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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА
I
РАЗРЕД
СТАТУС ПРЕДМЕТА

ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ
ПРОГРАМИ
Р. број
1.
2.
3.
Р. број

ПРЕДМЕТИ

ГОДИШЊИ
ФОНД
-СРПСКИ ЈЕЗИК
180
-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
72
-MАТЕМАТИКА
180
- СВЕТ ОКО НАС
72
-ЛИКОВНА КУЛТУРА
36
-МУЗИЧКА КУЛТУРА
36
-ФИЗИЧКО И ЗДРАВ. ВАСПИТАЊЕ
108
-ДИГИТАЛНИ СВЕТ
36
-ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ ВЕРСКА 36
НАСТАВА*

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Настава у природи**
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ О-В РАДА

ПРВИ РАЗРЕД
НЕД.
ГОД.
21
756
1
36
7-10 дана годишње
ПРВИ РАЗРЕД
НЕД.
НЕД.
1
36
1-2
36 -72
1-3 дана годишње

1.
Час одељенског старешине
2.
Ваннаставне активности ¹
3.
Екскурзија
*- ученик бира један од понуђених изборних програма
**- пројектна настава је обавезна за све ученике
***- настава у природи организује се у складу са важећим правилником
¹- школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности,
медија и спорта
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1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМETA СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА
ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК

РАЗРЕД: ПРВИ

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180

Циљ:
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног
усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за
тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и
културе српског народа и развијања интеркултуралности.

Исходи
Р.б.

1.

Област/
тема

Садржаји

ПОЧЕТНО
ЧИТАЊЕ И
ПИСАЊЕ

*Глас и слово;
штампана и
писанасловаћириличкогписма.
*Речи и реченицекаоговорне и
писанецелине.
*Текстовизасићенисловимакој
асеобрађују/текстовипредвиђе
низаглобалночитање.
*Свеврстетекстовакојисунапис
аништампанимилиписанимсло
вима.
*Језичкеигре.
*Аналитичкосинтетичкавежбања; лексичка
и синтаксичкавежбања;
моторичкевежбе.
*Писање (преписивање,
самосталнописање и диктат).
*Читање
(шчитавање/глобалночитање,
гласно и тихочитање);
*питањакојимасепроверавараз
умевањепрочитаног.
*Изговор и

– разликујеизговорениглас
и написанослово;
изговорене и написанеречи
и реченице;
–
владаосновномтехникомчит
ања и
писањаћириличкогтекста;
– разумеоноштопрочита
-пише читко и уредно;

Начини и
поступцизапостизањеи
схода (дидактичкометодичкарешења,
активности)

Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(фронтални,групни,ра
д у пару)

Међупредмет
наповезаност
(исход/садржај
и)

Планираниначинип
раћења и
вредновања

усмена провера
Међупредмет
на
повезаност:
- ликовна
култура;
- физичко
васпитање;
- свет око

практичне
ативности
школски задаци
домаћи задаци
контролне вежбе
игровне
активности
писмена провера

2.

КЊИЖЕВНОСТ

писањегласовакојиученицима
причињавајутешкоће (нпр. ђ,
ћ; џ, ч; ј, љ
Поезија
Народна песма-Ја сам чудо
видео
Јован Јовановић Змај,
Зимска песма
Војислав Илић, Пролетња зора/Воја Царић, Пролеће/Мира
Алечковић, Ветар сејач
Десанка Максимовић,
Првак; Хвалисави зечеви/У гостима/Ливадско звонце Гвидо
Тартаља, Китова беба/Мрави/Постеља за зеку Бранко
Ћопић, Јежева кућица (читање
у наставцима) Душан Радовић,
Јесења песма/Срећна Нова година Љубивоје Ршумовић, Ау
што је школа згодна; Дете/Деца су украс света Стеван
Раичковић, Цртанка/Бранислав Лазаревић, Сликар Перо Зубац,
Добар друг ти вреди више
Драгомир Ђорђевић,
Није лако бити дете
Проза -Народна прича, Свети
Сава и ђаци Народна прича,
Деда и репа /Голуб и пчела
Народна басна, Лисица и гавран Доситеј Обрадовић, Два
јарца; Две козе Лав
Николајевич Толстој
, Два друга Драган Лукић, Јоца
вози тролејбус/Игор Коларов,
Дум-дум Оливер и његов бубањ Ђуро Дамјановић,
Дан кад је јутро било сло-

-препозна песму, причу и
драмски текст; – одреди
главни догађај, време
(редослед догађаја) и место
дешавања у вези са
прочитаним текстом;
– уочи ликове и прави
разлику између њихових
позитивних и негативних
особина;
– изрази своје мишљење о
понашању ликова у
књижевном делу;
– препозна загонетку и
разуме њено значење;
– препозна басну и разуме
њено значење; – разликује
слово, реч и реченицу;
– правилно изговори и
напише кратку и потпуну
реченицу једноставне
структуре са одговарајућом
интонацијом, односно
интерпункцијским знаком
на крају;
– учтиво учествује у
вођеном и слободном
разговору;
– обликује усмену поруку
служећи се одговарајућим
речима;
– усмено препричава;
усмено прича према
слици/сликама и о

Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(фронтални,групни,ра
д у пару)

Међупредмет
на
повезаност:
- ликовна
култура;
- физичко
васпитање;
- свет око
-математика

Именовање
предмета; усмено
излагање и
изражавање;
читање свог имена;
посматрање и
запажање;
слушање и
разумевање
инструкција;
растављање речи
на слогове према
моделу;
допуњавање
реченица
одговарајућим
речима; анализа и
израда задатака;
степен
задовољства
ученика учешћем у
игри и и успешност
изведеног задатка;
написане речи;
састављање речи
на словарици;
цртеж; причање;
усмени одговори;
израда задатака и
евалуација;
процена
успешности
графомоторичке
вежбе; слушање,
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3.

ЈЕЗИК
Граматика,
правопис и

во/Весна Ћоровић Бутрић,
Ноћни ћошак
Избор из народних и
ауторских загонетки (Десанка
Максимовић, Загонетке лаке
за прваке ђаке, Загонетке
Григора Витеза и Бране
Цветковића) Драмски текстови
Гвидо Тартаља, Зна он унапред
Душан Радовић, Тужибаба
Александар Поповић, Неће
увек да буде први
Бора Ољачић, Први дан у школи
Популарни и информативни
текстови
Избор из илустрованих
енциклопедија и часописа за
децу о значајним личностима
српског језика, књижевности и
културе (Свети Сава, Вук
Стефановић Караџић,
знаменита завичајна личност и
др.); Милан Шипка: Буквар
ДОМАЋА ЛЕКТИРА Јован
Јовановић Змај, Песме за децу
(избор) Избор из басни и
сликовница за децу Књижевни
појмови: – песма; – прича; –
догађај; место и време
збивања; – књижевни лик –
изглед, основне особине и
поступци; – драмски текст за
децу; – шаљива песма; –
басна; – загонетка.
Реченица; реч; слово.
Улога гласа/слова у
разликовању значења

доживљајима; – усмено
описује ствари из
непосредног окружења;
– бира и користи
одговарајуће речи у говору;
на правилан начин користи
нове речи у свакодневном
говору;
– напамет говори краће
књижевне текстове;
– учествује у сценском
извођењу текста;
– пажљиво и културно
слуша саговорнике;
– слуша, разуме и
парафразира поруку;
– слуша интерпретативно
читање и казивање
књижевних текстова ради
разумевања и до

примењује
основна
правописна

излагање;
саопштавање;
посматрање и
тумачење порука;
причање и
описивање;
самоевалуација.

Као дидактичко –
методичка решења и
активности за

Међупредмет
на
повезаност:

Именовање
предмета; усмено
излагање и
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ортоепија

изговорене односно написане
речи.
Реченице као обавештење,
питање и заповест.
Велико слово на почетку
реченице, у писању личних
имена и презимена, имена
насеља (једночланих) и назива
места и улице у којој ученик
живи, као и назив школе коју
похађа. Правилно
потписивање (име, па
презиме).
Тачка на крају реченице;
место и функција упитника и
узвичника у реченици.

правила;
– пише читко
и уредно;
– писмено
oдговара на постављена
питања;
– спаја више
rеченица у краћу целину;
– пише
реченице
по диктату
примењујући
основна
правописна
правила;
– гласно
чита,
правилно
и са разумевањем

остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(фронтални,групни,ра
д у пару)

- ликовна
култура;
- физичко
васпитање;
- свет око
-Математика

изражавање;
читање свог имена;
посматрање и
запажање;
слушање и
разумевање
инструкција;
растављање речи
на слогове према
моделу;
допуњавање
реченица
одговарајућим
речима; анализа и
израда задатака;
степен
задовољства
ученика учешћем у
игри и и успешност
изведеног задатка;
написане речи;
састављање речи
на словарици;
цртеж; причање;
усмени одговори;
израда задатака и
евалуација;
процена
успешности
графомоторичке
вежбе; слушање,
излагање;
саопштавање;
посматрање и
тумачење порука;
причање и
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4.
ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

Говорење
Вођени и слободни разговор.
Говорни предлошци. Усмена
порука.
Причање, препричавање и
описивање.
Казивање књижевног текста.
Драмски, драматизовани
текстови, сценска
импровизација.
Сценско извођење текста
(драмско и луткарско).
Богаћење речника: лексичке и
синтаксичке вежбе.
Разговорне, ситуационе и
језичке игре
Слушање
Стварне и симулиране
ситуације.
Слушна порука.
Аудио-визуелни записи. Игре
за развијање слушне пажње
Писање
Питања о сопственом
искуству, бићима,
предметима, појавама,
сликама, о књижевном и
некњижевном тексту. Писана
порука.
Kраћа текстуална целина: о
сопственом искуству, о
доживљају, о сликама,
поводом књижевног текста.
Реченице/кратак текст погодан
за диктирање
Читање

