
РАД ПО МЕТОДУ ИЗОКРЕНУТЕ УЧИОНИЦЕ 

Редни број часа: 12. 

Наставна тема: Све лепоте Србије 

Наставна јединица: Рељеф Србије 

Тип часа: обрада 

Циљ часа: оспособљавање ученика за уочавање низијске и брдско-планинске области 

Србије и проналажење најзначајнијих облика рељефа на географској карти Србије  

Операционализовани исходи учења:  

Ученик познаје рељеф Републике Србије, зна основне карактеристике рељефа Републике 

Србије, повезује успех са уложеним трудом, уме да процени своја знања и постигнућа. 

Облици рада: фронтални, индивидуални 

Наставне методе: дијалошка, демонстративна, метода рада на тексту, метода писаних 
радова, метода практичних радова 

Наставна средства: географска карта Републике Србије, свеска, video Reljef Srbije na 
Youtubu, WEB alat Kahoot i LearningApps. 

Међупредметна повезаност: српски језик, математика, ликовна култура 

Активности учитеља: Припрема материјал, објашњава, помаже, појашњава, упоређује, 

демонстрира, показује, подстиче, помаже. 

Активности ученика: Уочавају кључне речи у обрађеним областима. Самостално решавају 

задатке, проверавају тачност урађеног. Показују тражене појмове на карти. Повезују 

раније стечено знање са новим садржајем. Закључују на основу визуелног извора (карте). 

Оријентишу се на географској карти, уочавају и проналазе тражени облик рељефа. 

Проверавају урађено. Слушају, питају, демонстрирају. 

ПРИПРЕМНИ ДЕО: 

Одељење у Модрици: Ученици су добили линк ка eddpuzle 

https://edpuzzle.com/media/63429609593f91412a28e9af 

https://edpuzzle.com/media/63429609593f91412a28e9af


Одељење у Дворану, Здравињу и Модрици: Ученици су добили задатак да одгледају 

видео са youtuba https://www.youtube.com/watch?v=kcGLqkKf0ks 

Ученици треба да одговоре на следећа питања: 

1. Које две велике целине чине рељеф Србије? 

2. Које су низије у Србији? 

3. Који облици рељефа чине брдско-планинску област? 

4. Које су ниске, а које високе планине у Србији? 

5. Наведи неке од котлина и клисура у Србији. 

  

УВОДНИ ДЕО ЧАСА 

Кроз презентацију обновити: 

Шта је рељеф? Који су основни облици рељефа? Шта је низија? По чему се разликује 

низија од висоравни, а по чему су сличне? Шта је котлина? Шта је долина? Како 

називамо долине стрмих страна? Како групишемо узвишења према надморској висини? 

Којом бојом су на географској карти приказана узвишења? Шта означава светлија, а 

шта тамнија браон боја? Какавје рељеф Србије 

Најављује се тема часа: Рељеф Србије.  

ЦЕНТРАЛНИ ДЕО ЧАСА 

• Рад на припремљеним задацима уз помоће географске карте 

https://learningapps.org/watch?v=p74uiuvn321 РЕЉЕФ РАСПОРЕД ПО СТУПЦИМА 

https://learningapps.org/watch?v=pm1kp9fmk22 ВЕШАЛА  ( МЕТОХИЈСКА КОТЛИНА, 

ОБЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА, ФРУШКА ГОРА) 

https://learningapps.org/watch?v=poeeng6v322 – КВИЗ 

https://learningapps.org/watch?v=pddeir9cn22 РАСПОРЕД ПО ГРУПАМА (НИСКЕ 

ПЛАНИНЕ ,ИЗМЕЂУ 1000 i 2000m, ВИСОКЕ ПЛАНИНЕ ИЗНАД 2000m) 

  

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА 

https://www.youtube.com/watch?v=kcGLqkKf0ks


Кратка провера кроз КАХУТ квиз. 

https://create.kahoot.it/details/b4bb2bdf-eafe-4452-81d1-d34fe4f47046 

Сваки ученик извлачи картицу са једним називом планине или котлине, клисуре или 

кањона и има задатак да за следећи час пронађе и напише неколико 

чињеница/занимљивости о задатом појму и/или донесе фотографију. Те картице ће на 

наредном часу бити залепљене на разредни плакат. 

Запис на табли (откуцати и поделити ученицима да залепе у свесци). 

РЕЉЕФ СРБИЈЕ 

Рељеф Србије чине низијска и брдско-планинска област. 

НИЗИЈСКА ОБЛАСТ  

Низије: 

• део Панонске низије (у Војводини) 

• Влашка низија 

• Посавина са Мачвом 

• Подриње 

• Поморавље 

  

Планине: 

• Фрушка гора 

• Вршачке планине 

  

БРДСКО-ПЛАНИНСКА ОБЛАСТ налази се јужно од Саве и Дунава. 

• Планине: Копаоник, Јастребац, Бесна кобила, Голија, Златибор, Златар, Тара, Стара 

планина... 

• Котлине: Чачанско-краљевачка, Крушевачка, Нишка, Врањска, Лесковачка, 

Косовска, Метохијска 

• Клисуре: Грделичка, Сићевачка, Овчарско-кабларска 

https://create.kahoot.it/details/b4bb2bdf-eafe-4452-81d1-d34fe4f47046


 

ПРИЛОГ 1 

Погледај видео на јутјубу  https://www.youtube.com/watch?v=kcGLqkKf0ks, а затим у свесци 

одговори на следећа питања: 

1. Које две велике целине чине рељеф Србије? 

2. Које су низије у Србији? 

3. Који облици рељефа чине брдско-планинску област? 

4. Које су ниске, а које високе планине у Србији? 

5. Наведи неке од котлина и клисура у Србији. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kcGLqkKf0ks

