

Препознавање слова латинице; 

Обнављање занимања 

Clothes  

 

Музичка култура; 

Српски језик 

Певање у хору 

Препознавање реченице 

Food and drink 

 

Грађанско васпитање  Изражавање допадања и недопадања  
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Festivals Веронаука 

Грађанско васпитање 

Ликовно 

Подсећање на начин прослављања 

празника 

Здрава храна и понашање за време 

оброка 

Израда пригодних честитки 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Оперативни задаци наставе Православног катихизиса - веронауке  за 2.разред: разумевање 

Литургије као догађаја заједништва. Да се на Литургији појављује Бог као заједница личности: 

Отац, Син и Дух Свети. Да упознају структуру Литургије и препознају радње. Да уоче да је 

Господ Исус Христос присутан у светој тајни причешћа. Да љубав чини биће присутним. 

Наставна област / тема Начин и поступци остваривања програма 

БОГ ЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЛИЧНОСТИ 

ОЦА,СИНА И СВЕТОГА ДУХА 

Опажање, анализирање и систематизовање података,  

примена усвојеног знања, вежбање, логичко 

закључивање, фронтални, индивидуални- усвајање 

знања, посматрање, групни, рад у пару 

СТРУКТУРА ЛИТУРГИЈЕ        -

ЦРКВЕ 

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и 

синтетизовање података, примена усвојеног знања, 

вежбање, повезивање, фронтални, индивидуални,  

групни, рад у пару, вежбање 

ЛИТУРГИЈА                   - 

ОТКРИВАЊЕ БОГА 

логичко посматрање, посматрање, опажање, откривање 

и уочавање законитости, анализирање и 

систематизовање података, примена усвојеног знања, 

вежбање, фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

ЛИТУРГИЈА И ПРИСУСТВО 

ХРИСТОВО И ИСЧЕКИВАЊЕ 

ДОЛАСКА ХРИСТОВОГ 

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и 

систематизовање података, примена усвојеног знања, 

вежбање, повезивање, логичко закључивање,  

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

ПОСТОЈАЊЕ ПРИРОДЕ ЈЕ ИЗРАЗ 

ЉУБАВИ БОГА И ЧОВЕКА 

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и 

синтетизовање података, примена усвојеног знања,  

повезивање, фронтални, индивидуални, групни, рад у 

пару 

БОГ ЈЕ СТВОРИО СВЕТ ДА СА 

ЊИМ ИМА ВЕЧНУ ЗАЈЕДНИЦУ 

ЉУБАВИ ПРЕКО ЧОВЕКА И ДА У 

ТОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЧОВЕК БУДЕ 

ВЕЧНО И НЕПО- НОВЉИВО БИЋЕ 

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и 

синтетизовање података, примена усвојеног знања,  

вежбање, логичко повезивање, закључивање,  

фронтални, индивидуални, групни 

 

 

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода) 

 

  Активност на часу, квизови, повезивање појмова кроз интерактивне игре, показивање 

иницијативе, рад у тиму. 

 

КОРЕЛАЦИЈА: 

У оквиру предмета:  

Библијска повест о стварању света ( 1. разред), Црква – Тело Христово ( 1. разред), Христова 

њубав према људима и свету (2.разред), Свет као наш дом и ,, наше ,, тело“ (1.разред) 

Са другим предметима: 
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Верска настава:Постојање природе је израз њубави Бога и човека -Свет око нас: Жива и нежива 

природа (2.разред - Свет око нас) 

 

Трећи разред 

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Сврха програма образовања 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, 

здравствене, еколошке  и информатичке писмености неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене 

потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и 

интересе, уз активно и одговорно учешће у економским, друштвеном и културном животу и допринос демократском, 

економском и културном резвоју друштва. 

Циљеви и задаци програма образовања су : 

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у 

коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима; 

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 

- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима 

доживотног учења; 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот; 

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и 

културе националних мањина; 

- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и 

толерантног друштва; 

- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и 

вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница 

као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која 

нарушавају остваривање права на различитост; 

-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у 

демократски уређеном друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање 

индивидуалне одговорности. 

А. ОБАВЕЗНО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће 

се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, 

позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе српског језика: 

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног 

језика; 

и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 

- поступно, - поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског 

језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе 

и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, 

богаћење речника, језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, 

усмереног, истраживачког); 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање 

књижевноуметничких дела разних жанрова;- упознавање, читање и тумачење популарних систематично и доследно 

оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста; 
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- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на 

самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о 

прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, 

филм); 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности; 

- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске 

књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 

- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији; 

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, 

драмска, новинарска секција и др.); 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних 

вредности; 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 

 

Оперативни задаци: 

-овладавање техником читања и писања на оба писма 

-савладавање просте реченице 

-стицање основних знања о именицама, придевима и глаголима 

-увођење у тумачење књижевног дела 

-овладавање усменим и писменим изражавањем (препричавање, причање, извештавање и описивање) 

-упознавање методологије израде писмених састава 

 

Наставна област / тема Начин и поступци остваривања програма 

Књижевност (72) 

- лирика 

- епика 

- драма 

(читање и тумачење текстова, 

функционални појмови) 

 

Развијање осећања за аутентичне естетске вредности у 

књижевности 

  Разумевање драмског текста и развијање маште 

  Развијање моралних норми, ставова и 

одговорности према другима -  игра улога  

Учествовање на литерарним такмичењима 

  Упућивање ученика како да дођу до података – различити извори 

знања: 

 - библиотека – потражити информације и од библиотекарке. 

Пронаћи књиге, чланке о датој теми. 

 - интернет –  уз помоћ наставника, прикључити се на интернет и 

пронаћи потребне податке и слике. 

 - родитељи – кроз разговор са старијима доћи до неких података 

.  
Језик 

- граматика (38) 

(реченица:појам глаголског 

предиката, синтагма у функцији 

објекта и прилошких одредби за 

место, време, начин; 

именице:збирне и 

градивне;придеви:присвојни и 

градивни;заменице:личне, 

бројеви:основни и редни;глаголи 

:презент,перфекат,футур;управни 

и неуправни говор;утврђивање 

садржаја обрађених до 3.разреда 

- правопис (20) 

Употреба великог слова у 

писању:имена држава  и њихових 

становника,имена насеља и 

њихових становника; писање 

Обучавање, увежбавање и примена усвојених појмова на писаним 

материјалима различитог степена тежине  

 Продубљивање сарадње ученика и наставника, (квиз знања, 

говорна вежба, интервју , промовисање креативности, резултата 

рада...) 

 

 Прилагођавање захтева интересовањима и могућностима ученика 

– индидивуализовани рад 

 

 
Обучавање у писању великог слова и повезивање са реалним животом са циљем 

да садржаји буду усвојени као систем и да буду део фукционалног знања ученика 

Израда заједничког плаката из правописа на хамеру 

  Увежбавање и примена усвојених правописних правила на писаним 

материјалима различитог степена тежине 
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управног и неуправног 

говора;наводници, заграда;писање 

присвојних придева изведених од 

властитих имена;писање 

сугласника ј, писање скрађеница 

које означавају имена 

држава;примена правописних 

правила 

Језичка култура (56) 

Препричавање текста,причање у 

дијалошкој форми,описивање 

слика који приказују пејзаже, 

ентеријере, портрете 

Подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и драмско 

стваралаштво 

 -како пишемо песме (основне карактеристике песме: стих, строфа, 

рима, песничке слике, осећања 
Охрабривање ученика за различите облике изражавања 

  Подстицање на учешће у актуелним друштвеним дешавањима  

 Припрема и реализација приредби 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

Наставна област/тема Веза са предметима Начин реализације 

Књижевност  

- лирика 

- епика 

- драма 

(читање и тумачење текстова, 

функционални појмови) 

-Између свих подручја предмета 

(Ученици на свим часовима 

читају, пишу и усмено се 

изражавају) 

-Ликовна култура-цртање 

-Музичка култура 

-Слободне активности 

-Утврђивање знања о раније ученим 

текстовима и примена истог на нове садржаје. 

-Илустровање 

-Слушање музике 

-Примена научених текстова на школске 

приредбе, конкурсе, сарадња са часописима за 

децу, такмичење, смотре. 

Језик 

- граматика 

(реченица:значење и облик, 

прилошке одредбе за место, 

време, начин; именице:заједничке 

и властите;придеви:присвојни и 

описни; бројеви:основни и 

редни;глаголи 

:презент,перфекат,футур;управни 

и неуправни говор;утврђивање 

садржаја обрађених до 3.разреда 

- правопис (11) 

Употреба великог слова у 

писању:имена држава  и њихових 

становника,имена насеља и 

њихових становника; писање 

управног и неуправног 

говора;наводници, заграда;писање 

присвојних ;писање сугласника ј, 

писање скраћеница које 

означавају имена држава;примена 

правописних правила 

-Између свих подручја предмета 

(Ученици на свим часовима 

читају, пишу и усмено се 

изражавају) 

 

-Утврђивање знања о раније ученим о 

граматичким и правописним садржајима и 

примена истог на нове садржаје. 

 

-Утврђивање знања о раније ученим о 

граматичким и правописним садржајима и 

примена истог на нове садржаје. 

-Усмено и писмено изражавање уз поштовање 

језичке норме. 

 

 

-Утврђивање знања о раније ученим о 

граматичким и правописним садржајима и 

примена истог на нове садржаје. 

 

Језичка култура 

Препричавање текста,причање у 

дијалошкој форми,описивање 

слика који приказују пејзаже, 

ентеријере, портрете 

-Између свих подручја предмета 

(Ученици на свим часовима 

читају, пишу и усмено се 

изражавају) 

-Ликовна култура-цртање 

-Музичка култура 

-Слободне активности 

-Илустровање 

-Слушање музике 

-Примена научених текстова на школске 

приредбе, конкурсе, сарадња са часописима за 

децу, такмичење, смотре. 
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Праћење и провера знања 

-Иницијално тестирање на почетку школске године 

-Два школска писмена задатка 

-Писмене вежбе, диктати, аутодиктати, одговори на постављена питања 

-Наставни листићи за петоминутно испитивање 

-Тестирање читања  

-Контролни задаци 

-Праћење ученика одвија се стално и у оквиру свих школских активности (усмено и писмено изражавање), указује се 

на грешке и отклањају неправилности 

-Тестирање знања ученика на крају школске године  

МАТЕМАТИКА 

Циљ и задаци 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна 

за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања 

у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за 

самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и 

свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе математике јесу: 

- да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним 

појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 

- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим 

подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у 

рад; 

- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног 

мишљења; 

- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и 

изучавању природних појава; 

- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и 

усменом облику; 

- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; 

- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне 

законе тих операција; 

- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе; 

- да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; 

- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком 

васпитању и образовању; 

- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, 

уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; 

- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању 

правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика; 

- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.  

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

-савладају читање, писање и упоређивање бројева до 1000 

-упознају римске цифре 

-успешно обављају све четири рачунске операције до 1000 

-упозната својства операција користе за рационалније рачунање 

-упознају зависност резултата од компоненти рач.операција 

-знају да израчунају вредност израза са највише 3 рач.операције 

-умеју да прочитају и запишу својства рач.операција помоћу слова 

-знају да одреде вредност израза са словима 

-знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000 

-упознају и правилно записују разломке  чији је бројилац 1, а именилац мањи или једнак 10 

-успешно решавају текстуалне задатке 

-формирају представе о правој и полуправој 

-уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао 

-знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу 

-стичу представе о подударности фигура 

-знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла 

-упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година, век ) 
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Наставна област/тема  Начини и поступци остваривања програма 

Природни бројеви до 1000 

 Обнављање рачунских операција кроз задатке са 

сабирањем, одузимањем, множењем и дељењем 

 Обука у читању, писању и упоређивању 

природних бројева 

 Вежбање на припремљеним задацима 

прилагођеним могућностима рада у групи, пару или 

индивидуално. 

 Заступљени нивои диференцијације: 

- мање сложени  рачунски задаци 

- комбиновани  рачунски  и  текстуални  задаци 

- логички проблемски    задаци 

- одређује непознати број у скупу бројева до 1000 

 Обука у читању и писању римских цифара и примена 

наученог знања на наставним листићима и диференцираним 

задацима 

 Обука у записивању, читању и графичком 

приказивању разломака 

 Вежбање и примена наученог на наставним 

листићима различитог нивоа сложености 

Геометријски облици и 

њихови међусобни 

односи 

 Обука у цртању правоугаоника, квадрата и троугла 

троугаоником и лењиром, а касније троугаоником и    

шестаром 

Обука у израчунавању обима правоугаоника, квадрата и 

троугла 

 Обучавање, цртање и обележавање, углова, паралелних и 

нормалних права правилним коришћењем два троугаоника 

 Обука у цртању круга и кружнице 

 Упознавање основних елемената круга и кружнице (центар 

круга, полупречник, пречник, круг, кружница) и обучавање 

у цртању и обележавању 

 Подстицање ученика да правилно користе геометријски 

прибор 

 Примена знања на припремљеним наставним листићима 

различитих нивоа усвојеног знања 

Мерење и мере 

 Обнављање и проширивање знања о јединицама за мерење 

кроз диференциране задатке 

 Примена наученог знања на задацима за израчунавање 

дужине, масе, запремине и времена и активно коришћење 

наученог знања у свакодневном животу (удаљеност куће од 

школе, дужина пређеног пута, време проведено у игри, 

учењу, одмору, маса купљеног воћа, износ 

потрошеног  новца, запремина попијеног сока...) 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

Наставна област/тема Веза са предметима Начин реализације 

Скуп природних бројева 

Упознавање скупа  природних 

бројева;сабирање и одузимање у скупу 

природних;множење и дељење у скупу 

природних бројева; једнашине и 

неједначине; разломци 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Читање и писање 

-Цртање, графичко 

приказивање 
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Мерење и мере 

Мере за дужину;  јединице мере за 

време; јединице мере за масу, 

запремину 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Природа и друштво 

-Физичко васпитање 

--Читање и писање 

-Цртање, графичко 

приказивање 

-Мерење времена 

-Мерење телесне масе 

ученика, мерење дужине 

скока у даљ, мерење дужине 

стазе за трчање. 

