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Aктивности Cooperative poetry, примена знања са семинара ,,CLASSROOMMANAGEMENT
SOLUTIONS, NEWMETHODOLOGIES, EFFECTIVE MOTIVATION, COOPERATION AND
EVALUATION STRATEGIES'' У ОКВИРУ ЕРАЗМУС + ПРОЈЕКТА''INOVATIVE METHODS
FOR IMPROVING TEACHING AND LEARNING’’

Предмет: Српски језик Школа и разред: ОШ’’Страхиња
Поповић’’, 3. разред

Учитељица/учитељ: Драгица Стајковић Датум одржавања: 21.06.2022.
Наставна тема/област: Књижевност
Наставна јединица: Креативне игрe
Тип часа: Утврђивање градива

Циљ часа:

Утврђивање књижевних текстова. Неговање љубави према читању
књижевних текстова и примена књижевнотеоријских знања. Oспособљавање
ученика да успешно обављају мисаоне радње док решавају задатке.
Развијање моћи запажања, упоређивања, закључивања и доказивања.

Очекивани исходи на
крају часа:

На крају часа ученик ће бити у стању да:

− одреди главни догађај, време и место дешавања на основу слике;
− уочи главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и

негативне особине;
− разликује опис од приповедања у књижевном делу;
− разуме идеје књижевног дела;
− поштује и примењује основна правописна правила;
− учествује у разговору поштујући уобичајена правила комуникације и

пажљиво слуша саговорника.

Наставне методе: Дијалошка метода, монолошка метода, текстовна метода, метода запажања и
показивања

Наставна средства: Компијутер, слика на компијутеру
Облици рада: Фронтални рад, рад у пару, индивидуални рад, групни рад
Међупредметне
компетенције:

Естетичка компетенција; Компетенција за учење; Комуникација; Решавање
проблема, Дигитална компетенција

Међупредметно
повезивање: Природа и друштво, Ликовна култура, Информатика

Кључни појмови: писци, песници, значајне личности српске културе



ТОК ЧАСА

Планиране активности

учитељице/учитеља:

Планиране активности
ученика:

Уводни део часа (5 минута)
Учитељица/учитељ пише на табли, води разговор, објашњава, одговара на
питања, мотивише ученике, прати рад ученика.

 Учитељица/учитељ најављује наставну јединицу.

Данас ћемо кроз игру показати колико познајемо значајне личности о којима
смо читали .

Слуша, чита, пише,
учествује у разговору,
одговара, анализира
утиске, износи резултате
свог рада, сарађује.

Главни део часа (30 минута)
 Учитељица/учитељ подстиче ученике да самостално попуне

укрштеницу Игром кроз знање

 Потом, ученици пишу КООПЕРАТИВНУ ПОЕЗИЈУ (ученицима се
показује слика са компијутера о значајним личностима наше земље-
Михајло Пупин. Сваки ученик пише стих, реченицу , мисао , осећање
које је слика изазавала. Затим сви ученици своје радове стављају на
сто, заједно кооперативним радом одлучују којим редом ће поставити
стихове како би се добила песма)

Учитељица/учитељ води разговор (поставља питања), објашњава, пише на
табли, помаже ученицима да повежу раније обрађено градиво са новим
градивом, наводи их да сами дођу до закључака, одговара на питања ученика,
мотивише ученике, прати рад ученика.

Чита, прати упутства
учитеља/учитељице;
одговара на питања;
слуша одговоре других
ученика;
износи своја запажања;
анализира и закључује;
повезује градиво; кроз
игру примењује знање;
склапа слагалице.

Завршни део часа (10 минута)

 Ученици склапају интерактивне креативне слагалице које се налазе на
крају сваког поглавља у дигиталној читанци У свету речи. На
занимљив и систематичан начин обнављају књижевнотеоријско знање
и примењују га у тумачењу књижевног стваралаштва које су читали у
трећем разреду.

Учитељ/учитељица континуирано и на примерен начин указује сваком
ученику на квалитет његовог постигнућа тако што му даје довољно јасне и
информативне повратне информације, подстицајне за даље напредовање
ученика. Похваљује оне ученике који су се истицали, скреће пажњу на то што
треба да промене/поправе они ученици који су имали евентуалне потешкоће у
савладавању градива.

Слушају, пишу, повезују,
износе утиске о часу,
постављају питања.