– учтиво
учествује
у вођеном
и слободном
разговору;
– обликује
усмену поруку
служећи се одговарајућим
речима;
– усмено
препричава;
усмено прича
према слици/
сликама
и о доживљајима;
– усмено
описује ствари
из непосред-ног окружења;
– бира
и користи
одговарајуће
речи у говору;
на правилан
начин користи
нове речи
усвакодне-вном говору;
– напамет
говори краће
књижевне
текстове;
– учествује

Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(фронтални,групни,ра
д у пару)

Међупредмет
на
повезаност:
- српски
језик;
- ликовна
култура;
физичковасп
итање;
- светоко

описивање;
самоевалуација.
Именовање
предмета; усмено
излагање и
изражавање;
читање свог имена;
посматрање и
запажање;
слушање и
разумевање
инструкција;
растављање речи
на слогове према
моделу;
допуњавање
реченица
одговарајућим
речима; анализа и
израда задатака;
степен
задовољства
ученика учешћем у
игри и и успешност
изведеног задатка;
написане речи;
састављање речи
на словарици;
цртеж; причање;
усмени одговори;
израда задатака и
евалуација;
процена
успешности
графомоторичке
вежбе; слушање,
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Књижевни текстови. Текстови
са практичном наменом:
позивница, упутство, списак за
куповину и др.
Нелинеарни текстови: текст у
табели, распоред часова,
стрип, улазница и др.
Информативни текстови:
1. уџбенички: Милан Шипка,
Буквар; текстови о
знаменитим личностима
српске културе;
2. ван уџбенички: о
правилима учтивог понашања
(бонтон);
о месту у којем ученици живе;
о животињама и др.

у сценском
извођењу
текста;
– пажљиво
и културно
слуша
саговорнике;
– слуша,
Разуме и парафразира
поруку;
– слуша
интерпретативно читање
и казивање књижевних
текстова ради
разумевања и
доживљавања;
– примењује
Основна правописна
правила;
– пише реченице
по диктату
примењујући
основна
правописнаправила;
– гласно чита,правилно
и са разумевањем;
– тихо чита
(у себи)
са разумевањем
прочитаног;
– пронађе
информације
експлицитно
изнете у тексту

излагање;
саопштавање;
посматрање и
тумачење порука;
причање и
описивање;
самоевалуација.
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Образовни стандарди за крај првог разреда за предмет
Нивообразовнихстандарда
Основниниво

Средњиниво

Напредниниво

Област

Вешине читање и
разумевања прочитаног

Књижевност

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања 1СЈ.2.2.1 Чита текст природно,
ћириличког текста
поштујући
интонацију
реченице – стиха ; уме да
одреди на ком месту у тексту
1СЈ.1.2.2одговара на једноставна питања у је пауза, место логичког
вези са текстом, проналазећи информације акцента; који део текста треба
експлицитно исказане у једној реченици, прочитати брже који спорије
пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, 1СЈ.2.2.2Изводи једноставне
где, када, колико и сл.)
закључке у вези са текстом
1СЈ.1.2.3.Препознаје да ли је тражена анализирајући и обједињујући
информација, која може да буде изказана информације
исказане
у
на
различите
начине
(синонимија, различитим деловима текста (у
парафраза), садржана у тексту
различитим
реченицама
пасусима, пољима табеле)
1СЈ.2.2.3.Раздваја битне од
небитних
информација;
одређује след догађаја у тексту
1СЈ.1.5.1.Препознаје књижевне родове на
основу формалних одлика поезије, прозе и
драме
1СЈ1.2.5.4. одређује
карактеристичне особине,
осећања, изглед и поступке
1СЈ1.25.2. препознаје књижевне врстеликова и односе међу
бајку и басну
ликовима у
1СЈ1.5.3. одређује главни догађај и ликове- књижевноуметничком тексту
који су носиоци радње – у књижевно1СЈ.2.5.2Одређује фолклорне
уметничком тексту
форме(кратке народне

1СЈ.1.3.8. користи скроман
фонд речи (у односу на
узраст); правилно их
употребљава
1СЈ.1.3.3. почиње
реченицу великим словом,
завршава је одговарајућим
интерпункцијским знаком
1СЈ.1.3.5. пише кратким
потпуним реченицама
једноставне структуре
1СЈ.3.2.2.Повезује и
обједињује информације
исказане различитим
симболичким системима
(нпр. Текст, табела,
графички приказ)

1СЈ1.3.5.1. тумачи
особине, понашање и
поступке ликова
позивајући се на текст
1СЈ1.3.5.2. уочава
узрочнопоследичне везе
међу догађајима у тексту
1СЈ1.3.5.3. тумачи идеје у
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1СЈ1.5.4. одређује време и мсто дешавања
радње у књижевноуметничком тексту

Језик граматика и
правопис

Говорна култура култура

Писано изражавање

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по
комуникативној функцији (обавештајне,
упитне, узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности (потврдне и
одричне)
1СЈ.1.4,5,Познаје значења речи и
фразеологизма који се употребљавају у
свакодневној комуникацији ( у кући,
школи и сл.)

умотворине – пословице,
загонетке, брзалице)
1СЈ.2.5.3.Препознаје риму,
стих и срофу у лирској песми
1СЈ2.4.1.гласник ј и
интервокалској позицији,
правилно пише речцу ли и не,
употребљава запету при
набрајању
1СЈ2.4.7. саставља реченице
различите по комуникативној
функцији и облику
1СЈ.2.4 .8Препознаје
синонимију.

књижевноуметничком
тексту, аргументује их
позивајучи се на текст

1СЈ.3.4.5.Употребљава
речи у основном и
пренесеном фигуративном значењу

0 СЈ .0.1.1.Познаје основна начела вођења
разговора; уме да започне разговор,
учествује у њему и оконча га; пажљиво
слуша своје саговорнике
0СЈ.0.1.2. Користи форме учтивог
обраћања.

1СЈ1.3.1. пише писаним словима ћирилице
1СЈ1.3.2. уме да се потпише
1СЈ1.3.3. почиње реченицу великим

1СЈ2.3.2. Употребљава велико

1СЈ.3.3.1. пише јасним,
потпуним,
добро
обликованим реченицама;
користи
разноврсне
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словом, завршава је одговарајућим
интерпункцијјским знаком
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово
приликом писања личних имена, назива
места (једночланих), назива школе
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним
реченицама једноставне структуре
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у
односу на узраст); правилно их
употребљава
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда
иде, зашто касни, и сл.)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

слово приликом писања имена
држава и места и њихових
становника; користи
наводнике при навођењу туђих
речи; ; правилно пише гласове
ћ, ч, ђ, џ; правилно пише
сугласник ј у интервокалској
позицији; правилно пише
речцу ли и не; употребљава
запету при набрајању

РАЗРЕД: ПРВИ

синтаксичке конструкције,
укључујући и сложене(у
односу на узраст)
1СЈ.3.3.5.Користи
богат
фонд речи ( у односу на
узраст)

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72

Циљ:
Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком
систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и
стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.

Исходи
Р.
б.

Област/
тема

Садржаји

ПОЗДРАВЉА
ЊЕ

Језичке активности у
комуникативним ситуацијама:
Реаговање на усмени
импулс саговорника (наставника,
вршњака, и слично); успостављање
контакта при сусрету.

– поздрави
и отпоздрави,
примењујући
најједноставнија
језичка средства;
– представи себе и

Начини и поступци за
постизање исхода
(дидактичкометодичка решења,
активности)

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

Планирани начини
праћења и
вредновања

Слушање и реаговање на
упутства наставника на
страном језику или са
аудио-записа (слушај,

Ликовна култура:
– користи
материјал и прибор
у складу са

Праћење напредовања
и оцењивање
постигнућа ученикаје у
првом
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ПРЕДСТАВЉ
АЊЕ
СЕБЕ И
ДРУГИХ;
ДАВАЊЕ
ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦ
ИЈА
О СЕБИ;
ДАВАЊЕ
ИЛИ
ТРАЖЕЊЕ
ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦ
ИЈА
О ДРУГИМА

Садржаји:
Hi! Hello.
Good morning/ afternoon/
evening/ night.
How are you? I’m fine,
Thank you, and you?
Goodbye.
Bye. See you (later/
tomorrow).
Have a nice day/weekend!
Thanks, same to you!
(Интер)културни садржаји:
Формално и неформално
поздрављање; устаљенa правила
учтивости.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама:
Слушање кратких и једноставних
текстова у којима се неко
представља; представљање себе и
других особа, присутних и
одсутних.
Садржаји
My name’s Maria/ I’m Maria.
What’s your name?
This is my friend.
His name’s/ name is Marko.
Maria, this is Barbara.
Barbara, this is Maria.
This is Miss Ivona.
She’s my teacher.
That is Mr Jones.
He’s your teacher.
How old are you? I’m seven.
He’s ten. Who’s this/that? It’s my
father.
Is Tom your brother/ friend?
Yes, he is/No, he isn’t. Is Jane
your sister/ friend?
Yes, she is/No, she isn’t.
Who’s in the picture?
It’s my sister.
Her name’s Susan.
Личне заменице
у функцији субјекта
– I, you …
Присвојни придеви
– my, your…
Показне заменице
– this, that