Обим 

Цртање и уочавање геометријских 

облика; обим квадрата и правоугаоника 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

 

--Читање и писање 

-Цртање, графичко 

приказивање 

 

Праћење и провера знања 

-Иницијално тестирање ученика на почетку школске године 

-Петоминутна испитивања на крају часа (наставни листићи) 

-Контролни задаци после сваке наставне теме 

-Решавање задатака на табли 

-Тестирање знања на крају школске године (провера постигнутих стандарда) 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Циљ и задаци 

Циљ:-упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему 

Задаци: 

-развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова 

-развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове 

повезаности 

-развијање основних елемената логичког мишљења 

-развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења 

-оспособљавање за самостално учење и проналажење информација 

-инегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва 

-стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење 

-усвајање цивилизацијских тековина 

-развијање еколошке свести 

Оперативни задаци: 

-развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука 

-развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружељу-завичају 

-развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења 

-развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове 

повезаности 

-развијање логичког мишљења 

-оспособљавање за орјентацију у простору и времену 

-стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој процеса учења 

-разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама 

-развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу 

 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

/ ТЕМА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Природа, човек, 

друштво 

Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтални и групни облик рада уз 

уважавање искуства ученика и ваншколских знања. 

 
 

 

 Ученици се воде кроз различите начине учења и представљања резултата рада 

(одељењски пано, тематски плакат, табеле, шеме, макете, асоцијације, 

укрштенице, мапе ума, есеји, слике, апликације, играње улога, квизови, писани 

материјал 

 Проширивање знања ученика о живој природи, животним заједницама и вези 

живе и неживе природе кроз посматрање и уочавање околине која их окружује 
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 Подстицање свести о улози човека у очувању природе 

          Коришћење различитих извора сазнања, праћења временских прилика и промена у 

природи и њихов значај за живот у окружењу,очување животне средине ( еколошке 

радионице). 

         Организовањем екскурзија и наставе у природи систематизују се знања ученика о 

облицима рељефа и вода, стратешки положај државе Србије – природне и државне 

границе, природна богатства, обновљиви и необновљиви ресурси. 

 

Кретање у простору и 

времену 

Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтални и групни облик рада уз 

уважавање искуства ученика и ваншколских знања. 

 Ученици ће упознати различите облике кретања и њихове основне карактеристике 

 Ученици ће у природи одређивати стране света 

 Урадиће план учионице, упознати се са географском картом, планом нашег града 

 Коришћењем часовника и календара ученици ће проширити знања о временским 

одредницама (датум, година, деценија, век-ближа и даља прошлост) 
 

Наше наслеђе Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтални и групни облик рада уз 

уважавање искуства ученика и ваншколских знања. 

 Коришћењем различитих извора сазнања, историјским изворима и траговима 

прошлости кроз слике, старе предмете, оруђа и алате (посета музеја, обилазак 

манастира ); Организовањем екскурзија и наставе у природи. 
 

Материјали и њихова 

употреба 

 

Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтални и групни облик рада уз 

уважавање искуства ученика и ваншколских знања. 

         Захтеви се прилагођавају интересовањима и могућностима ученика кроз тимски и 

групни рад. 

 Извођење експеримената, огледа везаних за неживу природу – агрегатна стања 

воде, разноврсност материјала и њихова својства, топлотну и електричну 

проводљивост материјала (употреба батеријске лампе, струјног кола), вежбe 

логичког закључивања, презентације, коришћење различитих извора сазнања, 

праћење временских прилика и промена у природи, очување животне средине 

(еколошке радионице и представе). 

Људска делатност Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтални и групни облик рада уз 

уважавање искуства ученика и ваншколских знања. 

 Ученици ће се упознати са производним и непроизводним делатностима људи у 

нашем крају кроз различите садржаје (текстови, слике), као и са насељима нашег 

краја 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

Наставна област/тема Веза са предметима Начин реализације 

Природа, човек, друштво 

Облици рељефа у окружењу, 

облици појављивања воде у 

окружењу, животне заједнице, 

нежива природа 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Природа и друштво 

 

-Ликовна култура 

 

- Народна традиција 

-Читање и писање 

-Цртање, графичко приказивање 

-Подсећање на већ стечена знања из природе и 

друштва путем постављања питања и 

проширивањем са новим постављањем питања на 

нове наставне садржаје. 

-Цртање рељефа, прављење рељефа, макета... 

-Осврт на изглед насеља некадисад . 

Кретање у простору и времену 

Различити облици кретања 

,орјентација у простору, 

временске одреднице 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Природа и друштво 

 

-Читање и писање 

-Цртање, графичко приказивање 

-Подсећање на већ стечена знања из природе и 

друштва путем постављања питања и 

проширивањем са новим постављањем питања на 

нове наставне садржаје. 

Наше наслеђе 

Прошлост, трагови прошлости, 

мој завичај и његова прошлост, 

знаменити људи нашег краја 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Природа и друштво 

 

-Читање и писање 

-Цртање, графичко приказивање 

-Подсећање на већ стечена знања из природе и 

друштва путем постављања питања и 

проширивањем са новим постављањем питања на 
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-Народна традиција 

нове наставне садржаје. 

-Примена стеченог знања о занимањима људи кроз 

историју. 

Материјали и њихова употреба 

 

Промене материјала,електрична 

проводљивост, магнетна својства 

материјала, употреба материјала 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Природа и друштво 

 

-Читање и писање 

-Цртање, графичко приказивање 

-Подсећање на већ стечена знања из природе и 

друштва путем постављања питања и 

проширивањем са новим постављањем питања на 

нове наставне садржаје. 

Људска делатност 

Становништво нашег краја, 

производне и непроизводне 

делатности људи, насеља и 

саобраћај, међусобни утицаји 

човека и окружења 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Природа и друштво 

 

- Народна традиција 

-Читање и писање 

-Цртање, графичко приказивање 

-Подсећање на већ стечена знања из природе и 

друштва путем постављања питања и 

проширивањем са новим постављањем питања на 

нове наставне садржаје. 

Занати- производни и непроизводни 

 

Праћење и провера знања 
- Контролне вежбе 

Праћење и вредновање треба обављати континуирано, уважавајући интересовања и активности ученика у процесу 

учења, а у складу са индивидуалним развојним способностима. Обавеза учитеља је да организовањем наставе - учења, 

утиче мотивационо и подстицајно на развој способности ученика - уз максимално коришћење диференцираних 

захтева и интересантних начина рада - у циљу поштовања права на различитост, како у нивоу предзнања ученика, 

тако и динамике развоја њихових потенцијалних способности. При процесу праћења остваривања постављених 

циљева и задатака, као и постизању постављених стандарда, пожељно је што мање користити класичне писмене 

провере знања - контролне и писмене вежбе.Поред мотивационог значаја, оцена би требало да представља и одраз 

квалитета испуњености постављених стандарда (знања, умења, ставова и вредности) у оквиру предмета. 

-Иницијално тестирање на почетку школске године 

-Завршно тестирање на крају школске године 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 
 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

/ ТЕМА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Коришћење разног 

материјала за 

компоновање 

-дорада и 

преобликовање 

започетих облика 

 

Композиција и покрет 

у композицији 
-композиција линија, 

боја, облика, светла и 

сенке 

 

Орнаментика 

Линеарна, површинска, 

тродимензионална 

орнаментика 

Простор ( повезивање 

разних облика у 

целину) 

- аутоматски начин 

цртања, субјективно 

Садржаји ће се реализовати поступо, интегришући знања и вештине стечене у 

свакодневном животу, уводећи ученике у различите могућности комуникације и 

споразумевања(ликовновизуелног),као и оспособљавање ученика да се на што креативнији 

и маштовитији начин служе средствима и техникама визуелноликовног изражавања кроз 

индивидуалне и групне облике рада,засноване на интердисциплинарном 

принципукорелацији са осталим наставним предметима уз индивидуализовани и 

диференцирани приступ у раду:  

 

*повлачење линија,шари по низу,ритму у простору:леводесно,горе-доле,косо,положено, 

(лепо писање,орнаменти,цртање стрипа)  

 

*вежбе опажања различитих контурних облика,величина,светлина,боја *коришћење 

основних материјала,техника: цртање:бојице,фломастери,креде,па стеле; сликање:папир у 

боји,водене боје,темпере; (илусровање књижњвних дела,израда честитки,портрета,мртве 

природе...) вајање и моделирање:пластелин,глина,тесто (израда накита,посуђа,природних 

фигура)  

 

*умотавање,паковање, предмета помоћу различитих,материјала(израда,поклона рамова, 

украса) 

 

 *пробликовање и трансформација тродимензионалних облика у нове облике 

(рециклажа,дизајнирање,креирање играчака)  
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осећање простора, 

илузија простора 

Одабирање случајно 

добијених ликовних 

односа по личном 

избору ученика 

- слика случај 

Плакат, билборд, 

реклама 

- визуелне информације, 

поруке, препоруке 

Ликовне поруке као 

могућност 

споразумевања 

- Визуелно 

споразумевање 

*креирање маски,костима,израда сцене за одељењске и школске приредбе *посете 

изложбама и музејима,галеријама (разликовање савремене од  

примењене уметности,развијање осећаја за лепо,корисно)  

 

*процењивање ликовних радова користећи стручну терминологију,развијање естетских 

критеријума у анализи уметничких дела. 

 

 

 

 Садржаји предмета ликовне културе биће засновани на развоју ученичких компетенција: 

естетска компетенција,еколошка компетенција,вештина комуникације и вештине за живот 

у демократском друштву. 

 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

Наставна област/тема Веза са предметима Начин реализације 

Kоришћење разног материјала 

за компоновање 

-дорада и преобликовање 

започетих облика 

 

-Математика 

-Ликовна култура 

-Фигуре и облици. 

-Примена и проширивање стеченог знања у 

претходним разредима. 

Композиција и покрет у 

композицији 

-композиција линија, боја, облика, 

светла и сенке  

-Српски језик 

 

-Математика 

-Ликовна култура 

-Илустровање уметничког доживљаја. 

-Фигуре и облици. 

-Примена и проширивање стеченог знања у 

претходним разредима. 

 

Орнаментика 

Линеарна, површинска, 

тродимензионална орнаментика 

Српски језик 

 

Музичка култура 

Ликовна култура 

-Илустровање уметничког доживљаја. 

-Илустровање уметничког доживљаја. 

--Примена и проширивање стеченог знања у 

претходним разредима. 

Простор ( повезивање разних 

облика у целину) 

- аутоматски начин цртања, 

субјективно осећање простора, 

илузија простора 

Српски језик 

 

Музичка култура 

 

Ликовна култура 

-Илустровање уметничког доживљаја. 

-Илустровање уметничког доживљаја. 

--Примена и проширивање стеченог знања у 

претходним разредима. 

Одабирање случајно добијених 

ликовних односа по личном 

избору ученика 

- слика случај 

-Математика 

 

-Ликовна култура 

-Фигуре и облици. 

--Примена и проширивање стеченог знања у 

претходним разредима. 

Плакат, билборд, реклама 

- визуелне информације, поруке, 

препоруке 

-Ликовна култура 

 

-Слободне активности 

--Примена и проширивање стеченог знања у 

претходним разредима. 

 

Ликовне поруке као могућност 

споразумевања 

- Визуелно споразумевање 

-Српски језик -Илустровање уметничког доживљаја 

 

Праћење и провера знања 

Приликом оцењивања, треба да имамо у виду образовне стандарде, али и знање проткано осећајима или осећаје 

обогаћене знањем претпостављене непосредним естетским доживљајем ученика.Увек треба имати на уму постављени 

циљ и задатке. У којој мери је реализован циљ и како су остварени задаци, тим пре што себе увек треба да 

преиспитујемо како би ученик, ако није био успешан у некој техници, решио постављени проблем, како би га решио у 

некој другој техници са другим материјалима. На томе треба да инсистирамо и у процесима вежбања, јер се у пракси 

такве ситуације врло често дешавају, да ученик буде успешнији у некој другој техници.Приликом оцењивања, треба 

се ослободити награђивања ученика за миметичка решавања (имитације, копирања, опонашања природе и човекових 

творевина), то због тога што је већ речено да ученици основношколског узраста не могу решавати такве захтеве. Ако 

ученици по својој  
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природи имају потребу да имитирају, то им не треба спорити, али ми од њих немамо право да тражимо имитацију. 

Уколико смо уочили да је он ушао у манир, па је самим тим постао и вешт у копирању самог себе, треба га 

подстицати начином оцењивања да се ослободи манира. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

НАСТАВНА ОБЛАСТ / 

ТЕМА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Извођење музике 

певањем и свирањем 

Певање песама по слуху 

и по нотном тексту и 

свирање пратње за 

бројалице и песме 

Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтални, групни рад, рад у пару 

корелацији са другим предметима: српски језик, ликовна култура, физичко васпитање, 

природа и друштво, математика, народна традиција. 

Ученици се воде кроз различите начине учења и представљања резултата рада ( певање, 

свирање, слушање, дидактичке и музичке игре, импровизације, ликовно изражавање, 

ребусе, плакате, музичке диктате , ритмичке допуњалке, мелодијске допуњалке са 

потписаним текстом, асоцијације, укрштенице , решавање задатака , квизове. Обучавају се 

за певање песама по слуху и са нотног текста солмизацијом ( дечје песме и игре са 

певањем ) - усвајање музичког речника кроз певање/свирање: - ознаке за темпо и тонске 

висине - усвајање музичког писма и појмова : цела нота и пауза, нота четвртине са тачком, 

корона; појам и називи интервала; Ц дур лествица; ступањ; степен и полустепен; знак за 

репетицију, прима и секунда волта; савладавање тонске висине и солмизације; свирање 

песама на мелодијским инструментима и певање модела и наменских песама;  

Слушање музике  

Слушање 

вокално.инструменталних 

композиција, народне 

песме и игре 

Навикавање ученика на пажљиво слушање музике, стицање искуства у слушном 

разликовању звучних боја ( људски гласови, музички инструменти); подстицање 

изражавања ученика о слушаном делу; 

Стварање музике  

Ритмичке и мелодијске 

допуњалке 

- стално подстицање ученика на измишљање ритмичких целина спонтано изговореним 

или отпеваним групама гласова; слободно импровизовани дијалози помоћу дечјих 

инструмената; импровизација дечје мелодије на властити стих или на стих који је 

предложио учитељ; осмишљавање покрета уз музику; слободно музичко изражавање; 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

Наставна област/тема Веза са предметима Начин реализације 

Извођење музике певањем и 

свирањем 

Певање песама по слуху и по нотном 

тексту и свирање пратње за бројалице 

и песме 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Учење текстова песама 

--Илустровање уметничког доживљаја 

Слушање музике 

 

Слушање вокално.инструменталних 

композиција, народне песме и игре 

-Српски језик 

-Народна традиција 

-Физичко васпитање 

-Слободне активности 

-Учење текстова песама 

-Улога народне музике и музичких инструмената 

-Извођење музичких игара 

-Припремање, извођење и присуство приредбама 

и свечаностима. 

