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Предмет: Природа и друштво  Школа и разред: 
Дворане, 

3.разред 

Учитељица/учитељ: Драгица Стајковић Датум одржавања: 16.06.2022. 

Наставна тема/област: ПРИРОДА, ЧОВЕК, ДРУШТВО 

Наставна јединица: Значај и заштита земљишта и копнених животних заједница 

Тип часа: Обрада 

Циљ часа: 

• Усвајање знања о важности чувања животних заједница. 

• Стицање знања о поступцима који воде до загађења животних 

заједница и природне неравнотеже. 

• Стицање знање о поступцима заштите копнених животних заједница. 

• Развијање еколошке свести и одговорног односа према природи. 

• Оспособљавање ученика за примену стечених знања у свакодневном 

животу. 

• Развијање сарадничких односа током рада на часу, слушање и 

поштовање мишљења осталих ученика. 

Очекивани исходи на 

крају часа: 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

• илуструје примерима одговоран и неодговоран однос човека према 

животној средини; 

• сарађује са другима у групи на заједничким активностима. 

Наставне методе: 
Метода усменог излагања, метода разговора, метода демонстрације, 

истраживачка метода, текстуална метода, кооперативна метода 

Наставна средства: 
Уџбеник Природа и друштво 3 рачунар, пројектор, звучници, платно, 

наставни листић 

Облици рада: Фронтални, индивидуални, рад у групи 

Међупредметне 

компетенције: 

Kомуникативна компетенција, компетенција за учење, дигитална 

компетенција, компетенција за сарадњу, за одговорно учешће у 

демократском друштву 

Међупредметно 

повезивање: 
Ликовна култура, Чувари природе 

Кључни појмови: Значај животних заједница, заштита животних заједница 

  



ТОК ЧАСА 

Планиране активности  

учитељице/учитеља: 

Планиране 

активности ученика: 

Уводни део часа (10 минута) 

 

Емоционална припрема  7-8 мин. 

Игра асоцијација где је коначно РЕШЕЊЕ КОПНЕНЕ ЖИВОТНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

Обновити поделу копнених животних заједница и набројати које 

копнене животне заједнице постоје.  

Најава наставне јединице 

Истичем циљ часа и најава наставне јединице: Значај и заштита 

земљишта и копнених животних заједница 

 

 

 

 

 

 

- слуша питања 

и размишља; 

 

- одговара на 

постављена 

питања; 

 

- закључује; 

 

- записује 

наслов лекције 

у свеску. 

Главни део часа (30 минута) 

 

1. Значај копнених животних заједница 7-8 мин 

Ученици се деле у 3 групе по 4 ученика и следи рад по 

 JIGSAW методи групног рада на следећим темама: 

- Значај шума 

- Значај ливада и пашњака 

- Значај њива, повртњака и воћњака 

- Значај паркова 

Опис рада: свака група добија 4 листића, а на сваком је по 

једно питање. Ученици у групи бирају и договарају се ко ће 

шта да истражи и представи (Значај шума, ливада и 

пашњака, њива или паркова). Имају за рад 5 мин. Затим 

крећу и траже ученике других група са истим задатком. 

Упоређују своје одговоре, допуњују се ,а затим се враћају у 

матичну групу, упознају чланове групе са оним што су 

урадили.. 

2. ЗАШТИТА КОПНЕНИХ ЖИВОТНИХ ЗАЈЕДНИЦА, рад у 

пару по моделу Thing pair share Ученицима се поставља питање 

/проблем. Ученици раде индивидуално (2 минута по питању) 

затим раде у пару, дискутују, допуњују одговор , затим излажу 

 

 

- одговара на 

питања; 

 

- слуша 

одговоре 

других 

ученика; 

 

- анализира и 

закључује; 

 

- решава 

проблеме 

користећи 

усвојена 



пред одељењем  

- Шта  треба урадити са пределима који су остали пусти 

након сече шума? Како човек штити шуме? 

- Шта ће се десити са пашњацима услед прекомерне испаше? 

Како штитимо ливаде и пашњаке? 

- Како бисмо могли да решимо проблем отпада који се 

гомила  и неповољно утиче на услове живота? 

- На који начин људи могу да брину о биљкама и 

животињама у окружењу? 

3.  УТИЦАЈ ЧОВЕКА НА КОПНЕНЕ ЖИВОТНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ, разговор са ученицима (фронтални рад). 

Претходно смо видели како човек брине о животним 

заједницама, наведите примере негативног утицаја човека 

на животне заједнице. 

 

4. ЗАШТО ЈЕ ЗЕМЉИШТЕ ВАЖНО ЗА ЖИВИ СВЕТ? 

Ученици се деле у 3 групе поо 4 ученика и следи рад по 

 JIGSAW методи групног рада на следећим темама: 

       -Утицај човека на земљиште. 