другог;
– разуме јасно
постављена
једноставна питања
личне природе и
одговара на њих;
– разуме кратка и
једноставна
упутства и налоге и
реагује на њих;
– даје кратка и
једноставна
упутства и налоге;
– разуме позив и
реагује на њега;
– упути позив на
заједничку
активност;
– разуме кратке и
једноставне молбе
и реагује на њих;
– упути кратке и
једноставне молбе;
– искаже и
прихвати
захвалност и
извињење на
једноставан начин;
– разуме
једноставно
исказане честитке и
одговара на њих;
– упути једноставне
честитке;
– препозна и
именује жива бића,
предмете и места из
непосредног
окружења;
– разуме
једноставне описе
живих бића,
предмета и места;
– опише жива бића,
предмете и места
користећи
једноставна језичка
средства;
– разуме
свакодневне исказе

повежи, одреди, пронађи,
али и активности
у вези са радом у
учионици: нацртај, исеци,
обој, отвори/ затвори
свеску, итд.)
Рад у паровима, малим и
великим
групама (мини- дијалози,
игра по улогама,
симулације итд.)
Мануелне активности
(израда паноа,
презентација, зидних
новина, постера и сл.)
Вежбе слушања
(према упутствима
наставника или са аудиозаписа повезати појмове,
додати делове слике,
допунити
информације, селектовати
тачне и нетачне исказе,
утврдити хронологију и
сл.)
Игре примерене узрасту и
дидактичком захтеву
(за загревање, развијање
пажње и концентрације,
јачање мотивације,
увођење нове језичке
грађе или пак
утврђивање).
Класирање и
упоређивање (по
количини, облику, боји,

инструкцијама
Матемаматика:
− користи основне
бројеве (1-10);
Свет око нас:
– препозна и
именује жива бића,
предмете и места
из непосредног
окружења;
– разуме
једноставне описе
живих бића,
предмета и места;
– опише жива бића,
предмете и места
користећи
једноставна језичка
средства;
– разуме
једноставна
обавештења о
положају у
простору и реагује
на њих;
– тражи и пружи
кратка и
једноставна
обавештења о
положају у
простору;

разреду описно .
Праћење напредовања
и оцењивање
постигнућа ученика је
формативно и
сумативно и реализује
се у складу са
Правилником о
оцењивању ученика у
основном образовању и
васпитању.
Праћење напредовања
и оцењивање
постигнућа ученика ће
се спроводити кроз
писмене и усмене
провере знања.
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РАЗУМЕВА
ЊЕ
И ДАВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВ
НИХ
УПУТСТАВА
И НАЛОГА

ПОЗИВ

Глагол
to be – the Present Simple Tense
Питања са Who /How (old)
Основни бројеви (1–10)
(Интер)културни садржаји:
Препознавање најосновнијих
сличности и разлика у начину
упознавања и представљања у
нашој земљи и земљама енглеског
говорног подручја.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање налога и упутстава и
реаговање на њих; давање кратких
и једноставних упутстава
(комуникација у учионици –
упутства и налози које размењују
учесници у наставном процесу,
упутства за игру и слично).
Садржаји
Let’s start. Quiet, please.
Listen to me! Look!
Look at me/the picture!
Sit down. Stand up. Turn around.
Jump. Say hello/ goodbye to your
friend.
Open/Close your books/ notebooks.
Put down your pencils.
Pick up the rubber.
Wash your hands. Open the window,
please.
Come in. Come herе/to the board.
Give me your book, please.
Don’t do that.
Listen and say/sing/do/number/
match/draw/ repeat…
Cut out/stick/touch/ point to...
Colour the door yellow.
Count from … to ….
My turn now.
Hurry up! Quick!
Watch out!
I understand/ I don’t understand.
I’m finished.
Императив
(Интер) културни садржаји:
Поштовање основних норми
учтивости; дечје песме
одговарајућег садржаја.
Језичке активности

у вези сa
непосредним
потребама, осетима
и осећањима и
реагује на њих;
– изрази основне
потребе, осете и
осећања кратким и
једноставним
језичким
средствима;
– разуме
једноставна
обавештења о
положају у
простору и реагује
на њих;
– тражи и пружи
кратка и
једноставна
обавештења о
положају у
простору;
– разуме
једноставне исказе
којима се изражава
припадање/
неприпадање,
поседовање/
непоседовање и
реагује на њих;
– тражи и даје
једноставне исказе
којима се изражава
припадање/
неприпадање,
поседовање/
непоседовање;
– разуме
једноставне
исказе за
изражавање
допадања/
недопадања и
реагује на њих;
– тражи мишљење и
изражава допадање/
недопадање
једноставним
језичким

годишњим добима,
волим/ не волим,
компарације...).
Решавање „текућих
проблема” у разреду, тј.
договори и минипројекти.
„Превођење” исказа у
гест и геста у исказ.
Заједничко прављење
илустрованих
материјала
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И
РЕАГОВАЊЕ
НА ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ
У
ЗАЈЕДНИЧК
ОЈ
АКТИВНОСТ
И

ИСКАЗИВА
ЊЕ
МОЛБЕ,
ЗАХВАЛНОС
ТИ
И
ИЗВИЊЕЊА

ЧЕСТИТАЊ
Е

у комуникативним ситуацијама
Слушање кратких једноставних
позива на заједничку активност и
реаговање на њих (позив на
рођендан, игру, дружење...);
упућивање и прихватање/ одбијање
позива на заједничку активност, уз
коришћење најједноставнијих
израза.
Садржаји
Let’s play football/ the memory
game/ go to the park/sing. Come and
play with me! Come to my birthday
party. Cool! Super! Great! OK. All
right. Sorry, I can’t.
Императив
(Интер)културни садржаји:
Прикладно прихватање и одбијање
позива; прослава рођендана, игре,
забава и разонода.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање једноставних исказа
којима се тражи помоћ, услуга или
обавештење; давање једноставног,
усменог одговора на исказану
молбу; изражавање и прихватање
молби, захвалности и извињења.
Садржаји
Can I have an apple,
please? Yes, here you are. Thank
you/Thank you, Maria/ Thanks.
You’re welcome.
No, sorry/ Not now/No, you can’t.
Can you help me, please? Can/May I
have some water, please?
Can/May I go to the toilet/ go
out/come in? Excuse me, Teacher, …?
I can’t see. Can you move, please?
Sorry, can you repeat that, please?
I’m sorry I’m late. It’s OK. No
problem.
Модални глаголи за изражавање
молбе
– can/may
(Интер) културни садржаји:
Правила учтиве комуникације.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање кратких и једноставних

средствима
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ОПИСИВАЊ
Е
ЖИВИХ
БИЋА,
ПРЕДМЕТА,
МЕСТА
И ПОЈАВА

ИСКАЗИВА
ЊЕ
ПОТРЕБА,
ОСЕТА
И ОСЕЋАЊА

устаљених израза којима се честита
празник, рођендан; реаговање на
упућену честитку и упућивање
кратких пригодних честитки.
Садржаји
Happy birthday to you! Merry
Christmas! Happy New Year! Happy
Easter! Thanks, same to you!
(Интер) културни садржаји:
Најзначајнији празници и начин
обележавања/прославе и честитања;
пригодне дечје песме и игре.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање краћих једноставних
описа живих бића, предмета и
места у којима се појављују
информације о спољном изгледу,
појавним облицима, димензијама и
осталим најједноставнијим
карактеристикама; давање кратких
усмених описа живих бића,
предмета и места.
Садржаји
It’s a/an… It’s
short/long/small/big/blue… It’s a blue
ruler. I can see one red apple and two
yellow bananas/ three blue and four
orange balloons. Here’s a crayon.
What colour is it? It’s blue/The
crayon is blue.
Глаголи
have
got, to be за давање описа
Правилна множина именица:
book – books,
apple – apples…
Модални глагол can уз глагол see
(Интер) културни садржаји:
Дечје песме и приче одговарајућег
садржаја.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање исказа у вези са
потребама, осетима, осећањима;
саопштавање својих потреба, осета
и осећања и (емпатично) реаговање
на туђа.
Садржаји
I’m thirsty/hungry. Here’s a sandwich
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ИСКАЗИВА
ЊЕ
ПОЛОЖАЈА
У
ПРОСТОРУ

ИЗРАЖАВА
ЊЕ
ПРИПАДАЊ
А/
НЕПРИПАДА
ЊА
И
ПОСЕДОВА
ЊА/
НЕПОСЕДОВ
АЊА

ИЗРАЖАВА

for you. Do you want some water?
Yes, please. No, thank you. Are you
happy/sad/hot/cold?
The Present Simple Tense ( be, want)
Модални глагол can за изражавање
предлога
(Интер) културни садржаји:
Правила учтиве комуникације.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање кратких текстова у којима
се на једноставан начин описује
положај у простору; усмено
тражење и давање информација о
положају у простору.
Садржаји
Where’s my dad? Is he in the
bedroom? No, he’s in the bathroom.
Where’s your dog? It’s in the garden.
Where’s my bag? It’s on the chair.
Where’s the toilet? It’s here/ over
there.
Прилози и предлози за изражавање
положаја и просторних односа
– here, there, in, on
Питањаса Where
(Интер)културни садржаји:
Култура становања: село, град.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање кратких текстова с
једноставним исказима за
изражавање припадања/
неприпадања и поседовања/
непоседовања и реаговање на њих;
усмено исказивање припадања/
неприпадања и поседовања/
непоседовања.
Садржаји
This is my ball. Is that your bike? I’ve
got a dog. Have you got a pet?
He/She’s got two brothers. Who’s got
a/an...?
Присвојни придеви my, your…
Have got за изражавање припадања/
поседовања
(Интер) културни садржаји:
Породица, пријатељи, кућни
љубимци, играчке.
Језичке активности у
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ЊЕ
ДОПАДАЊА/
НЕДОПАДА
ЊА

комуникативним ситуацијама
Слушање кратких текстова с
једноставним исказима за
изражавање допадања/ недопадања
и реаговање на њих; усмено
исказивање слагања/ неслагања,
допадања/ недопадања
Садржаји
Do you like ice cream?
Yes, I do/No, I don’t. I like apples and
oranges. I don’t like milk or cheese.
Do you like games?
The Present Simple Tense глагола like
(Интер) културни садржаји:
Храна и пиће.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА

РАЗРЕД: ПРВИ

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180

Циљ:
- је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког
мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени
стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за
даљи развој математичких појмова.