 

Праћење и провера знања 

У 3.разреду оцењивање је бројчано. Оно је у функцији праћења напредовања ученика. 

Познато је да дете рођењем носи у себи клицу разних музичких способности (осећај за ритам, интонацију, 

изражајност у динамици и темпу, осећај за реализацију музичких мисли покретом, групно свирање, итд.).Да би се 

пратило напредовање ученика важно је да наставник упозна музичке способности сваког ученика.Некада се музичке 

способности појединца могу уочити врло рано, или је полагани раст неких способности такав да их често сматрамо 

потпуним изостанком.Кроз наставу музичке културе поставља се захтев да се код ученика развија естетски доживљај, 

машта, вештине, навике и стваралачки импулс. 

Сваком ученику треба омогућити најбољи могућ развој у оквиру васпитно-образовног рада, без погрешних реаговања 

типа: Ти немаш слуха. Основни задатак наставника јесте да храбри и подстиче ученика. 

Оцењивање је саставни део процеса учења и наставе, а треба да подржи учење и допринесе његовој успешности.Оно 

захтева максимално реалне и објективне критеријуме у оцењивању сваког ученика појединачно.Процене о томе 

колико је који ученик лепо и музикално интерпретирао песму више су у домену естетског процењивања.Наставник 

разредне наставе треба да сагледа опште ангажовање и рад ученика и према томе да донесе адекватну и реалну оцену. 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНА ОБЛАСТ / ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Атлетика 

Техника трчања 

Скок увис 

Скок удаљ 

Бацање лопте 

Штафетно трчање 

 

Вежбе на тлу и справама 

Колут напред и колут назад, греда, прескок 

 

Ритмичке вежбе и народни плесови 

 Вежбе равнотеже, вијача, обруч, плесови 

 

Елементарне игре 

Основе спортских игара 

Садржај ће се реализовати селективно и поступно кроз групни рад, 

индивидуални, рад у пару, кооперативно учење, вршњачко 

подучавање на часовима редовне наставе, али и кроз ваннаставне 

активности (излети, кросеви, шетње, настава у природи,такмичењ а, 

Дани спорта и сл.) подстичући разне активности ученика кроз 

следеће етапе: одређивање радних задатака,утврђива ња стања, 

средстава, метода за остваривање радних задатака, праћење и 

вредновање резултата рада, а са циљем да се ови садржаји представе 

и усвоје као систем. Овим активностима јачаће се ученичке 

компетенције: вештина комуникације и сарадње, компет. за 

целоживотно учење, вештине за живот у демократском друштву, 

брига  за здравље. 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

Наставна област/тема Веза са предметима Начин реализације 

Атлетика 

Техника трчања 

Скок увис 

Скок удаљ 

Бацање лопте 

Српски језик-Умеће комуникације Односи се на све предмете као и на саму 

корелацију унутар физичког васпитања- 

демонстрација на часу, тимски рад као и 

непосредна настава 

Вежбе на тлу и справама 

Колут напред и колут назад, 

прескок, ниска клупа 

Српски језик-Умеће комуникације 

Музичка култура- ритам, 

динамика 

Односи се на све предмете као и на саму 

корелацију унутар физичког васпитања- 

демонстрација на часу, тимски рад као и 

непосредна настава 

Ритмичке вежбе и народни 

плесови 

Вежбе равнотеже, вијача, обруч, 

плесови 

Музичка култура- ритам, 

динамика 

Односи се на све предмете као и на саму 

корелацију унутар физичког васпитања- 

демонстрација на часу, тимски рад као и 

непосредна настава 

Елементарне игре 

Основе спортских игара 
Народна традиција -Развој игара кроз време. 

 

Праћење и вредновање рада ученика 

 

Праћење напретка ученика обавља се сукцесивно у току целе школске године, на основу јединствене методологије 

која предвиђа следеће тематске целине: 

1. Стање моторичких способности; 

2. Стање здравља и хигијенских навика; 

3. Достигнути ниво савладаности моторних знања, умења и навика; 

4. Однос према раду. 

1. Праћење и вредновање моторичких способности врши се на основу савладаности програмског садржаја којим се 

подстиче развој оних физичких способности за које је овај узраст критичан период због њихове трансформације под 

утицајем физичких активности - координација, гипкост, равнотежа и експлозивна снага. 

2. Стање здравља и хигијенских навика, прати се на основу утврђивања нивоа правилног држања тела и одржавања 

личне и колективне хигијене. 

3. Степен савладаности моторних знања и умења спроводи се на основу минималних програмских захтева, који је 

утврђен на крају навођења програмских садржаја. 

4. Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, такмичењима и 

ваншколским активностима. 

У четвртом разреду оцењивање се врши бројчано, на основу остваривања циљеваоперативних задатака. 

Описни квалификативни распоређују се у три нивоа, којим се одређује степен укупног психофизичког статуса 

ученика. 

Вредновање и оцењивање постигнутих резултата и достигнућа ученика врши се током целе године, у току и након 

савладавања планираног програмског садржаја, а према наведеним елементима за четири тематске целине.Наставник 

пажљиво прати ученика и оцењује тако да се добија потпуна слика о психофизичком статусу сваког 
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ученика.Наставник може да унесе и још нека своја запажања која нису предвиђена овим тематским целинама, ако је 

то у интересу ученика.У целини, потребан је и педагошки приступ вредновању достигнућа ученика, како би оцена, 

било да је описна или бројчана, деловала стимулативно и указивала на напредак ученика, поготову што је за овај 

узраст карактеристична велика заинтересованост за покрет и игру. 

У току праћења и оцењивања, треба ученике упознавати са циљем постигнућа, путем слика, постера и других 

очигледних материјала и средстава, како би они постали активни учесници у процесу наставе и оспособљавали се за 

самостално вежбање у слободно време. 

На крају сваке оцене, учитељ треба да наведе које су могуће препоруке за даљи напредак и укључи родитеље, 

поготову ако је психофизичко стање ученика незадовољавајуће. 

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

/ ТЕМА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Подстицање групног 

рада,договарање о 

сарадњи са 

вршњацима и 

одраслима 

 

Универзално важење 

дечјих права 

 

Заједно стварамо 

демократску 

атмосферуну нашем 

разреду,нашој школи 

 

Живим демократију, 

демократска акција 

 

Међузависност и 

развијање еколошке 

свести 

 

Евалуација 

*Реализација програма се одвија у складу са принципима активне,проблемске и 

истраживачке наставе и кроз радионичарски облик рада на начин који подразумева 

интерактивни однос учесника . *Фокус је на симболичком изражавању и размени у кругу. 

*Веома су битни квалитет узајамног слушања,начин седења као и след активности који 

одржава интересовање и подстиче на сазнавање. *Нема погрешних и неочекиваних 

одговора. 

Реализујемо радионице у којима учествују родитељи,деца и наставник и кроз које 

договарамо правила која сви поштујемо и упознајемо се са предметом и школом. -Правимо 

беџ,плакат,правилник о раду који истичемо на видном месту у чионици Играмо игре у 

којима имамо заједнички задатак као што је:Цртамо заједно слику , Пишемо заједничку 

причу, Компонујемо заједничку песму ...Вежбамо тако сарадњу као и излагање и развијање 

комуникацијских вештина. -Цртамо заједничку слику у пару тако што вежемо оловке -

Организујемо тематски дан у корелацији са другим предметима и у коме је заступљен 

групни облик рада.(српски језик,математика,ПиД,ликовна култура,музичка култура...) 

 -Радимо задатке тимски ,сваки члан тима, добија свој задатак .  

-Правимо,, Дрво дечијих права“ и тако идентификујемо права деце и повезујемо их са 

одговорностима, 

 -Истражујемо колико се поштују дечија права 

-Цртамо како се осећамо,правимо беџ,правимо Речник осећања. -Анализирамо приче 

блиске дечијем искуству и исказујемо своје мишљење и аргументе ЗА и ПРОТИВ 

-Кроз игру симулирамо неправду,анализирамо поступке учесника и доносимо заједничке 

закључке. 

  
Корелација 
Грађанско васпитање је у корелацији са свим наставним предметима јер ученици у раду примењују научено (тимски 

рад, толеранција, поштовање различитости...) 

Праћење и вредновање рада ученика 

Ученик се оцењује описно. Оцењује се и прати: редовност у похађању наставе, заинтересованост и активно 

укључивање у рад на часу. 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

Циљ: 

Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање 

материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу. 

Задаци: 

 -стицање елементарних знања о традиционалним облицима транспорта и транспортним средствима и њиховом 

значају за живот људи на селу и у граду 

-упознавање различитих народних музичких инструмената и њихове улоге у традицијској култури 

-упознавање са носиоцима народне традиције (усменим, писменим и материјалним) 

-схватање важности чувања и неговања народне традиције 
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НАСТАВНА ОБЛАСТ 

/ ТЕМА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

1. ТРАДИЦИОНАЛНИ 

ЗАНАТИ 

Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтали и групни облик рада са 

усмереношћу на интегративни, тематски и пројектни приступ кроз: пројекат Вашар, 

радионице са родитељима и тематско планирање појединих садржаја у корелацији са 

другим предметима: српски језик, ликовна и музичка култура,природа и друштво и 

физичко васпитање уз уважавање искуства ученика и ваншколских знања - Ученици се 

упућују на коришћење различитих извора знања(часописи,ТВ емисије,ИКТ,чланови 

породице...) -Ученици се воде кроз различите начине учења и представљања резултата рада 

(одељењски панои,тематски плакати,есеји,презентације,играње улога,фотографије) 

Ученици учествују у: -тематским радионицама: Занати некад и сад - Прикупљају слике и 

фотографије старих заната и предмета за одељењски албум, израда предмета од глине и 

теста (Лицидерско срце, посуде, накит), прикупљање народних умотворина за одељењску 

ризницу - 

припремају тематске презентације( Некадашњи народни обичаји у Србији; установе и 

друштва која чувају и негују традицијску баштину - учествују и припремању: сцена и 

импровизација у школским условима 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА: српски језик, природа и друштво, музичка култура и ликовна култура. 

Праћење и вредновање рада ученика 

Ученик се оцењује бројчано и оцена не улази у израчунавање коначне просечне оцене. Оцењује се и прати: редовност 

у похађању наставе, заинтересованост и активно укључивање у рад на часу. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Ниво: А1 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ 

Наставник треба да: 

 Приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације; 

 развије позитивна осећања према језику који учи; 

 подстакне потребу за учењем страних језика; 

 подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 

 олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 

 стимулише машту, креативност и радозналост. 

Ученик треба да: 

 стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама.  

  развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика. 

  разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама. 

  усмено изражава садржаје у вези са познатим темама, самостално или уз помоћ наставника. 

  остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са познатим 

темама. 

 препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај 

личног залагања у процесу учења страног језика. 

 разликује језик који учи од других језика; 

 препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, 

ритам и интонацију; 

 разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

 разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-

визуелних записа; 

 разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и 

са активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.); 

 развија способност и навику слушања са разумевањем. 



 

65 

 

 разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, акцентује речи, поштује ритам и 

интонацију; 

 даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ;  

 описује кратким и једноставним језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијама;  

 именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују;  

 репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 

 реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања о познатим темама;  

 постављаједностанапитања;  

 изражавадопадање и недопадање;  

 учествује у игри и комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.). 

 препознаје шта је ново научио;  

 препознаје, на елементарном нивоу, гласовну структуру језика који учи и уочава разлику у 

односу на матерњи језик;  

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости);  

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима 

 

 

Наставна 

област/тема 

Начин и поступци остваривања програма 

What’s your 

name? 

- - реализација редовних часова, и по потреби часова допунске   

- - подстицање ученика на размишљање, увиђање, повезивање и примену 

садржаја 

- -учење кроз игру и покрет 

-  - слушање и реаговање на упутства наставника или са аудио записа 

- - реализација уз помоћ визуелног материјала 

- - именовање научених појмова и израза 

- - симулација ситуација 

- - одговарање на питања у вези са текстом који ученици имају пред собом 

- читање дијалога по улогама 

-симулација дијалога 

- -припрема за израду паноа 

- -препознавање употребе енглеског у непосредном окружењу, свакодневном 

животу, медијима, друштвеним мрежама 

- -утврђивање и систематизација путем штампаног материјала (радне свеске, 

мини тестови, квиз) 

- обележавање празника земаља где је емглески матерњи 

 

(Интер)културни садржаји: традиција, храна, празници... 

Families 

Countries 

Favourites 

Pets 

Rooms 

Free Time 

Food 

Summer Fun 

 

 

Начин провере, праћења и остваривања стандарда 

Иницијалнa проверa 

Полугодишњa проверa 

Активност на часу, однос према предмету и раду 

Сарадња у пару/групи, ангажовање 

Домаћи задаци 

Тестови 

Петнаестоминутне провере 

Разумевање говора 

Разумевање краћег писаног текста Усвојеност лексике (изговор и писање) 

Усвојеност граматичких структура Усмено изражавање  

Израда паноа, пројекта 
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КОРЕЛАЦИЈА 

 

     Наставна 

 област / тема 

Веза са предметима Начин реализације 

What’s your name? Математика- бројеви до 20(1.р.) 

Српски језик-латиница(2.р.) 

Подсећање, обнављање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Продубљивање и 

проширивање знања 

кроз питања и 

одговоре, асоцијације 

Families Српски језик- придев и глагол 

Countries Природа и друштво- државе, занимања 

људи 

Српски језик, енглески језик (3.р.)-

множина именица 

Favourites Српски језик- једнина и множина 

Математика- бројеви до 100 

Pets Српски језик- упитне, потврдне и 

одричне реченице  

Музичка култура- певање 

Rooms  Српски језик- једнина и множина; 

правопис 

Свет око нас-мој дом(1.р.) 