      - Зашто је земљиште важно биљкама 

- Зашто је земљиште важно животињама 

- Зашто је земљиште важно човеку 

 

 

5. ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА ОД ЗАГАЂЕЊА  

Разговарамо, фронтално, шта све загађује земљиште, како 

загађење земљишта утиче на живу природу. 

Постављам проблемско питање : Да ли одобравате употребу 

пестицида у пољопривредној производњи? 

Ученици раде у групи по моделуAgree/Desagree 

Опис: Ученици који су против употребе пестицида стају на једну 

страну, а који су за употребу пестицида стају на другу страну, они 

који су неодлучни остају у средини. У групи дискутују и 

образлажу своје мишљење, а затим своја размишљања и  ставове 

износе пред одељење. 

            Истиче се закључак да прекомерна употреба пестицида 

штетно утиче на земљиште, воду, биљни, животињскки свет и 

наше здравље и да треба бити умерен 

 
 
 

знања. 

 

- износи своје 

запажање; 

 

- закључује уз 

помоћ 

искуства; 

 

 

- посматра 

илустрације; 

- уочава, 

повезује, 

закључује; 

- одговара на 

питања; 

 

- размишља, 

описује, 

анализира, 

закључује;  

 

- записује 

најважније и 

илуструје; 

 

- закључује уз 

помоћ 

искуства; 

 

 

 



Резиме наученог:  

Важно је да бринемо о природи и да је брига о природном 

окружењу обавеза свих нас. Веома је важно да сви водимо рачуна 

о природи и заштити животних заједница. Тако ћемо природу 

сачувати за себе, за будуће генерације, али и за друга жива бића. 

Природна богатства треба пажљиво да користимо. 

Запис на табли/у свесци  

Ученици добијају листић  сан најважнијим садржајима и исти лепе 

у свеске. 

 

 

Завршни део часа (5 минута) 

Црвени и зелени картони. 
У завршном делу часа проверавам степен усвојености наученог 

постављањем тврдњи. Уколико се ученици слажу са тврдњом 

подижу зелени картон, ако се не слажу-подижу црвени картон. 

1. Шуме су култивисане животне заједнице. 

2. Мајчина душица и камилица су биљке које расту на 

ливадама и пашњацима. 

3. Ратарске биљке су важне за исхрану људи и животиња. 

4. Човек разним прописима штити животне заједнице. 

5. За паркове кажемо да су плућа града јер нам служе за 

одмор и рекреацију. 

6. На плодност земљишта не утичу биљке и животиње. 

7. Коришћење пестицида треба умерено користити. 

8. Правилним одлагањем смећа штитимо земљиште. 

9. Шумари  воде рачуна да  ловци поштују забрануу лова. 

10. Горани саде ново дрвеће. 

Ученици врше само процену и процену рада својих другова. 

Евалуација часа. 

Решавање осмосмерке/укрштенице уколико има времена, 
уколико се не уради на часу урадити за домаћи задатак. 

  

 

 

- слуша 

упутство 

- одговара на 

питања 

користећи 

усвојена 

занања; 

 

 

  

 

 

 



 

Значај и заштита земљишта и копнених животних заједница 

Животне заједнице су нам веома важне: 

Шуме: производе кисеоник, штите насеља од ветра, штите земљиште од поплава и 

испирања, људи користе дрва за огрев и производњу разних предмета... 

Ливаде и пашњаци: трава за испашу стоке, сено, чајеви... 

Паркови:одмор и рекреација, обогаћују ваздух кисеоником и штите нас од буке. 

Њиве, воћњаци и повртњаци: за исхрану људи и животиња, али и за даљу прераду у 

фабрикама. 

Земљиште помаже биљкама, животињама и човеку: 

Биљке узимају воду и минералне материје из земљишта преко корена. 

Многе животиње живе под земљом. 

У земљишту или на њему  налази се вода која је један од услова за опстанак животиња. 

Човек на земљишту гради насеља, гаји биљке и животиње за своју исхрану, проналази 

изворе воде који су му потребни за живот. 

Веома је важно да сви водимо рачуна о природи и заштити животних заједница.  

Брига о природном окружењу је брига свих нас. 

 

  

 

 

 

  

  



ПРИЛОГ 1 

  

Рад у пару 

Шта  треба урадити са пределима који су остали пусти 

након сече шума? Како човек штити шуме? 

 

 

 

           Рад у пару  

Шта ће се десити са пашњацима услед прекомерне 

испаше? Како штитимо ливаде и пашњаке? 

 

 

Рад у пару  

Како бисмо могли да решимо проблем отпада који 

се гомила  и неповољно утиче на услове живота? 

 

 

 

Рад у пару  

 

На који начин људи могу да брину о биљкама 

и животињама у свом окружењу? 

 

  