Начини и поступци
за постизање исхода
(дидактичкометодичка решења,
активности)
− одреди
Као дидактичко –
међусобни
методичка решења и
положај предмета активности за
и бића и њихов
остваривање исхода
положај у односу користиће се методе
на тло;
рад (дијалошка,
− упореди
монолошка, метода
Предмете и бића писаних радова, текст
Исходи

Р.
б.

1.

Област/
тема

Садржаји

Просторне релације.
Величина предмета и
бића. Геометријска тела:
Геометри лопта, коцка, квадар,
ваљак, пирамида и купа.
ја
Геометријске фигуре:
круг, правоугаоник,
квадрат и троугао.

Међупредмет
на повезаност
(исход/садржај
и)
Међупредметн
а повезаност:
- српски језик;
- ликовна
култура;
- физичко
васпитање;
- свет око нас;

Планирани начини
праћења и
вредновања
Именовање предмета;
посматрање и запажање;
слушање и разумевање
инструкција;препознавањ
е релација дугачко и
кратко у окружењу и на
сликама; упоређивање
предмета и коришћење
одговарајуће
терминологије при
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Права, крива и изломљена
линија.
Затворена и отворена
линија.
Тачка и линија.
Дуж.

по величини;
− уочи и именује
геометријске
облике
предмета из
непосредне
околине;
− именује
геометријска
тела и фигуре;
− групише
Предмете и бића
са заједничким
својством;
− сложи/ разложи
фигуру
која се састоји
од познатих
облика;
− разликује:
криву, праву,
изломљену,
затворену и
отворену линију;
− црта праву
линију и дуж
помоћу лењира;

метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(фронтални,
индивидуални,
групни и рад у пару).

упоређивању; уочавање,
разликовање и
именовањеодноса међу
предметима, у
непосредном окружењу и
на цртежу; упоређивањеи
објашњавање
односавише–ниже;
упоређивањеи
објашњавање односа
ашире–уже, дуже–краће;
способност запажања
објеката у околини и
схватања појмова: лево–
десно, налево–надесно;
оријентисање у учионици
коришћењем одредница
лево и десно;
способности запажања и
схватања релација:
испред–иза, између, и, у
осмишљеним
ситуацијама;
препознавање облика и
именовање фигура
облика правоугаоника,
квадрата, троугла и
круга; уочавање равних
површи облика
правоугаоника, квадрата,
троугла и круга на
телима и предметима из
непосредне
околине;уочавање
геометријских тела
лопта, коцка, квадар,
ваљак, пирамида и купа
на предметима из
непосредне околине;
примена знања у
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2.

Бројеви

Бројање, писање и читање
бројева.
Приказивање бројева
помоћу тачака на
бројевној правој.
Упоређивање бројева.
Редни бројеви.
Сабирање и одузимање
бројева у оквиру 20 и
приказивање на бројевној
правој.
Сабирање и одузимање
бројева до 100 без прелаза
преко десетице и приказивање на бројевној правој.
Својства сабирања.
Откривање непознатог
броја у једнакостима с
једном операцијом.
Динар, кованице и
новчаницедо 100 динара.

- броји унапред и
уназад и са
прескоком;
− прочита,
запише, упореди
и уреди бројеве
прве стотине и
прикаже их на
бројевној правој;
− користи редне
бројеве;
− разликује парне
и непарне
бројеве, одреди
највећи и
најмањи број,
претходника и
следбеника;
− користи
појмове:
сабирак, збир,
умањеник,
умањилац,
разлика;
− сабира
и одузима

Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара,
ИКТ методе,
интерактивна метода,
пројект метода ), као
и облици рада
(фронтални,
индивидуални,
групни и рад у пару).

Међупредметн
а повезаност:
- српски језик;
- ликовна
култура;
- физичко
васпитање;
- свет око нас;
- пројектна
настава;

свакидашњим
ситуацијама и у игри
маште; разговор са
ученицима; активности и
ангажовања на часу;
продукти активности;
петоминутне и
десетоминутне вежбе;
писане провере.
Именовање предмета;
посматрање и запажање;
слушање и разумевање
инструкција;Уочавање
разних примера скупова
и одређивање
припадности елемента
скупу; формирање и
графичко приказивање
скупова са истим бројем
елемената као други
скуп; уочавање,
разликовање и
именовањеодноса међу
предметима, у
непосредном окружењу и
на цртежу; увежбавање
приказивања скупова,
груписања елемената и
одређивања припадности
скупу; уочавање
заједничких
карактеристика
елемената скупа;
решавање задатака са
пребројавањем елемената
скупа; уочавање,
записивање и издвајање
подскупа у скупу по
различитим својствима:
величини, боји, облику,
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два једноцифрена
броја
не записујући
поступак;
− сабира и
одузима до 100
без прелаза
преко десетице;
− растави број на
сабирке и
примени замену
места и
здруживање
сабирака ради
лакшег рачунања;
− реши
текстуални
задатак са једном
операцијом;
− разликује
новчане апоене
до 100 динара и
упореди њихову
вредност;
− уочи правило
и одреди следећи
члан започетог
низа;
− прочита и
користи податке
са једноставнијег
стубичног и
сликовног

намени; стицање знања о
количини, графичком
представљању и
записивању у блоку
бројева до 100; уочавање
скупова од једног
елемента и више
елемената у непосредном
окружењу; стицање
представe и усвајање
термина два и његово
записивање на
математички начин –
цифром; пребројавањем
и придруживањем
елемената једног скупа
елементима другог скупа
утврдити једнакост
скупова; објашњавање и
усвајање поступка
растављања сабирака, и
допуњавања до 100 и
сабирање бројева чији
збир прелази преко
десетице; решавање
задатака са преласком
преко десетице; примена
знања о растављању
бројева и допуњавању до
100; подстицање
логичког мишљења и
закључивања;
увежбавање технике
сабирања и одузимања са
преласком преко
десетице; усмено и
писмено решавање
задатака;подстицање
брзог мишљења и
закључивања, као и
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дијаграма или
табеле;

3.

Мере и
мерење

Мерење дужине
нестандардним
јединицама мере.

− измери дужину
задатом,
нестандардном
јединицом мере;
− преслика тачке
и фигуре
у квадратној
мрежи на основу
задатог
упутства.

Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана

Међупредметн
а повезаност:
- српски језик;
- ликовна
култура;
- физичко
васпитање;
- свет око нас;

тачности и прецизности;
знања о парним и
непарним бројевима у
скупу до 100; примена
знања у пребројавању
(бројимо по два),
проналажењу бројева
зграда, парна и непарна
страна улице и сл; обрада
десетица прве стотине,
именовање, читање и
записивање;
предстваљање
дидактичким
материјалом и рачунање;
примена знања у
свакидашњим
ситуацијама и у игри
маште; разговор са
ученицима; активности и
ангажовања на часу;
петоминутне и
десетоминутне вежбе;
писане провере.
Именовање, посматрање
и запажање; слушање и
разумевање инструкција;
решавање задатака;
подстицање логичког
мишљења и
закључивања; усмено и
писмено решавање
задатака;подстицање
брзог мишљења и
закључивања, као и
тачности и
прецизности;примена
знања у свакидашњим
ситуацијама и у игри
маште; активности и
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метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(фронтални,
индивидуални,
групни и рад у пару).

ангажовања на часу;
петоминутне и
десетоминутне вежбе;
писане провере.

Образовни стандарди за крај првог разреда за предмет МАТЕМАТИКА
Ниво образовних
стандарда

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Област

1. Геометрија

2. Бројеви

1МА 1.2.1. – уме да именује геометријске објекте у
равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка,
дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне
односе два геометријска објекта у равни
(паралелност, нормалност, припадност);

1МА 2.2.1. – уочава међусобне односе
геометријских објеката у равни;

1МА 1.1.1. – зна да прочита и запише број дати број,
уме да упореди бројеве по величини и да прикаже
број на датој бројевној полуправи;
1МА 1.1.2. – рачуна вредност бројевног израза са
највише две операције сабирања и одузимања у
оквиру прве хиљаде;
1МА 1.1.4. – уме да на основу текста правилно
постави израз са једном рачунском операцијом;
1МА 1.1.5. – уме да решава једноставне једначине у
оквиру прве хиљаде;
1МА 1.4.1. – уме да изрази одређену суму новца
преко различитих апоена и рачуна са новцем у
једноставним ситуацијама;
1МА 1.4.4. – уме да чита једноставније графиконе,
табеле и дијаграме;

1МА 2.1.1. – уме да примени својства
природних бројева (паран, непаран,
највећи, најмањи, претходни, следећи
број) и разуме декадни бројни систем;
1МА 2.1.2. – уме да одреди десетицу,
стотину и хиљаду најближем датом
броју;
1МА 2.1.3. – сабира и одузима, рачуна
вредност израза;
1МА 2.1.4. – рачуна вредност израза
са највише две операције;
1МА 2.1.5. – уме да решава једначине;
1МА 2.4.1. – уме да изрази одређену
суму новца преко различитих апоена
и рачуна са новцем у сложенијим
ситуацијама;

1МА 3.1.1. – уме да примени
својства природних бројева у
решавању проблемских
задатака;
1МА 3.1.2. – зна својства
операције сабирања и
одузимања и уме да их примени;
1МА 3.1.4. – уме да решава
сложеније проблемске задатке
дате у текстуалној форми;
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1МА 2.4.5. – уме да користи податке
приказане графички или табеларно у
решавању једноставних задатака и
уме графички да представи дате
податке;

3. Мере и мерење

1МА.1.2.3. - користи поступак мерења дужине
објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна
јединица;

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СВЕТ ОКО НАС

РАЗРЕД: ПРВИ

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72

Циљ:
Циљ наставе Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности
за одговоран живот у њему.