Free time Музичка култура- музички инструменти 

Свет око нас-дани у недељи(1.р.) 

Food Српски језик- садашње време 

Свет око нас- здрава храна 

Summer fun  Свет око нас- годишња доба 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Оперативни задаци наставе Православног катихизиса - веронауке  за трећи разред: 

Уочавање да је Бог створио свет као скуп конкретних врста.Запажње да је Бог на крају свега 

створио човека као личност. Разликовање.  између природе и личности код човека. Структура 

створеног света огледа се у Литургији. Бог из љубави створио свет за вечност. 

 

Наставна област / тема Начин и поступци остваривања програма 

БОГ ЈЕ СТВОРИО 

ЈЕДИНСТВЕН СВЕТ И ТО КАО 

МНОГЕ КОНКРЕТНЕ ВРСТЕ 

НИ ИЗ ЧЕГА 

Опажање, анализирање и систематизовање података,  

примена усвојеног знања, вежбање, логичко закључивање, 

фронтални, индивидуални, усвајање знања, посматрање, 

групни, рад у пару 

ПОСЛЕДИЦЕ СТВОРЕНОСТИ 

ПО ПРИРОДУ И ЊЕНО 

ПОСТОЈАЊЕ 

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и 

синтетизовање података, примена усвојеног знања, вежбање, 

повезивање, фронтални, индивидуални, групни, рад у пару,  

вежбање 

СТВАРАЊЕ ЧОВЕКА НА 

КРАЈУ СВЕГА СТВОРЕНОГ ПО 

ИКОНИ И ПОДОБИЈУ 

БОЖИЈЕМ 

логичко посматрање, посматрање, откривање и уочавање 

законитости, анализирање и систематизовање података,  

примена усвојеног знања, вежбање, фронтални, рад у пару,  

групни 

ЕВХАРИСТИЈА СВЕТ У 

МАЛОМЕ 

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и 

систематизовање података, примена усвојеног знања,  

вежбање, повезивање, логичко закључивање, фронтални,  
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индивидуални, групни, рад у пару 

СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА 

У ПРАВО- СЛАВНОЈ ИКОНО- 

ГРАФИЈИ 

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и 

синтетизовање података, примена усвојеног знања,  

повезивање, фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

 

 

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода) 

 

  Активност на часу, квизови, повезивање појмова кроз интерактивне игре, показивање 

иницијативе, рад у тиму. 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА: 

У оквиру предмета:  

- Литургија – сабирање заједице (3.разред), - Постојање природе је израз љубави Бога и човека 

(2.разред), - Литургија-свет у малом (2. разред), Библијска повест о стварању света ( 1.разред) 

Са другим предметима: 

-Верска настава: Евхаристија – свет у малом – Грађанско васпитање: Екологија (Грађанско 3. 

разред). -Верска настава: Бог је створио јединствен свет и то као многе конкретне врсте, ни из 

чега. Природа и друштво:Природа, човек, друштво (Природа и друштво 3. разред) 

Верска настава: Човек – свештеник твари – Српски језик: Домовина ( 3. разред). 

 

Четврти разред 

 

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Сврха програма образовања 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, 

уметничке, културне, здравствене, еколошке  и информатичке писмености неопходне за живот у 

савременом и сложеном друштву. 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно 

задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује 

друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у 

економским, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и 

културном резвоју друштва. 

Циљеви и задаци програма образовања су : 

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, 

друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и 

интересовањима; 

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 

- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног 

усавршавања и начелима доживотног учења; 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој 

и будући живот; 

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, 

као и традиције и културе националних мањина; 

- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски 

уређеног, хуманог и толерантног друштва; 
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- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система 

вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и 

верских заједница као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима 

и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост; 

-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности 

за живот у демократски уређеном друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и 

подстицање индивидуалне одговорности. 

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и 

оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе српског језика: 

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда 

српског књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским 

могућностима српског језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене 

и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, 

саговорника и читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено 

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи 

(доживљајног, усмереног, истраживачког); 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и 

вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;- упознавање, читање и тумачење 

популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 

процењивање прочитаног текста; 

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; 

навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно 

овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 

остварења (позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности; 

- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на 

делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких 

остварења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 

- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и 

телевизији; 

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
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- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, 

рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и 

других моралних вредности; 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 

Оперативни задаци: 

-проширивање знања о простој реченици и њеним деловима 

-усвајање основних појмова о променљивим и непроменљивим речима 

-оспособљавање за изражајно читање и казивање 

-оспособљавање ученика за самостално тумачење основне предметности књижевног текста и 

сценских дела 

-навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према захтевима програма 

-овладавање усменим и писменим изражавањем (препричавање, причање, извештавање и 

описивање) 

-савладавање методологије израде писмених састава 

 

 

НАСТАВНА ОБЛАСТ / 

ТЕМА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Књижевност  

- лирика 

- епика 

- драма 

(читање и тумачењетекстова, 

функционални појмови) 

Развијање осећања за аутентичне естетске вредности у 

књижевности 

  Разумевање драмског текста и развијање маште 

  Развијање моралних норми, ставова и 

одговорности према другима - дебата, игра улога  

Учествовање на литерарним такмичењима 

  Упућивање ученика како да дођу до података – различити извори 

знања: 

 - библиотека – потражити информације и од библиотекарке. 

Пронаћи књиге, чланке о датој теми. 

 - интернет –  уз помоћ наставника, прикључити се на интернет и 

пронаћи потребне податке и слике. 

 - родитељи – кроз разговор са старијима доћи до неких података 

.  Писање реферата на основу прикупљених података 

Језик 
- граматика  

(реченица: појам глаголског 

предиката, синтагма у функцији 

објекта и прилошких одредби за 

место, време, начин; именице: 

збирне и градивне; 

придеви:присвојни и градивни; 

заменице: личне, 

бројеви: основни и редни; глаголи 

:презент, перфекат, футур; 

управни и неуправни 

говор;утврђивање садржаја 

обрађених до 4.разреда 

-правопис 

Употреба великог слова у писању: 

имена држава и покрајна и 

њихових становника,имена насеља 

и њихових становника; писање 

управног и неуправног говора; 

наводници, заграда; писање 

присвојних придева изведених од 

Обучавање, увежбавање и примена усвојених појмова на писаним 

материјалима различитог степена тежине  

 Продубљивање сарадње ученика и наставника, (квиз знања, 

бирамо нај „причалицу“, говорна вежба- интервју са ванземаљцем, 

промовисање креативности, резултата рада...) 

 

 Прилагођавање захтева интересовањима и могућностима ученика 

– индидивуализовани рад 

 

 

 

 

Обучавање у писању великог слова и повезивање са реалним 

животом са циљем да садржаји буду усвојени као систем и да буду 

део фукционалног знања ученика 

Израда заједничког плаката из правописа на хамеру 

  Увежбавање и примена усвојених правописних правила на 

писаним материјалима различитог степена тежине 
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властитих имена; писање 

сугласника ј, писање 

скрађеница:које означавају имена 

држава; примена правописних 

правила 

Језичка култура  
Препричавање текста,причање у 

дијалошкој форми,описивање 

слика који приказују пејзаже, 

ентеријере, портрете 

Подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и драмско 

стваралаштво 

 -како пишемо песме (основне карактеристике песме: стих, строфа, 

рима, песничке слике, осећања 

Охрабривање ученика у стварању раличитих облика новинарског 

изражавања (вест, извештај, репортажа, фоторепортажа) 

  Подстицање на учешће у актуелним друштвеним дешавањима  

 Припрема и реализација приредби 

 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

Наставна област/тема Веза са предметима Начин реализације 

Књижевност  

- лирика 

- епика 

- драма 

(читање и тумачење текстова, 

функционални појмови) 

-Између свих подручја 

предмета (Ученици на 

свим часовима читају, 

пишу и усмено се 

изражавају) 

-Ликовна култура-

цртање 

-Музичка култура 

-Слободне активности 

-Утврђивање знања о раније ученим 

текстовима и примена истог на нове 

садржаје. 

-Илустровање 

-Слушање музике 

-Примена научених текстова на 

школске приредбе, конкурсе, сарадња 

са часописима за децу, такмичење, 

смотре. 

Језик 

- граматика 

(реченица:појам глаголског предиката, 

синтагма у функцији објекта и 

прилошких одредби за место, време, 

начин; именице:збирне и 

градивне;придеви:присвојни и 

градивни;заменице:личне, 

бројеви:основни и редни;глаголи 

:презент,перфекат,футур;управни и 

неуправни говор;утврђивање садржаја 

обрађених до 4.разреда 

- правопис (11) 

Употреба великог слова у 

писању:имена држава и покрајна и 

њихових становника,имена насеља и 

њихових становника; писање управног 

и неуправног говора;наводници, 

заграда;писање присвојних придева 

изведених од властитих имена;писање 

сугласника ј, писање скрађеница:које 

означавају имена држава;примена 

правописних правила 

-Између свих подручја 

предмета (Ученици на 

свим часовима читају, 

пишу и усмено се 

изражавају) 

 

-Утврђивање знања о раније ученим о 

граматичким и правописним 

садржајима и примена истог на нове 

садржаје. 

 

-Утврђивање знања о раније ученим о 

граматичким и правописним 

садржајима и примена истог на нове 

садржаје. 

-Усмено и писмено изражавање уз 

поштовање језичке норме. 

 

 

-Утврђивање знања о раније ученим о 

граматичким и правописним 

садржајима и примена истог на нове 

садржаје. 

Језичка култура  

Препричавање текста,причање у 

дијалошкој форми,описивање слика 

који приказују пејзаже, ентеријере, 

портрете 

-Између свих подручја 

предмета (Ученици на 

свим часовима читају, 

пишу и усмено се 

изражавају) 

-Илустровање 

-Слушање музике 

-Примена научених текстова на 

школске приредбе, конкурсе, сарадња 
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-Ликовна култура-

цртање 

-Музичка култура 

-Слободне активности 

са часописима за децу, такмичење, 

смотре. 

 

Праћење и провера знања 

 

-Иницијално тестирање на почетку школске године 

-Четири школска писмена задатка 

-Писмене вежбе, диктати, аутодиктати, одговори на постављена питања 

-Наставни листићи за петоминутно испитивање 

-Тестирање читања  

-Контролни задаци 

-Праћење ученика одвија се стално и у оквиру свих школских активности (умено и писмено 

изражавање), указује се на грешке и отклањају неправилности 

-Тестирање знања ученика на крају школске године (провера  стандарда) 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка 

знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике 

за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, 

за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе 

развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку 

личности ученика. 

Задаци наставе математике јесу: 

- да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и 

законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 

- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене 

математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за 

успешно настављање образовања и укључивање у рад; 

- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и 

апстрактног мишљења; 

- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у 

посматрању и изучавању природних појава; 

- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност 

изражавања у писменом и усменом облику; 

- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; 

- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним 

бројевима, као и основне законе тих операција; 

- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне 

односе; - да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; 

- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном 

и политехничком васпитању и образовању; 

- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, 

систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; 

- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода 

допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика; 

- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.  

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

-савладају читање, писање и упоређивање природних бројева у декадном бр.систему 
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-упознају скуп природних бројева 

-успешно обављају све четири рачунске операције природним бројевима 

-упозната својства операција користе за рационалније рачунање 

-упознају зависност резултата од компоненти рач.операција 

-знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција 

-умеју да читају и записују помоћу слова основна својства рачунских операција 

-знају да решавају једноставније једначине и неједначине  у скупу природних бројева 

-упознају разломке (наведене у програму):читање, писање и значење 

-успешно решавају текстуалне задатке 

-знају да цртају мреже и праве моделе коцке и квадра 

-упознају јединице за површину и примењују их при израчунавању површине квадрата, 

правоугаоника, квадра и коцке 

НАСТАВНА 

ОБЛАСТ / 

ТЕМА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Скуп природних 

бројева 

(138часова) 

Упознавање скупа  

природних 

бројева;сабирање и 

одузимање у скупу 

природних;множење 

и дељење у скупу 

природних бројева; 

једнашине и 

неједначине; 

разломци 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство  и знање ученика, 

и настојати, да ученици самостално изводе закључке. 

Ученике треба упућивати да користе уџбеник  и  друге изворе знања, како би у својена 

знања била трајнија  и  шира, а ученици оспособљени за примену  у решавању 

разноврсних задатака. 

  Обнављање рачунских операција кроз задатке са сабирањем, одузимањем, 

множењем и дељењем 

Обука у читању и писању природних бројева до милион и већих од милион и 

одређивање месне вредности цифре у броју  

 Примена: налажење места броја на бројевној правој и релација међу бројевима: веће, 

мање и једнако  Обучавање у састављању израза са више операција и обучавање у 

записивању, читању и графичком приказивању задатака са разломцима 

  Вежбање рачуских операција једначина, неједначина и разломака на припремљеним 

задацима прилагођеним могућностима рада у групи, пару или индивидуално. 

Заступљени нивои диференцијације: 

мање сложени рачунски задаци 

комбиновини рачунски и текстуални задаци  

логички проблемски задаци  

 Самостално саставља задатке, провера и врши процену и самопроцену тачности  

 Укључује се у вршњачко подучавање тако што саставља задатке и помаже у 

решавању 

Мерење и мере 

(12 часова) 

Мере за дужину; 

мере за површину; 

мере за запрмину; 

јединице мере за 

време; јединице мере 

за масу 

Обнављање и проширивање знања о јединицама за мерење кроз диференциране 

задатке   Примена наученог знања на задацима за израчунавање дужине, масе, 

запремине и времена и активно коришћење наученог знања у свакодневном животу 

(удаљеност куће од школе, дужина пређеног пута, време проведено у игри, учењу, 

одмору, маса купљеног воћа, износ потрошеног новца, запремина попијеног сока...) 

Упознаје, упоређује и претвара јединице за мерење пвршине у мање и веће и 

примењује на ситуацијам из свакодневног живота (површина фудбалског и 

кошаркашког терена, површина зидова за кречење или лепљење плочица, површина 

базена, акваријума, картонске кутије...) 

