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БИГЗ школство
Бирам знање!

Рад у пару по моделу RALLY COACH и THINK PAIR SHARE примена знања са
семинара ,,CLASSROOMMANAGEMENT SOLUTIONS, NEW METHODOLOGIES,
EFFECTIVE MOTIVATION, COOPERATION AND EVALUATION STRATEGIES'' У
ОКВИРУ ЕРАЗМУС + ПРОЈЕКТА''INOVATIVE METHODS FOR IMPROVING
TEACHING AND LEARNING’’

Редни број часа: 170.

Наставна област: Књижевност

Наставна јединица: „Суђење”, Лаза Лазић

Тип часа: утврђивање

Циљ часа: увођење ученика у доживљавање, разумевање и тумачење драмског текста,
утврђивање знања о управном и неуправном говору.

Операционализовани исходи учења:
Ученик ће бити у стању да:
– покаже примере дијалога у песми, причи и драмском тексту;
– препозна модел управног говра;
– управни говор претвара у неуправни говор;
– изводи драмске текстове;
* интерпретира драмски текст;
* прати изговор одређеном гестикулацијом и мимиком;
* изражајно изводи драмски текст и глумом дочарава лик.

Облици рада: фронтални, индивидуални, групни

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

Наставна средства:

Међупредметна повезаност:
Природа и друштво
 Ученик примењује правила друштвено прихватљивог понашања поштујући права,

обавезе и различитости међу људима.
Грађанско васпитање
 Ученик препознаје у свом окружењу примере неједнаког поступања према другој

особи или групи због неког њиховог личног својства.

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

Активности ученика: анализира, синтетише, чита, пише, тумачи, слуша, закључује, описује
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ТОК ЧАСА
I Емоционално-интелектуална припрема
– Учитељ започиње час разговором:
 Да ли сте некада били у позоришту? Која позоришта знате? Како изгледа

позориште? Како изгледа сцена? Шта ради публика? Где се она налази?
II Најава наставне јединице
 Данас ћемо правити мало позориште у учионици.

– Учитељ записује наслов текста и аутора на табли, а ученици у своје свеске.

III Усмерено читање
– Ученици добијају задатак да, док читају, заокруже реченице које су написане у загради.
IV Анализа текста
 Који се ликови појављују у овом тексту? Коме суде у тексту? Ко је судија, а ко

тужилац? Ко је сведок? Да ли зецу ико верује у судници? Како се он због тога
осећа? Како се понаша сведок? Да ли њему судија верује? Како су оптужени и
бранилац побегли? Шта је у овом суђењу необично?

V Упутства за извођење текста
– Учитељ објашњава ученицима да су у загради дата посебна упутства која су намењена:

1. читаоцима, којима се објашњава шта раде јунаци;
2. глумцима, којима се објашњава како треба да се понашају на сцени.
 Шта још запажате да постоји у овом тексту, а не постоји у другим

текстовима?
VI Сценско извођење текста
– Учитељ и ученици праве мало позориште у учионици. Ученицима се саопштава да ће
сада они бити глумци.
– Учитељ прави групе и дели улоге.
– Док једна група изводи представу, остали ученици треба да се понашају као публика у
позоришту.
VII Језик и стил
‒ Учитељ упућује ученике на текст у рубрици Знаш ли. Један ученик чита текст, а потом
следи разговор о особинама купуса.
‒ Ученици записују описне придеве који могу да стоје уз именицу КУПУС.
На пример: сладак, кисео, укусан, зелен, млад...
VIII Рад у пару по моделу RALLY COACH (један ученик решава проблем док гласно говори,
док други слуша и обезбеђује позитивну повратну информацију, а затим улоге се мењају)
и по моделу THINK PAIR SHARE наизменично(ученици добијају задатак, размишљају и
раде индивидуално, а затим у пару дискутују, размењују мишљења, а затим ученици
представљају шта је њихов пар урадио).
‒ Ученици увежбавају претварање управног говора у неуправни.
‒ Ученици раде задатке у Радној свесци, страна 16.

IX Домаћи задатак
– Ученици имају задатак да напишу судији писмо о неправедном понашању према зецу.
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Евалуација часа:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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