Р.
б

1.

Област/
тема

Исходи
Садржаји

*Основна осећања
(радост, страх, туга и
бес).
*Основне животне
Ја и други
потребе (дисање, храна,
вода, спавање и потреба
за тоалетом).
*Сличности и разлике по

*препозна и
искаже радост,
страх, тугу и бес
уважавајући себе
и друге;
*правовремено и
примерено
ситуацији искаже

Начини и
поступци за
постизање исхода
(дидактичкометодичка
решења,
активности)
Као дидактичко –
методичка решења
и активности за
остваривање
исхода користиће
се методе рад
(дијалошка,
монолошка, метода

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

Планирани начини
праћења и
вредновања

Међупредметна
повезаност:
- српски језик;
- ликовна
култура;
- физичко
васпитање;
-грађанско

Интроспективно
посматрање ученика;
опис омиљених
игара и играчака;
активности и
карактеристична
понашања
људи/група у
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полу, старости,
способностима и
интересовањима.

своје основне
животне потребе
за храном, водом
и одласком у
тоалет;
*се понаша тако
да уважава
различитости
својих вршњака и
других људи;
*придржава се
договорених
правила
понашања у
школи и прихвата
последице ако их
прекрши;
*сарађује са
вршњацима у
заједничким
активностима;
*одржава личну
хигијену и
адекватно се
одева у циљу
очувања здравља;
*чува своју,
школску и
имовину других;
примењује
правила
безбедног
понашања на

писаних радова,
васпитање
текст метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализовано
г приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(фронтални,групни
,рад у пару

окружењу;упознавањ
е са различитим
осећањима –
сопственим и туђим;
препознавање својих
осећања и жеља,
потреба и
могућности;
описивање својих
осећања на
конкретним
примерима – у
задацима, игри,
практичном раду;
усвајање појмова:
дом, улица, насеље;
упознавање и
уочавање
карактеристика
појединихстамбених
просторија и њихова
локализација у
односу на друге
просторије;стицање
знања о појмовима
уже и шире
породице;
именовање
родбинских односа,
разлике између
породица; појам
предака и
потомака;препознава
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путу од куће до
школе приликом
кретања улицом
са и без тротоара
и преласка улице;

2.

*Групе људи: породица,
школска заједница,
разред, одељење, суседи.
*Права и обавезе чланова
група.
*Правила понашања
појединаца и групе.
Породичн *Празници: породични,
школски.
и дом и
школа

− се понаша
Тако да уважава
различитости
својих вршњака
и других људи;
− придржава
се договорених
правила
понашања
у школи и
прихвата
последице ако их
прекрши;
− сарађује
са вршњацима
у заједничким
активностима;
− одржава личну

Као дидактичко –
методичка решења
и активности за
остваривање
исхода користиће
се методе рад
(дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова,
текст метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализовано
г приступа, метода
образовних игара ),

Међупредметна
повезаност:
- српски језик;
- ликовна
култура;
-физичко
васпитање;
-грађанско
васпитање

ње и именовање
вршњака и суседа;
упознавање ученика
са Декларацијом о
дечјим правима
којој су дале
сагласност многе
земље, потписнице
Конвенције о
правима деце;
упознавање са
намирницама,
прибором за
хигијену и начином
коришћења.
Интроспективно
посматрање ученика;
опис омиљених
игара и играчака;
активности и
карактеристична
понашања
људи/група у
окружењу;упознавањ
е са различитим
осећањима –
сопственим и туђим;
препознавање својих
осећања и жеља,
потреба и
могућности;
описивање својих
осећања на
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Хигијену и
адекватно се
одева
у циљу очувања
здравља;
− чува своју,
Школску и
имовину
других;

као и облици рада
(фронтални,групни
,рад у пару)

конкретним
примерима – у
задацима, игри,
практичном раду;
усвајање појмова:
дом, улица, насеље;
упознавање и
уочавање
карактеристика
појединихстамбених
просторија и њихова
локализација у
односу на друге
просторије;стицање
знања о појмовима
уже и шире
породице;
именовање
родбинских односа,
разлике између
породица; појам
предака и
потомака;препознава
ње и именовање
вршњака и суседа;
упознавање ученика
са Декларацијом о
дечјим правима
којој су дале
сагласност многе
земље, потписнице
Конвенције о
правима деце;
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3.

*Здрав начин живота:
становање, одевање,
исхрана, лична хигијена,
рад, одмор.
*Безбедно понашање у
саобраћају на путу од
куће до школе (кретање
улицом
са и без тротоара,
прелажење преко улице,
безбедно место за игру).
Здравље и *Опасне ситуације по
живот, здравље и
безбедоколину, превенција и
ност
правилно понашање (у
дому и школској
средини, саобраћају,
током природних
непогода

-прати
инструкције
одраслиху
опасним
ситуацијама:
поплава,
земљотрес,
пожар;
− својимречима
опишепример
некеопасне
ситуацијеиз свог
непосредног
окружења;
− примењује
правилабезбедног
понашањана
путуод куће
до
школеприликом
кретањаулицом
са и без тротоара
и преласкаулице;

Као дидактичко –
методичка решења
и активности за
остваривање
исхода користиће
се методе рад
(дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова,
текст метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализовано
г приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(фронтални,
групни, рад у пару)

Међупредметна
повезаност:
- српски језик;
- ликовна
култура;
- физичко
васпитање;

упознавање са
намирницама,
прибором за
хигијену и начином
коришћења.Прошири
вање знања ученика
о празницима и
обичајима.
Праћење и слушање;
уочавање,
разликовање и
именовање,
тумачење слика;
избор мотива; израда
задатака;проширива
ње знања ученика о
карактеристикама
јесени у природи,
начину живота људи
и њиховим
пословима
решавањем
ситуационих
задатака;упознавање
са основним
појмовима о
саобраћају:
учесници,
саобраћајна
средства, подлога по
којој се крећу,
делови улице,
саобраћајна правила
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4.

Орјентац
ија у
простору
и времену

*Кретање и сналажење у
простору у односу на
просторне одреднице:
напред-назад, лево-десно,
горе-доле и
карактеристичне објекте.

*снађе се у
простору помоћу
просторних
одредница:
напред-назад,
лево-десно, горе-

Као дидактичко –
методичка решења
и активности за
остваривање
исхода користиће
се методе рад

Међупредметна
повезаност:
- српски језик;
- ликовна
култура;
- физичко

и знаци; одговарање
на питања и
груписање
саобраћајних
средстава у скупове;
препознавање,
именовање и
описивање делова
улице на слици;
певање; обликовање
од природних
материјала;
решавање задатака у
којима ученик
тумачи ситуације на
основу сопственог
искуствау;
упознавање ученика
са животним
опасностима и
превентивним
мерама заштите од
њих; проширивање
знања ученика
стечених на основу
искуства и других
извора знања.
Праћење и слушање;
уочавање,
разликовање и
именовање,
тумачење слика;
избор мотива; израда
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5.

Човек
ствара

*Сналажење у времену у
односу на временске
одреднице: делови дана,
обданица и ноћ, дани у
недељи, пре, сада, после,
јуче, данас, сутра,
прекјуче,
прекосутра

доле и
карактеристични
х објеката;
*одреди време
својих
активности
помоћу
временских
одредница:
делови дана,
обданица и ноћ,
дани у недељи,
пре, сада, после,
јуче, данас, сутра,
прекјуче,
прекосутра.

(дијалошка,
васпитање
монолошка, метода
писаних радова,
текст метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализовано
г приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(фронтални,групни
,рад у пару)

*Човек ради и ствара
(материјали и средства за
рад, производи људског

*посматрањем и
опипавањем
предмета одреди

Као дидактичко –
методичка решења
и активности за

Међупредметна
повезаност:
- српски језик;

задатака;упознавање
временских
одредница: дан, део
дана; обданица, ноћ;
временске
одреднице: јуче,
данас,
сутра;разликовање
делова обданице и
обданице од ноћи;
препознавање
карактеристичних
активности у
зависности од доба
дана; именовање
дана у недељи и
набрајање;разумевањ
е и коришћење
израза: пре, сада,
после, јуче, данас,
сутра;
систематизовање и
провера знања
ученика о начинима
кретања у простору и
оријентацији у
времену помоћу
научених
временских
одредница
Именовање
материјала и
уочавање њихових
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6.

Разноврсност
природе

рада).
*Материјали за израду
предмета (дрво, камен,
метал, стакло, гума,
пластика,папир, тканина)
и њихова својства (тврдомеко, провиднонепровидно,
храпаво- глатко).