Површина (30 

часова) 

Упознавање 

геометријских 

облика; површина 

квадрата и 

правоугаоника; 

површина квадра и 

коцке; запремина 

квадра и коцке 

 Разликује рогљаста и обла тела из окружења;  

 Уочава међусобне односе геометријских објеката у равни  

 Црта мреже коцке и квадра и прави моделе коцке и квадра 

  Упознаје јединицe за површину и примењује их приликом израчунавања површине 

квадрата, правоугаоника, коцке и квадра;  

 Примењује научена знања на задацима различитог нивоа знања и применљивим у 

свакодневном животу 
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КОРЕЛАЦИЈА 

Наставна област/тема Веза са предметима Начин реализације 
Скуп природних бројева 

Упознавање скупа  природних 

бројева;сабирање и одузимање у скупу 

природних; множење и дељење у скупу 

природних бројева; једнашине и 

неједначине; разломци 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Читање и писање 

-Цртање, графичко приказивање 

Мерење и мере  

Мере за дужину; мере за површину; мере 

за запрмину; јединице мере за време; 

јединице мере за масу 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Природа и друштво 

-Физичко васпитање 

Читање и писање 

Цртање, графичко приказивање 

Мерење времена 

Мерење телесне масе ученика, 

мерење дужине скока у даљ, мерење 

дужине стазе за трчање. 

Површина  

Упознавање геометријских облика; 

површина квадрата и правоугаоника; 

површина квадра и коцке; запремина 

квадра и коцке 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

 

-Читање и писање 

-Цртање, графичко приказивање 

 

Праћење и провера знања 

-Иницијално тестирање ученика на почетку школске године 

-Четири школска писмена задатка 

-Петоминутна испитивања на крају часа (наставни листићи) 

-Контролни задаци после сваке наставне теме 

-Решавање задатака на табли 

-Тестирање знања на крају школске године (провера постигнутих стандарда) 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Циљ:-упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 

одговоран живот у њему 

Задаци: 

-развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова 

-развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 

уочавање њихове повезаности 

-развијање основних елемената логичког мишљења 

-развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења 

-оспособљавање за самостално учење и проналажење информација 

-инегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и 

друштва 

-стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење 

-усвајање цивилизацијских тековина 

-развијање еколошке свести 

Оперативни задаци: 

-развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука 

-развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу-завичају 

-развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења 

-развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 

уочавање њихове повезаности 

-развијање логичког мишљења 

-оспособљавање за орјентацију у простору и времену 

-стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој процеса 

учења 

-разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама 

-развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу 
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НАСТАВНА 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Моја домовина, део 

света (13 часова) 

Основне одреднице 

државе; Положај Србије 

(физичко-географски, 

саобраћајно.географски); 

Рељеф, воде и клима 

Србије; Становништво 

Србије; Грађење 

демократских односа 

Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтални и групни облик 

рада уз уважавање искуства ученика и ваншколских знања. 

 Ученици се воде кроз различите начине учења и представљања резултата 

рада (, географске и неме карте, историјске карте, ленте времена, 

коришћење глобуса, табела, државних симбола, асоцијације, укрштенице, 

есеја, плаката, решавање задатака по нивоима сложености, истраживачких 

радова ). 

 Организовањем екскурзија и наставе у природи. 

Сусрет са 

природом (13 часова) 

Биљни и животињски 

свет у Србији; 

Човек део природе 

Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтални и групни облик 

рада уз уважавање искуства ученика и ваншколских знања. 

 Извођење експеримената, огледа везаних за живу природу – флора и 

фауна наше земље. 

•Коришћење разних извора сазнања, праћења временских прилика и 

промена у природи и њихов значај за живот у окружењу,очување животне 

средине ( еколошке радионице). 

Организовањем екскурзија и наставе у природи. 

Истражујемо 

природне појаве (18 

часова) 

Истраживање и 

уочавање 

узрочно.последчних 

веза; 

Испитивање својства 

материјала; 

Промене материјала 

Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтални и групни облик 

рада уз уважавање искуства ученика и ваншколских знања. 

Извођење експеримената, повратне и неповратне промене материјала, 

вежби логичког закључивања, презентације, коришћење различитих извора 

сазнања,  

 Захтеви се прилагођавају интересовањима и могућностима ученика кроз 

тимски и групни рад 

Рад, енергија 

производња и 

потрошња (9 часова) 

Природна богатства и 

природне сировине; 

Делатности људи;  

Од сировине до 

производа; 

Извори енергије 

Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтални и групни облик 

рада уз уважавање искуства ученика и ваншколских знања. 

 Извођење експеримената, везаних за неживу природу, узрочно-

последичних веза кретања тела. 

 Коришћење различитих извора сазнања, праћења временских прилика и 

промена у природи и њихов значај за живот у окружењу,очување животне 

средине ( еколошке радионице). 

Организовањем екскурзија и наставе у природи систематизују се знања 

ученика о облицима рељефа и вода, стратешки положај државе Србије – 

природне и државне границе, природна богатства, обновљиви и 

необновљиви ресурси. 

 Захтеви се прилагођавају интересовањима и могућностима ученика кроз 

тимски и групни рад. 

Осврт уназад-

прошлост 
(19 часова) 

Трагови прошлости; 

Временска лента; 

Најзначајније личности 

и догађаји из прошлости 

Србије 

Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтални и групни облик 

рада уз уважавање искуства ученика и ваншколских знања, коришћење 

различитих извора сазнања, историјским изворима и траговима прошлости 

кроз слике, старе предмете, оруђа и алате (посета музеја, обилазак 

манастира ); Организовањем екскурзија и наставе у природи. 
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Наставна област/тема Веза са предметима Начин реализације 

Моја домовина, део света  

Основне одреднице државе; 

Положај Србије (физичко-

географски, 

саобраћајно.географски); Рељеф, 

воде и клима Србије; 

Становништво Србије; Грађење 

демократских односа 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Природа и друштво 

 

-Ликовна култура 

 

- Народна традиција 

-Читање и писање 

-Цртање, графичко приказивање 

-Подсећање на већ стечена знања из природе 

и друштва путем постављања питања и 

проширивањем са новим постављањем 

питања на нове наставне садржаје. 

-Цртање карте, плана насеља, изгледа 

рељефа, прављење рељефа, макета... 

-Осврт на изглед насеља некад и сад . 
Сусрет са природом  

Биљни и животињски свет у 

Србији; 

Човек део природе 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Природа и друштво 

 

-Ликовна култура 

 

-Народна традиција 

-Читање и писање 

-Цртање, графичко приказивање 

-Подсећање на већ стечена знања из природе 

и друштва путем постављања питања и 

проширивањем са новим постављањем 

питања на нове наставне садржаје. 

-Цртање станишта,биљака, животиња. 

-Примена знања о лековитим и зачинским 

биљкама. 

Рад, енергија производња и 

потрошња  

Природна богатства и природне 

сировине; 

Делатности људи;  

Од сировине до производа; 

Извори енергије 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Природа и друштво 

 

-Народна традиција 

-Читање и писање 

-Цртање, графичко приказивање 

-Подсећање на већ стечена знања из природе 

и друштва путем постављања питања и 

проширивањем са новим постављањем 

питања на нове наставне садржаје. 

-Примена стеченог знања о занимањима 

људи кроз историју. 

Осврт уназад-прошлост 

 

Трагови прошлости; 

Временска лента; 

Најзначајније личности и догађаји 

из прошлости Србије 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Природа и друштво 

 

-Читање и писање 

-Цртање, графичко приказивање 

-Подсећање на већ стечена знања из природе 

и друштва путем постављања питања и 

проширивањем са новим постављањем 

питања на нове наставне садржаје. 

 

Праћење и провера знања 
Контролне вежбе 

Праћење и вредновање треба обављати континуирано, уважавајући интересовања и активности 

ученика у процесу учења, а у складу са индивидуалним развојним способностима. Обавеза 

учитеља је да организовањем наставе - учења, утиче мотивационо и подстицајно на развој 

способности ученика - уз максимално коришћење диференцираних захтева и интересантних 

начина рада - у циљу поштовања права на различитост, како у нивоу предзнања ученика, тако и 

динамике развоја њихових потенцијалних способности. При процесу праћења остваривања 

постављених циљева и задатака, као и постизању постављених стандарда, пожељно је што мање 

користити класичне писмене провере знања - контролне и писмене вежбе. Поред мотивационог 

значаја, оцена би требало да представља и одраз квалитета испуњености постављених стандарда 

(знања, умења, ставова и вредности) у оквиру предмета. 

-Иницијално тестирање на почетку школске године 

-Завршно тестирање на крају школске године 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ и задаци 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактером овог наставног предмета. 

Задаци: 
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- настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, 

величина, светлина, боја, положаја облика у природи; 

- да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно 

мишљење; 

- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

- стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и 

средства ликовно-визуелног изражавања; 

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

- развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у 

самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 

- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

- да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних 

добара; - да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, примењују у раду 

и животу; 

- развијати сензибилитет за лепо писање; 

- развијати моторичке способности ученика. 

Оперативни задаци 

-ликовно изражавање у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног естетског 

сензибилитета за медијуме, уз коришћење различитихвматеријала за компоновање, покрет у 

композицији, орнаментику, простор, одабирање случајно добијених односа по личном избору, 

плакат и ликовне поруке као могућност споразумевања 

-увођење ученика у различите могућности комуникације 

-стварање услова за различите могућности комуникација 

-стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и културне околине, те 

активног учествовања у квалитетном естетском и просторном уређењу животне околине 

НАСТАВНА 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Kолаж, фротаж, 

деколаж и 

асамблаж (10 часова) 

Површински и 

тродимензионални колаж 

Везивање облика у 

тродимензионалном 

простору и у равни 

(10 часова) 

Комбиновање 

тродимензионалних 

облика у простору и 

равни 

Сликарски 

материјали и 

технике (10 часова) 

акварел. пастел, темпера 

Основне и изведене 

боје (10 часова) 

Компоновање основних и 

изведених боја 

Линија, површина, 

волумен, боја, 

простор 
(22 часа) 

Амбијент – сценски 

простор (10 часова) 

Садржаји ће се реализовати поступо, интегришући знања и вештине 

стечене у свакодневном животу, уводећи ученике у различите могућности 

комуникације и споразумевања(ликовновизуелног), као и оспособљавање 

ученика да се на што креативнији и маштовитији начин служе средствима и 

техникама визуелноликовног изражавања кроз индивидуалне и групне 

облике рада,засноване на интердисциплинарном принципукорелацији са 

осталим наставним предметима уз индивидуализовани и диференцирани 

приступ у раду:  *повлачење линија, шари по низу,ритму у 

простору:леводесно,горе-доле,косо,положено, (лепо писање, орнаменти, 

цртање стрипа) *вежбе опажања различитих контурних 

облика,величина,светлина,боја *коришћење основних материјала,техника: 

цртање: бојице, фломастери, креде, па стеле; сликање:папир у боји, водене 

боје, темпере; (илусровање књижњвних дела, израда честитки, портрета, 

мртве природе...) вајање и моделирање: пластелин, глина, тесто (израда 

накита, посуђа, природних фигура) *умотавање, паковање,  предмета 

помоћу различитих, материјала (израда, поклона рамова, украса)  

*пробликовање и трансформација тродимензионалних облика у нове 

облике (рециклажа, дизајнирање, креирање играчака) *креирање маски, 

костима, израда сцене за одељењске и школске приредбе *посете 

изложбама и музејима, галеријама (разликовање савремене од  

примењене уметности, развијање осећаја за лепо,корисно)  

*процењивање ликовних радова користећи стручну терминологију, 

развијање естетских критеријума у анализи уметничких дела. 

Садржаји предмета ликовне културе биће засновани на развоју ученичких 

компетенција: естетска компетенција,еколошка компетенција,вештина 
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Маске, костими и сцена комуникације и вештине за живот у демократском друштву. 
 

КОРЕЛАЦИЈА 

Наставна област/тема Веза са предметима Начин реализације 

Kолаж, фротаж, деколаж и асамблаж  

Површински и тродимензионални колаж 
-Српски језик 

-Математика 

-Ликовна култура 

-Илустровање уметничког доживљаја. 

-Фигуре и облици. 

-Примена и проширивање стеченог знања у 

претходним разредима. 

Везивање облика у 

тродимензионалном простору и у 

равни  

Комбиновање тродимензионалних 

облика у простору и равни 

-Српски језик 

-Математика 

-Ликовна култура 

-Илустровање уметничког доживљаја. 

-Фигуре и облици. 

-Примена и проширивање стеченог знања у 

претходним разредима. 

Сликарски материјали и технике  

акварел. пастел, темпера 
-Српски језик 

-Музичка култура 

-Ликовна култура 

-Природа и друштво 

-Илустровање уметничког доживљаја. 

-Илустровање уметничког доживљаја. 

--Примена и проширивање стеченог знања у 

претходним разредима. 

-Боје годишњих доба. 

Основне и изведене боје 

 

Компоновање основних и изведених боја 

-Српски језик 

Музичка култура 

-Ликовна култура 

-Природа и друштво 

-Илустровање уметничког доживљаја. 

-Илустровање уметничког доживљаја. 

--Примена и проширивање стеченог знања у 

претходним разредима. 

-Боје годишњих доба. 

Линија, површина, волумен, боја, 

простор 
-Математика 

-Природа и друштво 

-Ликовна култура 

-Фигуре и облици. 

-Приказ рељефа 

-Примена и проширивање стеченог знања у 

претходним разредима. 

Амбијент – сценски простор  

Маске, костими и сцена 
-Ликовна култура 

-Слободне активности 

--Примена и проширивање стеченог знања у 

претходним разредима. 

 

Праћење и провера знања 

Приликом оцењивања, треба да имамо у виду образовне стандарде, али и знање проткано 

осећајима или осећаје обогаћене знањем претпостављене непосредним естетским доживљајем 

ученика. Увек треба имати на уму постављени циљ и задатке. У којој мери је реализован циљ и 

како су остварени задаци, тим пре што себе увек треба да преиспитујемо како би ученик, ако није 

био успешан у некој техници, решио постављени проблем, како би га решио у некој другој 

техници са другим материјалима. На томе треба да инсистирамо и у процесима вежбања, јер се у 

пракси такве ситуације врло често дешавају, да ученик буде успешнији у некој другој техници. 

