
FLIPPED CLASSROOM- TEACHER FLIPPED - 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:60.

Наставна тема: Природа, човек, друштво

Наставна јединица: Баре и језера

Тип часа: обрада

Циљ часа: Упознавање ученика са барама и језерима као природним воденим животним
заједницама, оспособљавање ученика за увиђање и разумевање повезаности биљака и
животиња које живе у барама и језерима и поред њих и развијање и неговање одговорног
односа ученика према биљном и животињском свету бара и језера.

Операционализовани исходи учења:

- уочава разлике и сличности у условима живота у барама и језерима;

- аргументује због чега су баре и језера значајни;

- објасни на примерима одговоран и неодговоран однос људи према барама и језерима;

- наведе пример личне активности у циљу очувања бара и језера;

- препознаје и именује типичне биљне и животињске врсте у барама и језерима и око бара
и језера;

- речима или цртежом прикаже ланац исхране у бари и језеру;

- врши самопроцену знања.

Облици рада: фронтални, индивидуални, рад у групи



Наставне методе: усмено излагање, разговор, демонстрација, рад на тексту

Наставна средства: слике, уџбеник, стр. 118. и 119, еска, стр. 76. и 77.радна св,

Међупредметна повезаност: српски језик, ликовна култура, грађанско васпитање

Активности учитеља: Покреће разговор, поставља питања, показује слике, мотивише
ученике.

Активности ученика: Рецитују, износе своја искуства, наводе примере, одговарају на
питања, именују, објашњавају, повезују раније стечена знања и искуства, упоређују,
дискутују, закључују, посматрају слике, анализирају слике, анализирају илустрацију,
заузимају критички став, цртају, врше самопроцену знања.

ПРИПРЕМНИ ДЕО

Ученици су добили задатак да свако од њих троје припреми кући по једну област:
-Услови за живот у барамаи језерима
-Значај бара и језера
-Заштита бара и језера и
-да свако од њих направи и нацрта један ланац исхране у бари или језеру и да нацрта
биљке и животиње бара и језера, ( илустрације у уџбенику, на страни 120. и 121, Биљке и
животиње наших бара и језер, информације са интернета).

УВОДНИ ДЕО ЧАСА

Повезује се са претходном наставном јединицом разговором о томе где живе рибе, какав
је средњи, а какaв доњи ток реке, које су биљке и животиње наших река, где још могу да
живе неке од наведених биљака и животиња.

Најављује се наставна јединица и записује наслов на табли: Баре и језера.

ЦЕНТРАЛНИ ДЕО ЧАСА

Приказују се слике или фотографије бара и језера (искуства ученика, посете, излети).
Понавља се да су то стајаће воде.

Први ученик упознаје остале са условима живота:Уочавају се сличности и разлике
између бара и језера разговором о томе где се најчешће налазе баре, како изгледа вода у



барама, односно где се налазе језера (нека језера се налазе и у пећинама), како изгледа
вода у језеру итд.

Може ли вода у бари и језеру да пресуши? Зашто? А може ли да се заледи? На основу
раније стечених знања и искустава ученици закључују да су баре плиће, да светлост
продире до дна, да има доста топлоте, да је дно муљевито. Језера – поред обале имају
доста светлости, топлоте и кисеоника, а у дубокој води мање, дно им је песковито,
шљунковито или муљевито. Услови живота у језеру нису исти у приобалном, плићем делу
и у средишњем делу, где је вода дубља, хладнија, где има мање светлости и топлоте.

Због обиља светлости и топлоте, биљни и животињски свет бара и језера је веома
разноврстан. Неке од биљака и животиња живе у води, а неке око ње.

Други ученик: Систематизују се постојећа знања и долази се до нових, нарочито о значају
вода уопште – за шта људи користе воду из језера, које спортске активности упражњавају
на језерима, због чега су језера још значајна (лов и риболов), да ли и како људи користе
биљке из баре и језера. (Показати слике употребних предмета од трске и рогоза у
уџбенику на страни 119.)

Трећи ученик :Показују се слике загађених обала језера. Разговара се о заштити бара и
језера, о отпадним водама, утицају буке на живи свет, о бацању отпада и уопште о утицају
човека на животну заједницу бара и језера, како штити водене животне заједнице
(прописима о лову и риболову, заштитом угрожених биљних и животињских врста,
стварањем удружења љубитеља природе, запошљавањем људи који брину да се прописи
поштују и уопште васпитањем људи за брижљив однос према природи). Наводе примере
одговорног понашања деце према водама бара и језера, као и према биљкама и
животињама које живе у/око ових вода.

Именују се биљке и животиње – ко живи у бари и у језеру, а ко око баре и језера, истичу
се сличности и разлике са биљкама и животињама у доњем току реке.

ПРАВИМО ПАНО од ученичких радова. Ученици представљају ланац исхране који су
нацртали.

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА

У уџбенику на страни 138, Учимо од природе, прочитати о пловним кожицама и на страни
139. о вилином коњицу.

Усмена систематизација наученог.



Самопроцена знања – читање питања у себи из рубрике Провери научено и процени своје
знање. Бележење изгледа одређеног лица у круговима.

Припрема за следећи час – Ученици се деле на групе (Прилог 1) извлачењем папирића на
којима је написан назив једне теме из природних водених животних заједница. Ученици
треба да донесу исечке из новина, занимљивости са интернета, слике.

Домаћи задатак:

Задаци у радној свесци, стр. 76. и 77.

Запис у свескама и на табли:

• Значај бара и језера: за пиће, за наводњавање, за спортске активности, за лов и риболов

• Заштита бара и језера: прописи и закони о заштити, однос људи према природи

• Биљке и животиње бара и језера: локвањ, рогоз, трска, жаба, корњача, риба

• Ланац исхране