својства
материјала:
тврдо-меко,
провиднонепровидно,
храпаво-глатко;
*разликује
природу од
производа
људског рада на
примерима из
непосредног
окружења;

остваривање
исхода користиће
се методе рад
(дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова,
текст метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализовано
г приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(фронтални,групни
,рад у пару)

- ликовна
култура;
- физичко
васпитање;

*Сунчева светлост и
топлота.
*Основна својства
ваздуха: провидност,
мирис, ретање.
*Облици појављивања
воде: потоци, реке, баре,
језера, киша, снег.
*Облици појављивања

-препознаје
облике
појављивања
воде
у непосредном
окружењу:
-потоци,реке,
баре, језера;
− препознаје

Као дидактичко –
методичка решења
и активности за
остваривање
исхода користиће
се методе рад
(дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова,

Међупредметна
повезаност:
- српски језик;
- ликовна
култура;
- физичко
васпитање;

својстава на основу
искуства; знања о
понашању појединих
материјала;
разликовање
природних и
вештачких
материјала;уочавање
понашања
материјала под
различитим
утицајима на основу
својстава; извођење
огледа; описивање
промена;посматрање
предмета и
откривање
материјала од којих
су направљени;
уочавање да од
карактеристика
материјала зависи
њихова употребна
вредност.
Праћење и слушање;
уочавање,
разликовање и
именовање,
тумачење слика;
избор мотива; израда
задатака;уочавање да
је земљиште
неопходно живим
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воде у непосредном
окружењу.
*Основна својства воде:
укус, мирис, провидност,
раствара поједине материјале.
*Изглед земљишта:
равница, брдо, планина.
*Изглед земљишта у
непосредном окружењу.
*Основна својства
земљишта: боја,
растреситост, влажност;
*Карактеристичне биљке
и животиње у
непосредном окружењу.
*Изглед и делови тела
биљака.
И*зглед и делови тела
животиња на примерима
сисара, птица, риба,
инсеката.
*Човеково тело – делови
тела (глава, труп , руке и
ноге) и чула (вида, слуха,
укуса, мириса и додира).
*Значај воде, ваздуха,
земљишта, сунчеве
светлости и топлоте за
живот биљака,
животиња/човека.
*Одговоран однос човека
према животној средини

изглед земљишта
у непосредном
окружењу:
равница,брдо,
планина;
− идентификује
биљке
и животиње
из непосредног
окружења на
основу њиховог
спољашњег
изгледа;
− уочава
разноврсност
биљака и
животињана
основу
спољашњег
изгледа;
− препознаје
главу,чне биљке
и животиње у
непосредном
окружењу.
Изглед и делови
тела биљака.
Изглед и делови
тела животиња на
примерима
ситруп, рукеи
ноге
као делове тела

текст метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализовано
г приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(фронтални,групни
,рад у пару)

бићима која га
користе на различите
начине; да постоје
различити типови
земљишта и да на
њима живе
различите биљке и
животиње; уочавање
да су боја,
растреситост и
влажност одлике
различитих типова
земљишта и да од
њих зависи плодност
земљишта;уочавање,
именовање и
разумевање облика
рељефа непосредне
околине;
разликовање
карактеристика
облика рељефа,
начина живота људи
и културне
баштине;уочавање
карактеристика
неживе природе;
именовање
елемената неживе
природе;
разликовање неживе
од живе природе и
усвајање појма
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(штедња воде, одлагање
отпада на предвиђена
места, брига о биљкама и
животињама).

и њихову улогу
у његовом
свакодневном
животу;
− препознаје
логу чула
вида, слуха,
мириса,укуса
и додира у
његовом
свакодневном
функционисању
и сазнавању
окружења;
− штеди воду
и одлаже отпад
на предвиђена
места;
− се понаша
Тако да не
угрожава
биљке
и животиње
у непосредном
окружењу;
− повезује
резултате учења
и рада са
уложеним
трудом.
Разноврсност
природе
Сунчева светлост

ликовног термина
нежива
природа;проверавањ
енивоа усвојености
знања ученика о
неживој природи:
води, ваздуху,
земљишту, Сунцу;
; израда
задатака;знања
ученика о
разликовању живе и
неживе природе,
њиховој повезаности
и својствима;
упознавање особина
воде: боја, мирис,
укус, облик,
појављивање у
природи (вода, лед,
пара);способност
самосталног вршења
експеримената и
позитивног односа
према колективном
раду; неговање
сарадничких односа
и сарадничког
понашања у групи;
извођење огледа и
упознавање са
битним
карактеристикама
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и топлота.
Основна својства
ваздуха:
провидност,
мирис, кретање.
Облици
појављивања
воде: потоци,
реке, баре, језера,
киша, снег.
Облици
појављивања
воде у
непосредном
окружењу.
Основна својства
воде: укус,
мирис,
провидност,
раствара поједине
материјале.
Изглед
земљишта:
равница, брдо,
планина.
Изглед земљишта
у непосредном
окружењу.
Основна својства
земљишта: боја,
растреситост,
влажност;

воде: вода као
растварач –шта се
раствара, а шта не у
води; какав
растварач је топла, а
какав хладна
вода;именовање и
препознавање места
у природи на којима
има воде. израда
задатака;уочавање да
је земљиште
неопходно живим
бићима која га
користе на различите
начине; упознавање
са различитим
просторима
(стаништима) на
којима живе биљке и
животиње;
препознавање и
именовање станишта
и њихових
становника;
уочавање основних
карактеристика
живих бића;
разликовање и
именовање биљака
које гаји човек;
именовање и
описивање биљака из
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Карактеристисара
, птица, риба,
инсеката.
Човеково тело –
делови тела
(глава, труп ,
руке и ноге) и
чула (вида, слуха,
укуса, мириса и
додира).
Значај воде,
ваздуха,
земљишта,
сунчеве
светлости и
топлоте за живот
биљака,
животиња/човека.
Одговоран однос
човека према
животној средини
(штедња воде,
одлагање
отпада на
предвиђена
места, брига о
биљкама и
животињама).

окружења;упознавањ
е различитих врста
биљака; уочавање
сличности и разлика
међубиљкама по
врсти стабла, грађи,
величини, групи
којој припадају,
месту где расту и сл.;
именовање делова
биљака, као и самих
биљних врста;знања
о гајеним биљкама:
врсте, користи од
њих, начин сађења и
гајења, радови људи
при гајењу биљака;
услови за гајење
биљака; значај
елемената неживе
природе за гајење
биљака;упознавање
животиња: начин
старања о себи,
подела на домаће и
дивље, подела
домаћих животиња,
карактеристичне
врсте животиња у
окружењу;
разликовање
животиња које саме
брину о себи и
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животиња о којим
брине човек.
Образовни стандарди за крај првог разреда за предмет – СВЕТ ОКО НАС
Нивообразовнихстандарда
Основниниво

Средњиниво

Напредниниво

Област

Ја и други

Породични дом и школа

1СОН.1.5.1. зна које друштвене
групе постоје и ко су њихови чланови
(породица и школа)
1СОН.1.5.2. зна основна правила
понашања у породици и школи
1СОН.1.5.3. разликује занимања
људи
1СОН.1.5.4. препознаје извори
опасности

1СОН.2.5.1. зна које су улоге различитих
друштвених група и њихових чланов

1СОН3.5.2.
разуме да се
права и обавезе
чланова
друштвених
група
међусобно
поштују

1СОН.1.5.3. зна које људске
делатности постоје и њихову улогу
1СОН.1.5.4. зна који су главни
извори опасности по здравље и живот
људи и основне мере заштите
1СОН.1.5.5. зна поступке за очување
и унапређивање људског здравља

1СОН.2.5.1. зна које су улоге различитих
друштвених група и њихових чланова
1ПСОН.2.5.2. зна која су права и обавезе
чланова у различитим друштвеним групама
1СОН.2.5.3. разуме повезаност и
међузависност различитих људских
делатност

1СОН.3.5.1.
разуме
заједничке
карактеристике
друштвених
група и разлике
међу њима
1СОН3.5.2.
разуме да се
права и обавезе
чланова
друштвених
група
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међусобно
поштују

1СОН.1.2.1. препознаје и именује
природне ресурсе
1СОН.1.2.2. зна употребну вредност
природних ресурса
1СОН.1.2.3. разликује повољно и
неповољно деловање човека по
очување природе
1СОН.1.5.5.зна поступке за очување и
унапређивање људског здравља

Здравље и безбедност

Орјентација у простору и
времену

1СОН.1.2.3. разликује повољно и
неповољно деловање човека по
очување природе
1СОН.1.5.5. зна поступке за очување
људског здравља
1СОН.1.5.4. препознаје извори
опасности

1СОН.1.4.1. уме да препозна кретање 1СОН.2.4.3. уме да пронађе тражене улице
тела
и објекте на плану насеља
1СОН.1.4.2. зна помоћу чега се људи
орјентичу у простору: лева и десна
страна
1СОН.1.4.4. зна јединице за мерење
времена: дан, недеља, месец и година
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Човек ствара

Разноврсност природе

1СОН.1.3.1. разликује воду, ваздух и
земљиште
1СОН.1.3.4. препознаје основна
сввојства материјала
1.СОН.15.5.Зна које врсте материјала
постоје
1СОН.1.1.1. прави разлику између
природе и производа људског рада
1СОН.1.1.2. зна ко и шта чини живу
и неживу природу
1СОН.1.1.3. зна заједничке
карактеристике живих бића
1СОН.1.1.4. уме да класификује жива
бића према једном од следећих
критеријума: изгледу и кретању
1СОН.1.1.5. препознаје и именује
делове тела живих бића
1СОН.1.1.6.разликује различита
станишта

1СОН.2.3.1.зна сложенија својства воде и
ваздуха: агрегатно стање и кретање

1СОН,2.3.4.зна да особине материјала
одређују њихову употребу

1СОН.2.1.1. разуме повезаност живе и
неживе природе на очигледним примерима
1ПДСОН.2.1.2. зна основне разлике између
биљака, животиња и људи
1СОН.2.1.4. зна улогу основних делова
живих бића
1СОН.2.1.5. разуме повезаност услова
живота и живих бића у станишту
1СОН.2.1.6. разуме међусобну зависност
живих бића у животној зајед

1ПСОН.3.1.1.
разуме
повезаност
живе и неживе
природе на
мање
очигледним
примерима
1СОН.3.1.2.
разуме
функционалну
повезаност
различитих
делова тела
живих бића
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЛИКОВНА КУЛТУРА

РАЗРЕД: ПРВИ

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36

Циљ:
Учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз
практичан рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и
других народа.