Приликом оцењивања, треба се ослободити награђивања ученика за миметичка решавања 

(имитације, копирања, опонашања природе и човекових творевина), то због тога што је већ речено 

да ученици основношколског узраста не могу решавати такве захтеве. Ако ученици по својој  

природи имају потребу да имитирају, то им не треба спорити, али ми од њих немамо право да 

тражимо имитацију. Уколико смо уочили да је он ушао у манир, па је самим тим постао и вешт у 

копирању самог себе, треба га подстицати начином оцењивања да се ослободи манира. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ 

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 
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- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога 

и других народа. 

Задаци 

- неговање способности извођења музике (певање/свирање); 

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музичких порука; 

- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, 

истраживање и стварање звука); 

- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; 

- развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша); 

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности. 

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

стварање музике. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- певају песме по слуху и солмизацијом 

- слушају вредна дела уметничке и народне музике; 

- свирају на дечјим музичким инструментима; 

- изводе дечје, народне и уметничке музичке игре.  

 

НАСТАВНА 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Извођење музике 

певањем и 

свирањем 
(26 часова) 

Певање песама по слуху 

и по нотном тексту и 

свирање пратње за 

бројалице и песме 

Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтални, групни рад, 

рад у пару корелацији са другим предметима: српски језик, ликовна 

култура, физичко васпитање, природа и друштво, математика, народна 

традиција. 

Ученици се воде кроз различите начине учења и представљања резултата 

рада ( певање, свирање, слушање, дидактичке и музичке игре, 

импровизације, ликовно изражавање, ребусе, плакате, музичке диктате , 

ритмичке допуњалке, мелодијске допуњалке са потписаним текстом, 

асоцијације, укрштенице , решавање задатака , квизове. Обучавају се за 

певање песама по слуху и са нотног текста солмизацијом ( дечје песме и 

игре са певањем ) - усвајање музичког речника кроз певање/свирање: - 

ознаке за темпо и тонске висине - усвајање музичког писма и појмова : 

цела нота и пауза, нота четвртине са тачком, корона; појам и називи 

интервала; Ц дур лествица; ступањ; степен и полустепен; знак за 

репетицију, прима и секунда волта; савладавање тонске висине и 

солмизације; свирање песама на мелодијским инструментима и певање 

модела и наменских песама;  

Слушање музике  
(8 часова) 

Слушање 

вокално.инструменталних 

композиција, народне 

песме и игре 

Навикавање ученика на пажљиво слушање музике, стицање искуства у 

слушном разликовању звучних боја (људски гласови, музички 

инструменти); подстицање изражавања ученика о слушаном делу; 

Стварање музике  
(2 часа) 

Ритмичке и мелодијске 

допуњалке 

- стално подстицање ученика на измишљање ритмичких целина спонтано 

изговореним или отпеваним групама гласова; слободно импровизовани 

дијалози помоћу дечјих инструмената; импровизација дечје мелодије на 

властити стих или на стих који је предложио учитељ; осмишљавање 

покрета уз музику; слободно музичко изражавање; 
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КОРЕЛАЦИЈА 

Наставна област/тема Веза са предметима Начин реализације 

Извођење музике певањем и свирањем 

Певање песама по слуху и по нотном тексту 

и свирање пратње за бројалице и песме 

-Српски језик 

-Ликовна култура 

-Учење текстова песама 

--Илустровање уметничког доживљаја 

Слушање музике  

 

Слушање вокално.инструменталних 

композиција, народне песме и игре 

-Српски језик 

-Народна традиција 

-Физичко васпитање 

-Слободне активности 

-Учење текстова песама 

Улога народне музике и музичких 

инструмената 

-Извођење музичких игара 

-Припремање, извођење и присуство 

приредбама и свечаностима. 

Праћење и провера знања 

У 4. разреду оцењивање је бројчано. Оно је у функцији праћења напредовања ученика. 

Познато је да дете рођењем носи у себи клицу разних музичких способности (осећај за ритам, 

интонацију, изражајност у динамици и темпу, осећај за реализацију музичких мисли покретом, 

групно свирање, итд.). Да би се пратило напредовање ученика важно је да наставник упозна 

музичке способности сваког ученика. Некада се музичке способности појединца могу уочити врло 

рано, или је полагани раст неких способности такав да их често сматрамо потпуним изостанком. 

Кроз наставу музичке културе поставља се захтев да се код ученика развија естетски доживљај, 

машта, вештине, навике и стваралачки импулс. 

Сваком ученику треба омогућити најбољи могућ развој у оквиру васпитно-образовног рада, без 

погрешних реаговања типа: Ти немаш слуха. Основни задатак наставника јесте да храбри и 

подстиче ученика. 

Оцењивање је саставни део процеса учења и наставе, а треба да подржи учење и допринесе 

његовој успешности. Оно захтева максимално реалне и објективне критеријуме у оцењивању 

сваког ученика појединачно. Процене о томе колико је који ученик лепо и музикално 

интерпретирао песму више су у домену естетског процењивања. Наставник разредне наставе 

треба да сагледа опште ангажовање и рад ученика и према томе да донесе адекватну и реалну 

оцену. 

Целокупно градиво остварује се само у школи.  

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци 

Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 

личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 

стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и 

стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем 

овог васпитно-образовног подручја; 

- формирање морално-вољних квалитета личности; 

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 

живота и рада; 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове 

Оперативни задаци: 

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге 
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- стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим 

условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са 

кретним могућностима и ограничењима сопственог тела; 

стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика; 

- формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко описмењавање“; - 

стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 
 

НАСТАВНА 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Атлетика 
Техника трчања 

Скок увис 

Скок удаљ 

Бацање лопте 

Штафетно трчање 

Вежбе на тлу и 

справама 
Колут напред и колут 

назад,прескок, разбој, 

греда, вратило, кругови, 

коњ са хватаљкама 

Ритмичке вежбе и 

народни плесови 
 Вежбе равнотеже, 

вијача, обруч, плесови 

Елементарне игре 
Основе спортских игара 

Садржај ће се реализовати селективно и поступно кроз групни рад, 

индивидуални, рад у пару, кооперативно учење, вршњачко подучавање на 

часовима редовне наставе, али и кроз ваннаставне активности (излети, 

кросеви, шетње, настава у природи,такмичењ а, Дани спорта и сл.) 

подстичући разне активности ученика кроз следеће етапе: одређивање 

радних задатака,утврђива ња стања, средстава, метода за остваривање 

радних задатака, праћење и вредновање резултата рада, а са циљем да се 

ови садржаји представе и усвоје као систем. Овим активностима јачаће се 

ученичке компетенције: вештина комуникације и сарадње, компет. за 

целоживотно учење, вештине за живот у демократском друштву, брига 

заздравље,иниција тивност и предузетничка компетенција. 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

Наставна област/тема Веза са предметима Начин реализације 

Атлетика 

Техника трчања 

Скок увис 

Скок удаљ 

Бацање лопте 

Штафетно трчање 

Српски језик-Умеће 

комуникације 

Односи се на све предмете као и на саму 

корелацију унутар физичког васпитања- 

демонстрација на часу, тимски рад као и 

непосредна настава 

Вежбе на тлу и справама 

Колут напред и колут назад,прескок, 

разбој, греда, вратило, кругови, коњ са 

хватаљкама 

Српски језик-Умеће 

комуникације 

Музичка култура- ритам, 

динамика 

Односи се на све предмете као и на саму 

корелацију унутар физичког васпитања- 

демонстрација на часу, тимски рад као и 

непосредна настава 

Ритмичке вежбе и народни плесови 

 Вежбе равнотеже, вијача, обруч, плесови 
Музичка култура- ритам, 

динамика 

Односи се на све предмете као и на саму 

корелацију унутар физичког васпитања- 

демонстрација на часу, тимски рад као и 

непосредна настава 

Елементарне игре 

Основе спортских игара 
Народна традиција -Развој игара кроз време. 

 

Праћење и вредновање рада ученика 

Праћење напретка ученика обавља се сукцесивно у току целе школске године, на основу 

јединствене методологије која предвиђа следеће тематске целине: 

1. Стање моторичких способности; 

2. Стање здравља и хигијенских навика; 

3. Достигнути ниво савладаности моторних знања, умења и навика; 

4. Однос према раду. 
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1. Праћење и вредновање моторичких способности врши се на основу савладаности програмског 

садржаја којим се подстиче развој оних физичких способности за које је овај узраст критичан 

период због њихове трансформације под утицајем физичких активности - координација, гипкост, 

равнотежа и експлозивна снага. 

2. Стање здравља и хигијенских навика, прати се на основу утврђивања нивоа правилног држања 

тела и одржавања личне и колективне хигијене. 

3. Степен савладаности моторних знања и умења спроводи се на основу минималних програмских 

захтева, који је утврђен на крају навођења програмских садржаја. 

4. Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, 

такмичењима и ваншколским активностима. 

У четвртом разреду оцењивање се врши бројчано, на основу остваривања циљева оперативних 

задатака. 

Описни квалификативни распоређују се у три нивоа, којим се одређује степен укупног 

психофизичког статуса ученика.  

Вредновање и оцењивање постигнутих резултата и достигнућа ученика врши се током целе 

године, у току и након савладавања планираног програмског садржаја, а према наведеним 

елементима за четири тематске целине. Наставник пажљиво прати ученика и оцењује тако да се 

добија потпуна слика о психофизичком статусу сваког ученика. Наставник може да унесе и још 

нека своја запажања која нису предвиђена овим тематским целинама, ако је то у интересу 

ученика. У целини, потребан је и педагошки приступ вредновању достигнућа ученика, како би 

оцена, било да је описна или бројчана, деловала стимулативно и указивала на напредак ученика, 

поготову што је за овај узраст карактеристична велика заинтересованост за покрет и игру. 

У току праћења и оцењивања, треба ученике упознавати са циљем постигнућа, путем слика, 

постера и других очигледних материјала и средстава, како би они постали активни учесници у 

процесу наставе и оспособљавали се за самостално вежбање у слободно време. 

На крају сваке оцене, учитељ треба да наведе које су могуће препоруке за даљи напредак и 

укључи родитеље, поготову ако је психофизичко стање ученика незадовољавајуће.  

 

Б: ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА (36 часова) 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ наставе "Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима" јесте подстицање развоја 

личности и социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да 

пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и 

да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, 

компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе 

и друге. 

Оперативни задаци: 

- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима; 

- подстицање развоја самосвести, самопоштовања и уважавања других; 

- развијање комуникативне способности, вербалне и невербалне комуникације и вештина 

ненасилне комуникације; 

- оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба 

и вршњачком поседовању; 

- развијање креативног изражавања; 

- оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да активно учествују у 

њиховом остваривању; 

- развијање и неговање основних људских вредности. 
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НАСТАВНА 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Подстицање 

групног 

рада,договарање о 

сарадњи са 

вршњацима и 

одраслима 

 

Универзално 

важење дечјих 

права 

 

Заједно стварамо 

демократску 

атмосферуну 

нашем 

разреду,нашој 

школи 

 

Живим 

демократију, 

демократска 

акција 

 

Међузависност и 

развијање 

еколошке свести 

Евалуација 

*Реализација програма се одвија у складу са принципима 

активне,проблемске и истраживачке наставе и кроз радионичарски облик 

рада на начин који подразумева интерактивни однос учесника . *Фокус је 

на симболичком изражавању и размени у кругу. *Веома су битни квалитет 

узајамног слушања,начин седења као и след активности који одржава 

интересовање и подстиче на сазнавање. *Нема погрешних и неочекиваних 

одговора. 

Реализујемо радионице у којима учествују родитељи,деца и наставник и 

кроз које договарамо правила која сви поштујемо и упознајемо се са 

предметом и школом. -Правимо беџ,плакат,правилник о раду који истичемо 

на видном месту у чионици Играмо игре у којима имамо заједнички задатак 

као што је:Цртамо заједно слику , Пишемо заједничку причу, Компонујемо 

заједничку песму ...Вежбамо тако сарадњу као и излагање и развијање 

комуникацијских вештина. -Цртамо заједничку слику у пару тако што 

вежемо оловке -Организујемо тематски дан у корелацији са другим 

предметима и у коме је заступљен групни облик рада.(српски 

језик,математика,ПиД,ликовна култура,музичка култура...) 

 -Радимо задатке тимски ,сваки члан тима, добија свој задатак .  

-Правимо,, Дрво дечијих права“ и тако идентификујемо права деце и 

повезујемо их са одговорностима, 

 -Истражујемо колико се поштују дечија права 

-Цртамо како се осећамо,правимо беџ,правимо Речник осећања. -

Анализирамо приче блиске дечијем искуству и исказујемо своје мишљење и 

аргументе ЗА и ПРОТИВ 

-Кроз игру симулирамо неправду,анализирамо поступке учесника и 

доносимо заједничке закључке. 

 

Корелација 
Грађанско васпитање је у корелацији са свим наставним предметима јер ученици у раду 

примењују научено (тимски рад, толеранција, поштовање различитости...) 

Праћење и вредновање рада ученика 

Ученик се оцењује описно. Оцењује се и прати: редовност у похађању наставе, заинтересованост 

и активно укључивање у рад на часу. 

 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

Циљ: 

Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно 

упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем 

окружењу. 

