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ПОДАЦИ О ЧАСУ БР. 71 

Наставна тема Was isst du gern? 

Наставна јединица Was essen die Menschen? 

Тип часа Вежбање 

Циљ часа Ученици престављају навике и обичаје људи при оброцима.  

Функционални задаци Писање текста на тему из лекције о исхрани 

Васпитни задаци Оспособљавање ученика да самостално примењују научено у писању 

Кључни појмови Speise und Getränke  

Образовни исходи • Ученик зна да у контексту употреби називе животних 

намирница, да каже које воли, а које не 

• Рад у групи 

Облици рада Индивидуални, пленум, рад у групи 

Наставне методе Дијалошка, монолошка 

Наставна средства Табла, креда, хамер папир, бојице, сличице хране и особа, лепак 

Место извођења 

наставе 

Учионица 

Корелација Српски језик и књижевност (значења речи и израза, повезивање с 

матерњим јeзиком) 

Литература и додатни 

материјал за 

наставнике 

• Ђ. Мота, Весна Николовски, Magnet 1, немачки језик за 5. 

разред основне школе, уџбеник за прву годину учења, 

Издавачка кућа Klett, Београд, 2013. 

• Ђ. Мота, Весна Николовски, Magnet 1, немачки језик за 5. 

разред основне школе, радна свеска за прву годину учења, 

Издавачка кућа Klett, Београд, 2013. 

• Ђ. Мота, Весна Николовски, Magnet 1, немачки језик за 5. 

разред основне школе, приручник за наставнике, Издавачка 

кућа Klett, Београд, 2013. 

•  



 

 

Литература и додатни 

материјал за ученике 
• Ђ. Мота, Весна Николовски, Magnet 1, немачки језик за 5. 

разред основне школе, уџбеник за прву годину учења, 

Издавачка кућа Klett, Београд, 2013. 

• Ђ. Мота, Весна Николовски, Magnet 1, немачки језик за 5. 

разред основне школе, радна свеска за прву годину учења, 

Издавачка кућа Klett, Београд, 2013. 

 

Напомене 

 

 

 

Настава је реализована  и планирана користећи стечена знања 

на семинару - School Innovation – A New Mindset for Teacher and 

Students, у облику пројектне наставе.  

 

 

ТОК ЧАСА  

Уводни део часа 

(15 минута) 

 

За овај час је требало да ученици у оквиру својих група направе текст 

о измиљњеним особама и њиховим навикама при јелу. Наставник 

дели групе и даје им случице са особма и храном.  

Главни део часа 

(35 минута) 

 

• Ученици састасвљају текстове о особама и њиховим оброцима. 

• Описују шта те особе обично једу за доручак или ручак.  

• Лепе случице на хамер папир и боје  их 

Завршни део часа 

(5 минута) 
 

Ученици лепе хамере са текстовима и сличицама на зид, сликају их  

 

 

 

 

 

 