Р.
б.

1.

Област/
тема

Ликовна
култура и
окружење

Садржаји

Исходи

Простор.
Отворени и затворени
простор, природа и
простор који је човек
обликовао.
Карактеристичне
визуелне одлике
по којима се
препознаје врста
простора.
Значај чувања
споменика
или значајних
објеката
у најближем
окружењу.
Значај уређења
простора у коме
ученик борави.
Уметничка
занимања и

Да опише својим речима
, визуелне
карактеристике по
којима препознаје
облике и простор.
Пореди своје утиске
и утиске других о
уметничким делима,
изгледу објеката/
предмета и облицима
из природе и окружења;

Начини и
поступци за
постизање
исхода
(дидактичкометодичка
решења,
активности)
Као дидактичкометодичка решења
и активности ради
остваривања исхода
користиће се
следеће методе:
монолошка,
дијалошка,
илустративна,
демонстративна
метода;
Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
рад у пару,
групни рад.

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

Планирани начини
праћења и
вредновања

Међупредметна
повезаност:
-српски језик
-математика
-свет око нас
-музичка култура

Цртеж, излагање,
причање и описивање,
усмени одговори, степен
задовољства ученика.
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2.

Односи у видном
пољу

продукти.
Сликар – слика,
вајар– скулптура,
фотограф –
фотографија...
Изглед употребних
Предмета које су
дизајнирали
уметници.
Установе културе
(биоскоп, музеј,
галерија, позориште,
библиотека…).
Правила понашања
и облачења у
различитим
установама културе,
договорена правила
понашања.
Облици.
Облици из природе,
облици које је створио
човек, правилни и
неправилни облици.
Својства облика(цело,
део, велико, мало,
високо, ниско, краће,
дуже, уско, широко,
светло, тамно,
обојено, безбојно,
једнобојно, шарено,
меко, тврдо, глатко,
храпаво, обло,
рогљасто).
Положај облика
у простору и у равни
(горе, доле, између,
испод, у, на, испред,
иза, усправно,
положено, косо, лево,

Одреди, самостално и у
сарадњи са другима,
положај облика у
простору и у равни.
Преведе једноставне
појмове и информације
у ликовни рад.
Одабере, самостално,
начин спајања најмање
два материјала;

Као дидактичкометодичка решења
и активности ради
остваривања исхода
користиће се
следеће методе:
монолошка,
дијалошка,
илустративна,
демонстративна
метода;
Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
рад у пару,
групни рад.

Међупредметна
повезаност:
-свет око нас
-математика
-српски језик

Посматрање и запажање,
цртеж, излагање,
причање и описивање,
усмени одговори, степен
задовољства ученика,
самоевалуација.
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3.

Обликовање

десно).
Кретање.Покретни
и непокретни облици.
Кретање бића и
машина.
Смер кретања облика
(налево, надесно,
нагоре и надоле).
Безбедност у
саобраћају– илузија
величине покретних
и непокретних
објеката у односу на
удаљеност од
посматрача.
Светлост и сенка.
Природни и вештачки
извори осветљења.
Промена
осветљености у току
дана. Изглед облика и
сенке у зависности од
осветљења.
Материјал и прибор.
Поступци правилног
и безбедног руковања
и одржавања
материјала, прибора
и радне површине,
значај одржавања
хигијене и безбедног
руковања прибором.
Обликовање
скулптуре.
Обликовање меких
материјала поступком
додавања.
Спајање разноврсних
материјала.
Обликовање цртежа.

Обликује једноставне
фигуре од меког
материјала.
Преобликује сам или у
сарадњи са другима,
употребне предмете
мењајући им намену.

Као дидактичкометодичка решења
и активности ради
остваривања исхода
користиће се
следеће методе:
монолошка,
дијалошка,
илустративна,
демонстративна
метода;
Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
рад у пару,
групни рад.

Међупредметна
повезаност:
-математика
-свет око нас
-српски језик

Цртеж, излагање,
причање и описивање,
усмени одговори, степен
задовољства ученика
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Врсте линија
(отворена,затворена,
права, крива, светла,
тамна, широка, уска,
дугачка, кратка,
непрекинута,
испрекидана,
груба, нежна,
спирална, таласаста,
степенаста...).
Изражајна својства
линија у односу
на материјал и
прибор.
Обликовање слике.
Боја природних
Облика и боја
Облика које је
створио човек.
Изражајна својства
боје у односу
на материјал и
прибор.
Преобликовање.
Предмети и материјал
погодни за
преобликовање
(оштећени предмети,
амбалажа, остаци
тканина...).
Различите
информације као
мотивација за
стваралачки рад.
Природа и непосредно
окружење; машта и
стварни догађаји;
приче, песме и
текстови из књига и
часописа за децу и
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4.

Споразумевање

уџбеника, уметничка
дела...
Читање визуелних
информација.
Илустрација у дечјим
Књигама и
уџбеницима.
Стрип. Цртани
и анимирани филм –
традиционално
урађени
(слободоручно
обликовани или
нацртани ликови)
и савремени (урађени
у апликативном
програму).
Прича у цртаном
и анимираном филму.
Изглед места и
ликова. Знак.
Графички знак (ноте,
слова и цифре),
гестовни и звучни
знак. Лепо писање.
Украсна слова.
Традиција.
Празници и
украшавање.
Невербално
изражавање.
Пантомима, игре,
перформанс.

Преведе једноставне
појмове и информације
у ликовни рад.
Повеже одабрану
установу културе са
њеном наменом.
Поштује договоре и
правила понашања и
облачења приликом
посете установама
културе.

Као дидактичкометодичка решења
и активности ради
остваривања исхода
користиће се
следеће методе:
монолошка,
дијалошка,
илустративна,
демонстративна
метода;
Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
рад у пару,
групни рад.

Међупедметна
повезаност:
-српски језик
-математика
-музичка култура

Цртеж, излагање,
причање и описивање,
усмени одговори, степен
задовољства ученика.
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Образовни стандарди за крај првог разреда за предмет –ЛИКОВНА КУЛТУРА
Ниво образовних
стандарда
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Област

1.Ликовна култура и
окружење

2. Односи у видном пољу

У области Ликовна култура и окружење ученик уме
да: разликује и користи (у свом раду) основне
медије, материјале и технике (цртање,сликање,
вајање) визуелних уметности ЛК.1.1.1.
описује свој рад и радове других (нпр. исказује
утисак) ЛК.1.1.3. и ЛК.1.2.3.

У области Односи у видном пољу ученик уме да:
описује свој рад и радове других (нпр. исказује
утисак) ЛК.1.1.3. и ЛК.1.2.3. описује разлике које
уочава на уметничким радовима из различитих
земаља, култура и периода ЛК.1.3.1.

У области Ликовна култура и
окружење ученик уме да: познаје и
користи (у свом раду) основне
изражајне могућности класичних и
савремених медија, техника и
материјала визуелних уметности
ЛК.2.1.1.
образлаже свој рад и радове других
(нпр. наводи садржај, тему,
карактеристике
технике...) ЛК.2.1.2. и ЛК.2.2.2.

У обасти Ликовна култура и
окружење ученик уме да:
познаје и користи различите
изражајне могућности
класичних и савремених
медија, техника и материјала
визуелне уметности
ЛК.3.1.1.

У области Односи у видном пољу
ученик уме да: одабира адекватан
садржај да би представио неку
идеју или концепт ЛК.2.2.1.

У области Односи у видном
пољу ученик уме да:
одабира адекватна средства
(медиј, материјал, технику,
поступак)помоћу којих ће
на најбољи начин реализовати
своју (одабрану) идеју ЛК.3.1.2.
и ЛК.3.2.1.
изводи радове са одређеном
намером користећи основне
визуелне елементе
и принципе да би постигао
одређени ефекат ЛК.3.2.2.
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3. Обликовање

4. Споразумевање

У области Обликовање ученик
уме да: уочава међусобну
повезаност елемената, принципа
и садржаја на свом раду и на
радовима других ЛК.3.2.4.

У области Обликовање ученик уме да: изводи
дводимензионалне и тродимензионалне радове
ЛК.1.1.2.

У области Споразумевање
ученик уме да: користи друга
места и изворе (нпр. библиотека,
интернет...) да би проширио
своја знања из визуелних
уметности ЛК.3.3.3.
разуме међусобну повезаност
и утицај уметности и других
области живота ЛК.3.3.4.

У области Споразумевање ученик уме да: познаје
места и изворе где може да прошири своја знања
везана за визуелне уметности (нпр. музеј, галерију,
атеље, уметничка радионица...) ЛК1.3.3.
зна неколико примера примене визуелних уметности
у свакодневном животу ЛК.1.3.4.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА

РАЗРЕД: ПРВИ

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36

Циљ:
- је да ученик рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се
подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању
музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa.

Исходи
Р.б
.

1.

Област/
тема

СЛУША
ЊЕ
МУЗИКЕ

Садржаји
Уметничка музика у
цртаним и анимираним
филмовима.
Однос звук – лик, музика –
радња.
Композиције које илуструју
различита осећања.
Звук и тон (извори).
Звуци тела (пулс, куцање

- објасни
својим речима
утиске о
слушаном
делу, особине
тона,
доживљај
прегласне
музике и

Начини и поступци за
постизање исхода
(дидактичко-методичка
решења, активности)
Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе рад
(дијалошка, текстуална,
метода стваралачког рада)
као и облици рада
(фронтални,

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)
Међупредметна
повезаност:
- српски језик,
- свет око нас,
- народна
традиција,
- чувари природе,
- физичко
васпитање.