Задаци: 

 -стицање елементарних знања о традиционалним облицима транспорта и транспортним 

средствима и њиховом значају за живот људи на селу и у граду 

-упознавање различитих народних музичких инструмената и њихове улоге у традицијској култури 

-упознавање са носиоцима народне традиције (усменим, писменим и материјалним) 

-схватање важности чувања и неговања народне традиције 
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НАСТАВНА 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Традиционални 

облици транспорта и 

транспортна 

средства 

(15 часова) 

 

Улога народне 

музике и музичких 

инструмената у 

народној традицији 

(15 часова) 

 

 

Носиоци народне 

традиције 

(15 часова) 

 

 

Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтали и групни облик 

рада са усмереношћу на интегративни, тематски и пројектни приступ кроз: 

радионице са родитељима и тематско планирање појединих садржаја у 

корелацији са другим предметима: српски језик, ликовна и музичка 

култура,природа и друштво и физичко васпитање уз уважавање искуства 

ученика и ваншколских знања - Ученици се упућују на коришћење 

различитих извора знања(часописи,ТВ емисије,ИКТ,чланови породице...) -

Ученици се воде кроз различите начине учења и представљања резултата 

рада (одељењски панои,тематски плакати,есеји,презентације,играње 

улога,фотографије) Ученици учествују у: -тематским радионицама са 

својим декама: Традиционални сувоземни,поштански, водни саобраћај - 

Прикупљају слике и фотографије народних музичких инструмената за 

одељењски албум,народних музичких инструмената,народних успаванки и 

архаизама за одељењску ризницу - изводе практичне радове( дорађују и 

украшавају дрвене фруле ) -припремају тематске презентације( Некадашњи 

народни обичаји у Србији на свадбама и крштењима;Науке, установе и 

друштва која чувају и негују традицијску баштину - учествују и 

припремању: сцена и импровизација у школским условима 

 

КОРЕЛАЦИЈА: српски језик, природа и друштво, музичка култура. 

Праћење и вредновање рада ученика 

Ученик се оцењује бројчано и оцена не улази у израчунавање коначне просечне оцене. Оцењује се 

и прати: редовност у похађању наставе, заинтересованост и активно укључивање у рад на часу. 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

 
Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

септембар 

Упознавање са планом  рада за ову школску 

годину. Информисање родитеља о врстама 

подршке коју пружа школа 

Безбедност деце у саобраћају - радионица 

Наше обавезе, наше одговорности 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

- одељењски старешина 

- ПУ Г. Милановац 

oктобар 

- У сусрет Дечијој недељи 

- Учешће у активностима Дечје надеље 

- Како правилно користимо воду – Да славина 

не цури(одрживи развој) 

- Полиција у служби грађана - радионица 

- Упознајемо људе са различитим потребама 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

-  ПУ Г. Милановац 

новембар 

Деца пишу књигу о својим правима 

Агресивно испољавање и вређање других, 

претње,    

Физички обрачуни и слична непожељна 

понашања 

Насиље као негативна појава - радионица 

-разговор 

 -дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

- ПУ Г. Милановац 

децембар 

- Менсине загонетне приче -радионица 

- Шта замерам себи и свом другу 

- Упитник за ученике о задовољству наставом 

- Превенција и заштита деце од опојних дрога 

и алкохола - радионица 

-разговор  

-дискусија 

 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

-ПУ Г. Милановац 

jануар Разговор о првом просветитељу Светом Сави -разговор -одељењски старешина 
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Безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа - радионица 

Учење усмерено на знање и самопроцену 

успешног учења 

-ученици 

- стручни сарадник 

- ПУ Г. Милановац 

фебруар 

Прочитао сам на распусту 

Интересује ме... 

Превенција и заштита деце од трговине 

људима - радионица 

- едукативне 

радионице 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-стручни сарадник 

-одељенски старшина 

- ПУ Г. Милановац 

март 

Вршњачка едукација-одрживи развој 

Живот у одељењу-однос дечака идевојчица 

Када бих могао променио бих...Обележавамо 

Светски дан воде 

Заштита од пожара - радионица 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

 

 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 

- ученици 

- ПУ Г. Милановац 

април 

Лепо понашање-на улици, у школи, 

продавници, биоскопу 

Како да сачувамо свет око себе (Дан планете 

Земље). Заштита од техничко-технолошких 

опасности и природних непогода- радионица 

-разговор 

-дискусија 

 

-ученици 

-одељенски старешина 

- ПУ Г. Милановац 

 

мај 

- Учествујемо у прослави Дана школе 

- Лепа реч гвоздена врата отвара 

- Спремам се за пети разред- радионица 

- Анализирамо рад и проблеме у нашој 

одељенској заједници 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

- припрема 

програма 

- ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

 

јун 

- Упитник за ученике о задовољству наставом 

- Весело одељенско дружењe -разговор 

-ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Ниво: А1 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ 

Наставник треба да: 

 Приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације; 

 развије позитивна осећања према језику који учи; 

 подстакне потребу за учењем страних језика; 

 подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 

 олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 

 стимулише машту, креативност и радозналост. 

Ученик треба да: 

 стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. 

 развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика. 

 разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама. 

 чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са познатим темама. 

 самостално усмено изражава садржаје у вези са познатим темама. 

 у писаној форми изражава краће садржаје у вези са познатим темама, поштујући правила 

писаног кода. 

 остварује комуникацију и са саговорницима размењује информације у вези са познатим темама 

поштујући социокултурне норме комуникације. 

 препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај 

личног залагања у процесу учења страног језика. 

 разуме општи садржај кратких и прилагођених текстова после неколико слушања; 

 разуме краће дијалоге, прилагођене приче и песме у оквиру тема предвиђених програмом, које 

чује уживо, или са аудио-визуелних записа и адекватно реагује на појединачне делове усмених 

порука издвајајући битне информације; 

 разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са 
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активностима на часу. 

 разуме краћи текст, написане речи и реченице састављене углавном од познатих језичких 

елемената; 

 разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама; 

 разуме и реагује на одговарајући начин на писане поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу. 

 разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију; 

 самостално даје информације о себи и окружењу; 

 описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију, препричава општи садржај 

прочитаног или саслушаног текста, користећи усвојене језичке елементе и структуре. 

 у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези са 

контекстом учионице, активностима у учионици, свакодневним активностима и договорима, 

као и догађајима из непосредне прошлости; 

 размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену; 

 учествује у комуникацији (у пару, у групи итд.) поштујући социокултурне норме 

комуникације. 

 препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 

 допуњава и пише реченице и краће текстове, чију кохерентност и кохезију постиже користећи 

језичке елементе предвиђене програмом и у вези са познатим писаним текстом или визуелним 

подстицајем, користећи познате тематске и језичке елементе; 

 препричава текст, пише честитку или разгледницу, поруку, позивницу и др.; 

 попуњава формулар или пријаву (име, презиме, улица и број, место и поштански број, датум 

рођења). 

 препознаје и користи предвиђене граматичке садржаје (глаголска времена: садашње, прошло и 

будуће време у јасно контекстуализованим структурама, односно без теоријског објашњавања 

и инсистирања на апсолутној граматичкој тачности); 

 поштује ред речи у реченици; 

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

Наставна 

област/тема 

Начин и поступци 

остваривања програма 

 

Hello - - реализација редовних часова, и 

по потреби часова допунске   

- - подстицање ученика на 

размишљање, увиђање, 

повезивање и примену садржаја 

-  - слушање и реаговање на 

упутства наставника или са 

аудио записа 

- - реализација уз помоћ визуелног 

материјала 

- - именовање научених појмова и 

израза 

- - симулација ситуација 

- - одговарање на питања у вези са 

текстом који ученици имају пред 

собом 

- читање дијалога по улогама 

-групни рад и рад у пару 

Иницијалнa проверa 

Полугодишњa проверa 

Активност на часу, однос према раду и 

предмету 

Сарадња и ангажовање у групи/пару 

Домаћи задаци 

Тестови 

Петнаестоминутне провере 

Разумевање говора 

Разумевање краћег писаног текста 

Усвојеност лексике (изговор и 

писање) 

Усвојеност граматичких структура  

Усмено изражавање  

Израда паноа  

Израда пројеката 

 

People 

Homes 

Animals 

My life 

Sport 

Detectives 

Celebrations 

School 
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- кратак дијалог на задату тему 

- - кратак опис особа, 

свакодневних ситуација и 

окружења 

- -препознавање употребе 

енглеског у непосредном 

окружењу, свакодневном 

животу, медијима, друштвеним 

мрежама 

-израда паноа 

- -утврђивање и систематизација 

путем штампаног материјала 

(радне свеске, мини тестови, 

квиз) 

- обележавање празника држава 

у којима је енглески језик 

службени 

(Интер) културни садржаји: 

традиција, празници, храна, 

навике, учтива комуникација 

 

Начин провере, праћења и остваривања стандарда 

Иницијалнa проверa 

Полугодишњa проверa 

Активност на часу, однос према раду и предмету 

Сарадња и ангажовање у групи/пару 

Домаћи задаци 

Тестови 

Петнаестоминутне провере 

Разумевање говора 

Разумевање краћег писаног текста Усвојеност лексике (изговор и писање) 

Усвојеност граматичких структура  

Усмено изражавање  

Израда паноа  

Израда пројеката 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

 

Наставна 

 област / тема 

Веза са предметима Начин реализације 

Hello Природа и друштво- Државе и 

националности 

Подсећање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Обнављање стечених знања 

Повезивање стечених знања 

са новим 

Продубљивање и 

People Српски језик- Придеви 

Homes Српски језик- Заповедни начин, предлози 

за место 

Animals Српски језик- Неправилна множина 

именица 

Природа и друштво- Дивље животиње 

My life Српски језик- Садашње време, говорне 

вежбе 

Природа и друштво- Казивање сати 
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Sport Физичко васпитање- Врсте спортова,  

Српски језик- предлози 

Природа и друштво- Делови дана и 

годишња доба 

проширивање знања 

 

Detectives Српски језик- Садашње време 

Природа и друштво- Град 

Celebrations Природа и друштво-  Месеци и датуми , 

математика- редни бројеви 

School Српски језик-  Прошло време, грађанско 

васпитање- осећања 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Оперативни задаци наставе Православног катихизиса - веронауке за четврти  разред: 

Изграђивање свести о томе да Бог општи са светом кроз човека Христа. У Цркви нико не може да 

постоји сам за себе. Схвтање да је човек биће заједнице. Да је извор свакога греха је егоизам, тј. 

лажни индивидуализам. 

Наставна област / тема Начин и поступци остваривања програма 

УВОД 
опажање, анализирање и систематизовање података,  вежбање, 

логичко закључивање, фронтални, посматрање, групни, рад у 

пару 

ЦИЉ ЗБОГ КОГА ЈЕ БОГ 

СТВОРИО СВЕТ 

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и 

систематизовање података, примена усвојеног знања,  

вежбање, повезивање, фронтални, индивидуални, групни, рад 

у пару, вежбање 

ЦРКВА ЈЕ КОНКРЕТНА 

ЛИТУРГИЈСКА ЗАЈЕДНИЦА 

логичко посматрање, посматрање, откривање и уочавање 

законитости, анализирање и систематизовање података,  

примена усвојеног знања ( у месном храму), вежбање,  

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

ЛИТУРГИЈА ЈЕ ЗАЈЕДНИЦА 

МНОГИХ ЉУДИ И ПРИРОДЕ 

СА БОГОМ ОЦЕМ ПРЕКО 

ЈЕДНОГ ЧОВЕКА- ХРИСТА 

логичко посматрање, посматрање, откривање и уочавање 

законитости, анализирање и систематизовање података,  

примена усвојеног знања ( у месном храму), вежбање,  

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

СТРУКТУРА ЛИТУРГИЈЕ 

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и 

синтетизовање података, примена усвојеног знања, 

повезивање,  фронтални, индивидуални, групни,  рад у пару 

ЦРКВА КАО ИКОНА 

БУДУЋЕГ ВЕКА 

 

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и 

синтетизовање података, примена усвојеног знања ( у месном 

храму), вежбање, логичко повезивање, закључивање, 

фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

ОДБИЈАЊЕ ПРВОГ ЧОВЕКА 

АДАМА ДА СЈЕДИНИ 

СТВОРЕНУ ПРИРОДУ СА 

БОГОМ 

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и 

синтетизовање података, примена усвојеног знања, вежбање, 

логичко повезивање, закључивање, фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару 

ЦРКВА У ХРИШЋАНСКОЈ 

АРХИТЕКТУРИ 

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и 

систематизовање података, примена усвојеног знања,  

вежбање, повезивање, логичко закључивање, фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода) 
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  Активност на часу, квизови, повезивање појмова кроз интерактивне игре, показивање 

иницијативе, рад у тиму. 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

У оквиру предмета:  

- Структура Литургије (4. разред), - Стварање света и човека у православној иконографији 

(3.разред), Циљ због кога је Бог створио свет (4.разред), Бог је заједница личности Оца,Сина и 

Светога Духа (2. разред), Структура литургије (2.разред), Литургија- откривање Бога (2. разред) 

Са другим предметима: 

Верска настава: Циљ због кога је Бог створио свет -  Природа и друштво: Сусрет са природом ( 4. 

разред). 

3) ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
 

Први разред 

 

Допунска настава је средство педагошке интервенције у ситуацијама у којима се кроз редовну 

наставу не могу постићи резултати код неких ученика. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК 

Садржаји програма 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

ОСНОВЕ ЧИТАЊА И 

ПИСАЊА 

- Претходна испитивања  

- Припрема за читање и 

писање 

- Почетно читање и писање 

- Усавршавање читања и 

писања 

- демонстративна 

- текстуална 

- дијалошка 

- правилно изговорати гласове 

- правилно интонирати реченицу 

ЈЕЗИК 

- граматика 

- правопис 

- демонстративна 

- текстуална 

- дијалошка 

- правилно изговарати гласове, речи и 

реченице 

- поштовати тачку, упитни и узвичћник 

КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира (поезија, проза, 

драмски текст); 

Читање текста; 

Тумачење текста; 

Књижевни појмови 

(песма, прича, драмска 

игра); 

- демонстративна 

- текстуална 

- дијалошка 

 

- правилно употребљавати велико 

слово на почетку реченице у писању 

имена и презимена и имена 

једночланих назива 

- правилно употребљавати тачку, 

упитник и узвичник 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 

Садржаји програма 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

ПРЕДМЕТИ У 

ПРОСТОРУ И ОДНОСИ 

МЕЂУ ЊИМА 

- Релације међу предметима 

- ( лево- десно, горе- доле...) 

- демонстративна 

- дијалошка 

- илустративна 

- истраживачка 

- орјентисати се у простору користећи 

одреднице горе, доле, изнад, испод, 

лево, десно... 

