
FLIPPED CLASSROOM - INVERTED CLASSROOM- примена знања са семинара ,,CLASSROOM
MANAGEMENT SOLUTIONS, NEWMETHODOLOGIES, EFFECTIVE MOTIVATION,
COOPERATION AND EVALUATION STRATEGIES'' У ОКВИРУ ЕРАЗМУС +
ПРОЈЕКТА''INOVATIVE METHODS FOR IMPROVING TEACHING AND LEARNING’’

Редни број часа: 146.

Наставна област: Књижевност

Наставна јединица: „Занимање Марка Краљевића”, Бранко Стевановић

Тип часа: обрада

Циљ часа: доживљавање, разумевање и тумачење песме

Операционализовани исходи учења:
Ученик ће бити у стању да:
‒ уочи основне одлике лирске песме (стих, строфа и рима);
* препознаје одлике лирске песме;
* проналази у песми лирске одлике;
* самостално уочава одлике лирске песме и у тексту;
‒ уочи поређење у књижевном делу и разуме његову улогу;
‒ разуме идеје књижевног дела.

Облици рада: фронтални, индивидуални

Наставне методе: метода разговора, метода рада на тексту, метода усменог излагања

Наставна средства: компакт-диск, слика

Међупредметна повезаност:
Природа и друштво
 Ученик повезује различита занимања и делатности са потребама људи.
 Ученик користи временске одреднице (година, деценија, век) у свакодневним

ситуацијама и приликом описивања догађаја из прошлости.
Ликовна култура
 Ученик користи одабране податке и информације као подстицај за стваралачки рад.

Активности учитеља: изражајно чита, поставља питања, даје повратну информацију, ствара
позитивну климу на часу, подстиче ученике, вреднује рад ученика

Активности ученика: анализира, синтетише, одговара на питања, тумачи, чита, слуша,
закључује, описује

ТОК ЧАСА



Припремни део: Ученици добијају задатак да погледају видео на edpuzzle-у и одговоре на
питања. https://edpuzzle.com/media/6277fc88a2851542e0eda797

Уводни део:
I Осврт на ученичке одговоре.

II Најава наставне јединице
– Ученицима се саопштава да ће данас учити песму „Занимање Марка Краљевића”, коју је
написао Бранко Стевановић. Учитељ записује назив песме и име писца на табли, а ученици
у свеске.
Главни део часа:

 ППТ презентација:
Портрет писца
Шта знају о Марку Краљевићу?
Изражајно читање
– Учитељ изражајно чита песму из Читанке, страна 53. Психолошка пауза.
Разговор о доживљајима и утисцима
– Након прочитане песме и емоционалне паузе, учитељ разговара са ученицима како су
они доживели ову песму и какви су им утисци.
 Да ли вам се песма допала? Зашто?
 Да ли је песма лирска или епска?
 Која је разлика између лирске и епске песме?
 Шта је шаљива песма?

Тумачење непознатих речи
– Тумачење непознатих речи: из прикрајка – са скривеног места; веђе – обрве; синути –
постати светао, видан; корити – грдити; силник – насилник, силеџија; дреновина – дреново
дрво, јако, здраво; Шаро – Шарац, Марков коњ; гуслати – свирати гусле; пламтити – горети
пламеном; кржљавко – недовољно, слабо израстао.
‒ Учитељ записује непознате речи са тумачењем на табли, а ученици у свеске.
Анализа песме
 Како се родио јунак? Ко су му били родитељи? Шта је Марко чекао? Ко му се

обрадовао? Где Марко има посла? Шта јунак све ради у стиховима? Како разумеш
да „Марко ведри и облачи”? Шта гуслају певачи? Објасни свој одговор. Шта је
нама остало од Марка? Шта значи да кроз стихове „Марко плови”? Како је у
песми одређено занимање Краљевића Марка?

 Који стихови из песме „Занимање Марка Краљевића” говоре о епским песмама
које се налазе у твојој читанци?

 Како се звао Марков коњ? Како је описан у песмама?
Самостални и стваралачки рад ученика
‒ Учитељ упућује ученике на Радну свеску, страна 50.
‒ Ученици решавају задатке у Радној свесци.
Завршни део часа:
‒ Повратна информација – провера и анализа самосталног рада.
-Самоевалуација и евалуација ученичких активности.

https://edpuzzle.com/media/6277fc88a2851542e0eda797


Домаћи задатак
‒ Рубрика Писање у Читанци, на страни 54.

„Занимање Марка Краљевића”
Бранко Стевановић

Непознате речи:
из прикрајка – са скривеног места
веђе – обрве
синути – постати светао, видан
корити – грдити
силник – насилник, силеџија
дреновина – дреново дрво, јако, здраво
Шаро – Шарац, Марков коњ
гуслати – свирати гусле
пламтити – горети пламеном
кржљавко – недовољно, слабо израстао