- разликовати и именовати геометријска 

тела 
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- Предмети облика круга, 

квадрата и 

правоугаоника   

- одређивати положај предмета 

ЛИНИЈА И ОБЛАСТ 

- Врсте линија 

- Унутрашњост и 

спољашњост  

- Дуж 

- демонстративна 

- дијалошка 

- илустративна 

- истраживачка 

- разликовати и именовати тачку, дуж и 

линију 

- умети да их нацрта 

- овладати руковањем геометриским 

прибором 

- упоређивати по облику и дужини 

КЛАСИФИКАЦИЈА 

ПРЕДМЕТА ПРЕМА 

СВОЈСТВИМА 

- Упоређивање предмета 

према два својства 

- демонстративна 

- дијалошка 

- игра 

- истраживачка 

- текстуална 

- користити математичке термине: скуп, 

елеменат 

- уочити једноставне правилности 

- читати, писати и упоређивати бројеве 

од  0 до 100 

- употребљавати знаке једнакости и 

неједнакости 

- савладати сабирање и одузимање до 

100 

- схватити појам 0 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 

100 

- Читање и писање бројева 

- Математички знаци 

- Упоређивање бројева 

- Редни бројеви 

- Сабирање и одузимање 

- Једначине 

- илустративно 

демонстративна 

- експериментална 

- игра  

- упознати метар, динар, пару 

- знати вредност новчаница и поступак 

плаћања 

- мерити дужину: стопом, кораком... 

 

Други разред 

 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЕЗИК  

Циљеви и задаци садржаја програма: - увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, 

логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког ) 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за лигичко схватање и критичко процењивање 

текста 

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служи  

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика 

- савладавање читања и писања латинице 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво, усмено и писмено 

изражавање; богаћење речника, језичког и стилског  

Садржаји програма : Књижевност: Поезија,проза,драма-Текстови из Читанке; Домаћа лектира  

-Читање текста:Читање наглас и у себи с разумевањем прочитаног;усмерено читање; 

читање у себи као припрема за смостално читање и учење 

-Тумачење текста:Саопштавање утисака о прочитаном тексту;Разумевање прочитаног текста;  

-Књижевни појмови (песма, фабула, ликови, басна, бајка, драма, дијалог) Систематично 

усвајање књижевних и функционалних појмова 

Језик:Граматика Реченице по значењу и облику; Главни делови реченице; Именице (врста, род и 

број); Глаголи (глаголска времена) ;Подела речи на слогове 

 Правопис:Употреба великог слова у писањуличних имена и презимена, надимака уз лично 
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име,имена животиња, вишечланих географских имена и улица (једноставнија решења); Писање 

речце ли у упитним реченицама и речце не уз глаголе у одричним реченицама; Скраћенице; 

Велико почетно слово и знакови интерпункције; Усвајење латинице (читање и писање) 

Начин и поступак остваривања: Допунска настава се организује као подршка за ученике који 

слабије напредују у стицању знања. Методе које се примењују: дијалошка,текстуална, 

илустративно- демонстративна, игра, посматрачка, метод писаних радова. Преовладава 

индивидуализиран рад. Добар пример праксе је и вршњачко учење у коме бољи ђаци пружају 

подршку у учењу ученицима који имају слабија постигнућа. 

Активности ученика: читање текстова, активно учествовање у причању, рецитовање, активно 

слушање, састављање реченица, именовање и читање слова латинице, писање по диктату,  

посматрање слике и склапање приче, описивање на основу онога што је  видео, осетио, доживео, 

писање састава 

Активности наставника:усмерава, наводи, ствара ситуацију, сугерише, поставља проблем, 

подстиче, дискутује, анализира, мотивише, координира, наводи на повезивање и примену знања; 

наводи на повезивање и примену знања; прати и бележи напредовање 

ДОПУНСКА НАСТАВА-МАТЕМАТИКА 

Циљеви и задаци садржаја програма Ученици ће да: Понове градиво првог разреда; Науче 

основне операције с природним бројевима као и основне знакове тих операција; Упознају 

употребу слова као ознаку за непознати број; Умеју да решавају једноставне текстуалне задатке са 

једном и две рачунске операције, као једначине са једном операцијом; Упознају и примењују мере 

за дужину и време; Стекну прецизност у мерењу; Упознају најважније равне и просторне 

геометријске фигуре и њихове узајамне односе; Уочавају и стичу спретност у цртању праве, дужи, 

кривих и изломљених линија; Уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи 

Садржаји програма: Понављамо градиво првог разреда, Природни бројеви до 100, Геометријски 

облици, Мерење и мере  

Начин и поступак остваривања именовање; упоређивање;  демонстративна; интерактивна; 

илустративна; индивидуализиран рад;  рад у пару; вршњачко учење; индивидуализација рада  

Активности ученика:сабирање и одузимање до 100; множење и дељење; меморисање; запажање; 

посматрање; уочавање; именовање; упоређивање; разликовање; упоређивање; мерење; примена 

стечених  знања; уочавање 

Активности наставника:усмерава; наводи; ствара ситуацију; сугерише; поставља проблем; 

подстиче; дискутује; анализира; мотивише; координира; наводи на повезивање и примену знања; 

подстиче на логично мишљење; развија кооперативност; прати и бележи промене  

*Допунску наставу реализује сваки учитељ у свом одељењу,у зависности од потреба ученика тог 

одељења.Укупан фонд часова је 36. 

 

 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

Теме/активности Циљ и задаци Начин реализације 

-Упознавање са планом рада за 

ову школску годину 

-Правила понашања 

-Избор Одбора одељенске 

заједнице и њен рад  

-Односи у одељењу  

-Однос учитељ –ученик 

-Методе и технике учења 

-Дечја недеља 

-Конвенција дечијих права 

-Хуманитарна  акција 

-Мој план рада и одмора 

-Организација и стварање 

повољне средине за учење 

-Упознавање правила понашања 

и доношење плана рада 

-Оспособљавање ученика за 

смостално доношење одлука, 

јачање одговорности за 

сопствени развој 

-Развијање позитивних ставова 

код ученика 

-Упознавање са врстама насиља  

-Стицање еколошких навика 

-Разговор на ЧОС-у 

-Прикупљање података 

-Предавања 

-Презентација 

-Дискусија 

-Истицање позитивних 

примера 

-Саветодавни рад 

-Индивидуални 

разговори 

-Израда паноа 

-Заједничко 
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-Правилна комуникација 

-Однос међу половима 

-Понашање на слави 

-Штедња 

-Брига о здрављу 

-Предрасуде и борба против њих 

-Понашање на јавном месту 

-Од чега зависи успех ученика 

-Врлине и мане 

-Професионално информисање-

моје будуће занимање 

-Вршњачко насиље  

-Прослављамо Нову годину 

-Успех и владање 

-Како смо провели распуст 

-Оптерећеност ученика 

-Лична и општа хигијена 

-Штетне појаве за здравље 

-Породично васпитање 

-Шта читам,слушам,гледам 

-Спортско понашање 

-Мода 

-Екологија и њен значај 

-Зашто не/волим да идем у 

школу? 

-Наша екскурзија 

-Самовредновање 

-Оспособљавање ученика за 

професионалну орјентацију 

-Стицање навике штедње 

-Учешће у реализацији 

културних, забавних, 

хуманитарних и спортских 

активности 

-Развијање одговорности за 

сопствено здравље 

-Развијање сарадње и осећаја 

припадности колективу 

-Праћење напредовања ученика 

и оспособљавање за 

саморегулисано учење 

-Развијање комуникацијских 

вештина 

-Поштовање различитости 

-Решавање сукоба и 

неспоразума у одељењу 

-Вредновање и самовредновање 

успеха и владања 

фотографисање 

-Акције 

-Радионице 

-Помоћ другу у учењу 

-Прославе рођендана 

-Навијање на спортским 

такмичењима 

-Дружење ван школе 

-Телефонски контакти 

-Попуњавање упитника 

-Праћење и вредновање 

рада 

 

 

Трећи разред 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 
Циљ допунске наставе је да ученици унапреде своје знање и остваре постигнућа у складу са својим способностима. 

Планирање садржаја и извођење допунске наставе врши се према према потребама сваког одељења посебно. 

Допунска настава се организује за предмете српски језик и математика-jедном седмично, укупно 36 часова годишње. 

Допунска настава ће се организовати за ученике који теже савлађују наставне садржаје, али и за ученике који су због 

болести дуже одсуствовали из школе. 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК  

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Оновни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1. Књижевност 

- лирика 

- епика 

- драма 

(читање и 

тумачење 

текста) 

- слушање 

- читање 

текстова 

- учествовање у 

  причању 

- рецитовање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- савладавање технике читања 

и писања оба писма 

- уочавање ликова, теме, 

поруке, карактеристике 

књижевног дела 
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повезивање и 

примену знања 

2.Језик – 

граматика и 

правопис 

* граматика 

- врсте речи 

- служба речи 

- реченице 

* правопис 

- употреба 

великог слова 

- писање речце 

НЕ и ЛИ 

- управни говор 

- активно 

слушање 

- састављање 

реченица 

- именује и чита 

слова латинице 

- писање по 

диктату 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знаља 

- дијалошка 

- текстуална 

- 

демонстративна 

- савладавање просте 

реченице 

- стицање основних појмова о 

именицама, глаголима и 

придевима 

-савладавање реченица по 

значењу и облику 

3. Култура 

изражавања 

(усмено и 

писмено) 

(усмена и 

писмена) 

- препричавање 

- причање 

- извештавање 

- усмено и 

писмено 

вежбање 

 

- слушање 

- посматрање 

- учествује у 

причању 

- пише састав 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знаља 

- дијалошка 

- посматрачка 

- овладавање усменим и 

писменим изражавањем према 

захтевима програма 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Оновни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1. Понављамо 

градиво другог 

разреда 

- сабирање и 

одузимање до 100 

- множење и 

дељење до 100 

- сабирање и 

одузимање до 

100 

- множење и 

дељење 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

- именовање 

- упоређивање 

- поновити градиво другог 

разреда 

2. Блок бројева 

до 1000 

записивање, 

упоређивање 

бројева до 1000; 

сабирање и 

одузимање до 

1000 

множење и 

дељење 

- посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- 

упоређивање 

- 

разликовање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

- посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- упоређивање 

- разликовање 

- демонстративна 

- интерактивна 

- игра 

- илустративна 
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троцифреног и 

једноцифреног 

броја 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

3. Мерење и мере 

- мере за дужину 

- мере за 

запремину 

- мере за време 

- 

упоређивање 

- мерење 

- прављење 

модела 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

 

- демонстративна 

- игра 

 

- упознају мерење масе тела 

и запремину течности, као и 

нове јединице за време 

(година и век) 

4. Геометријски 

објекти и њихови 

међусобни 

односи 

- правоугаоник 

- квадрат 

- троугао 

- круг 

- посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- 

упоређивање 

- 

разликовање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

- формирају представу о 

правпј и полуправој 

- уочавају и цртају углове 

(оштар, прав и туп угао) 

- цртају правоугаоник, 

квадрат, троугао и кружницу 

 

  

Четврти разред 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Циљ допунске наставе је да ученици унапреде своје знање и остваре постигнућа у складу са 

својим способностима. Планирање садржаја и извођење допунске наставе врши се према према 

потребама сваког одељења посебно.Допунска настава се организује за предмете српски језик и 

математика-jедном седмично, укупно 36 часова годишње.Допунска настава ће се организовати за 

ученике који теже савлађују наставне садржаје, али и за ученике који су због болести дуже 

одсуствовали из школе. 
 

СРПСКИ  ЈЕЗИК  
 

Садржаји програма 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци  садржаја програма 

Језик 

- граматика 

именице:збирне и 

градивне;придеви:присвојни и 

градивни;заменице:личне, 

бројеви:основни и редни;глаголи 

:презент,перфекат,футур;управни 

и неуправни говор;именски и 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- игра 

 

- основно описмењавање ученика на темељима 

ортографских  и ортоепских стандарда 

књижевног језика  

- упознавање језичких појава и појмова, 

овладавање нормативном граматиком и стилким 

могућностима српског језика 
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глаголски предикат;утврђивање 

садржаја обрађених до 4.разреда 

- правопис 

Употреба великог слова у 

писању:имена држава и покрајна 

и њихових становника,имена 

насеља и њихових становника; 

Језичка култура 

Препричавање текста 

- дијалошка 

- посматрачка 

- развијање смисла и способности за правилно и 

течно усмено и писмено изражавање; богаћење 

речника 

 

МАТЕМАТИКА  
 

Садржаји програма 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Скуп природних 

бројева 

Рачунске операције у 

скупу природних 

бројева до 1000 

Једноставне једначине у 

оквиру прве хиљаде 

Графички приказ 

разломка половина, 

четвртина и десетина 

неке целине 

- демонстративна 

- интерактивна 

- илустративна 

- игра 

 

- да савладају читање и писање  природних бројева у 

декадном бројевном систему  

- упознају скуп природних бројева и исте приказу ју 

тачкама бројевне полуправе 

- знају да читају, састављају израчунавају вредност 

израза са више операција 

- знају да речавају једноставније једначине и 

неједначине  у скупу природних бројева 

- упознају разломке,њихово читање,писање и 

значење 

Мерење и мере 

Основне јединице мера 

за време, масу, дужину, 

површину и запремину  

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

 

- да упознају  јединице за површину 

- претварају јединице у мање и веће јединице мере  

Површина 

Обим и површина 

квадрата и 

правоугаоника 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

- да упознају и науче формуле за израчунавање 

површине правоугаоника, квадрата,  

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Додатна настава је посебан облик наставе организован за ученике који су успешно савладали 

програм у редовној настави и показују изратие склоности и интересовања за одређене области или 

предмете. 

 

 

МАТЕМАТИКА - 36 часова 
 

Садржаји програма 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Скуп природних 

бројева 

Изрази са више 

операција; 

проблемски задаци, 

логички задаци, 

конбинаторика 

- демонстративна 

- интерактивна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

- хеуристичка 

- примењују својства рачунских операција при 

трансформисању израза и у случају рачун олакшица 

- знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза 

са више операција 

- знају да речавају сложеније задатке помоћу једначина и  

дијаграма у скупу природних бројева 

- успешно решавају задатке логичке и комбинаторне задатке 
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Мерење и мере 

Решавање сложених 

задатака уз 

претварање јединица 

из мањих у веће и 

обрнуто 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

 

- претварају јединице у мање и веће јединице мере  

- решавање сложених текстуалних задатака 

Површина 

Површина квадра и 

коцке 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

- примењују стечена знања кроз решавање текстуалних 

проблемских задатака 

 

 