Планирани начини
праћења и
вредновања

Познавање народних
песама; певање песме
по слуху;хорско
певање, заједничко
музицирање у
одељењу; развијање
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срца, дисање...).
Звуци из природе и
окружења.
Звучни знак (школско
звоно, аутомобилска
сирена...).
Тон: боја (различити
гласови и инструменти),
трајање (кратак – дуг),
јачина (гласан – тих),
висина (висок – дубок).
Тишина и одсуство звука.
Композиције које илуструју
различите боје људског
гласа и инструмената.
Музички дијалог (хор, глас
и хор, глас и инструмент,
два гласа, два инструмента,
један свирач, група свирача,
оркестар).
Различити жанрови везани
за ситуације значајне за
ученике (празници,
приредбе, свечаности,
рођендани, венчања,
новогодишње и божићне
песме...).
Музичка прича.
Карактер дела и елементи
музичке изражајности
(условљеност).
Музички бонтон.
Музика и здравље.
Носиоци звука (це-де
плејер, ем пе 3 плејер,
рачунар...).

њеног утицаја индивидуални, групни,
на тело и
рад у паровима).
зашто је
тишина важна;
– разликује
одабране
звукове и
тонове,
певање/
свирање;
хор/један
певач/ група
певача;
оркестар/
један свирач/
група свирача,
боју
различитих
певачких
гласова и
инструмената
и музичке
изражајне
елементе;
– препозна
музички
почетак и крај
и понављање
теме или
карактеристи
ног мотива у
слушаном
делу;
– повезује
музичко дело
у односу на

позитивних осећања и
припадности
колективу; кретање у
ритму музике;обрада
уметничке песме по
слуху; култура
слушања музике;
упознатост са
карактеристикама
музичког
израза;изговарање
бројалице;
импровизација.
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2.

ИЗВОЂЕ
ЊЕ
МУЗИКЕ

Изговор бројалице у ритму
уз покрет – пљескање,
пуцкетање прстима,
корачање, дланом о
надланицу, ударом о клупу.
Звучне ономатопеје и
илустрације.
Држање тела и дисање –
правилaн начин певања.
Правилна дикција –
изговарање брзалица и
бројалица.
Певање песама по слуху
различитог садржаја и
карактера.
Певање песама уз покрет –
песме уз игру и народне

њему блиске
ситуације,
врсту гласа и
боју
инструмента
са карактером
дела;
– поштује
договорена
правила
понашања при
слушању
музике;
– користи
самостално
или уз помоћ
одраслих,
доступне
носиоце звука;
- изговара у
ритму уз
покрет
бројалице;
– пева по
слуху песме
различитог
садржаја и
расположења;
– пева по
слуху уз
покрет
народне
песме,
музичке игре;
– примењује
правилан

Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе рад
(дијалошка, текстуална,
метода стваралачког рада)
као и облици рада
(фронтални,
индивидуални, групни,
рад у паровима).

Међупредметна
повезаност:
- српски језик,
- свет око нас,
- народна
традиција,
- чувари природе,
- математика,
- физичко
васпитање.

Познавање бројалице;
познавање мелодије и
текста песме и
заједничко
музицирање у
одељењу – певање
песме по слуху уз
пратњу инструмента
или са
матрице;способност
ученика за слушање
музичког дела и
певање по
слуху;музикалност и
ритам; импровизовање
покрета на задати
ритам;игре са
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песме.
Певање модела и
наменских песама и
повезивање њихових
почетних тонова уз боју
(до-зелено, ре-браон, мижуто, фа-плаво и солцрвено).
Дечји ритмички
инструменти и начииа
свирања на њима.
Свирање по слуху пратње
уз бројалице и песме –
пулс, ритам, груписање
удара.
Певање и извођење
музичких игара уз свирање
на дечјим инструментима –
песме уз игру, дидактичке
игре, музичке
драматизације.
Свирање инструменталних
аранжмана на дечјим
ритмичким инструментима
и на алтернативним
изворима звука.
Свирање графички
представљеног ритма.
Музички бонтон.

начин певања
и договорена
правила
понашања у
групном
певању и
свирању;
– свира по
слуху звучне
ономатопеје и
илустрације,
ритмичку
пратњу уз
бројалице и
песме,
једноставне
аранжмане,
свирачке
деонице у
музичким
играма;
– повезује
почетне
тонове песама
модела и
једноставних
наменских
песама са
бојама, ритам
са графичким
приказом;
– објашњава
својим речима
доживљај свог
и туђег
извођења; –

певањем; заједничко
музицирање током
игре.

48

3.

МУЗИЧК
О
СТВАРАЛ
АШТВО

Израда дечјих ритмичких
инструмената од
различитих материјала.
Стварање звукова из
непосредне околине и
природе спонтаном или
договореном
импровизацијом.
Креирање сопствених
покрета уз музику која се
изводи или слуша.
Стварање звучних ефеката
и једноставне ритмичке
пратње користећи
различите изворе звука.
Бирање инструмената на
основу звука и стварање
једноставне ритмичке
пратње уз бројалице, песме
и музичке игре.
Стварање мањих
ритмичких целина на
основу музичког искуства –
изговором у ритму,
различитим покретима,
предметима и дечјим
ритмичким инструментима.
Стварање музичких питања
и одговора на дечјим
ритмичким инструментима
у дијалогу.

учествује у
школским
приредбама и
манифестација
ма;
- направи
дечје
ритмичке
инструменте;
– ствара
звучне ефекте,
покрете уз
музику, мању
ритмичку
целину
помоћу
различитих
извора
звука,
ритмичку
пратњу за
бројалице,
песме и
музичке игре
помоћу
различитих
извора звука,
музичко
питање и
одговор на
ритмичким
удараљкама,
једноставну
мелодију на
краћи задати
текст;

Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе рад
(дијалошка, текстуална,
метода стваралачког рада)
као и облици рада
(фронтални,
индивидуални, групни,
рад у паровима).

Међупредметна
повезаност:
- српски језик,
- свет око нас,
- народна
традиција,
- чувари природе,
- математика,
- физичко
васпитање.

Свирање на дечијем
музичком инструменту
и прављење дечијих
инструмената; певање
песме по слуху;хорско
певање, складно
извођење песме и
заједничко
музицирање (певање и
свирање); кретање у
ритму музике;обрада
уметничке песме по
слуху; култура
слушања музике;
упознатост са
карактеристикама
музичког
израза;изговарање
звукова из природе;
импровизација;слушањ
е и разумевање
музичког дела; обрада
песме по слуху;
уочавање карактера и
темпа песме; развијање
осећаја за колективно
музицирање.
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Стварање једноставне
мелодије на краћи текст.
Бирање познатих музичких
садржаја, звучних
ономатопеја и илустрација
за стварање звучне приче –
праћење литерарног текста.

– изабере
према
литерарном
садржају
одговарајући
музички
садржај.

Образовни стандарди за крај првог разреда за предмет – МУЗИЧКА КУЛТУРА
Ниво образовних
стандарда

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

У области Слушање музике
ученик уме да:
МК. 2.2.1. опише и анализира
карактеристике звучног
примера кроз садејство
опажених музичких елемената
(на пример, узбуркана мелодија
као резултат специфичног
ритма, темпа, агогике,
динамике, интервалске
структуре)
МК. 2.2.2. препозна структуру
одређеног жанра

У области Слушање
музике ученик уме да
анализира слушни пример
и открије везу опажених
карактеристика са:
МК. 3.2.1. структуралном и
драматуршком димензијом
звучног примера
МК. 3.2.2. жанровским и
историјско–стилским
контекстом звучног
примера МК. 3.2.3.
контекстом настанка и
примене различитих
облика музичког фолклора

Област
У области Слушање музике ученик уме, на
основу слушања музичких примера, да
именује: МК. 1.2.1. музичке изражајне
елементе
МК. 1.2.2. извођачки састав
МК. 1.2.3. музичке жанрове
МК. 1.2.4. српски музички фолклор
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
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ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

У области Музичко извођење ученик уме да:
МК. 1.3.1. пева једноставне дечије, народне
или популарне композиције
МК. 1.3.2. изводи једноставне дечије,
народне или популарне композиције на бар
једном инстументу
У области Музичко стваралашта ученик уме
да: МК. 1.4.1. направи музичке инструменте
користећи предмете из окружења
МК. 1.4.2. осмисли мање музичке целине на
основу понуђених модела
МК. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и
мелодијско–ритмичке деонице на
направљеним музичким инструментима
МК. 1.4.4. учествује у одабиру музике за
дати жанровски и историјски контекст.

У области Музичко
извођење ученик уме да:
МК. 3.3.1. изведе
разноврсни музички
репертоар певањем и
свирањем као солиста и у
школским ансамблима.
У области Музичко
стваралаштво ученик уме
да: МК. 3.4.1. осмишљава
пратеће аранжмане за
Орфов инструментаријум и
друге задате музичке
инструменте МК. 3.4.2.
импровизује и/или
компонује мање музичке
целине (ритмичке и
мелодијске) у оквиру
различитих жанрова и
стилова
МК. 3 4.3. осмисли музику
за школску представу,
приредбу или перформанс.
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Циљ:

РАЗРЕД:ПРВИ

ГОДИШЊИ ФОНД:108

- jе да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе,
ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада.

Исходи
Р.
б.

1.

Област/
тема

ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОС
ТИ

Садржаји

Вежбе за развој
снаге.
Вежбе за развој
покретљивости.
Вежбе за развој
издржљивости.
Вежбе за развој
брзине.
Вежбе за развој
координације.

– примени једноставнe,
двоставне опште
припремне вежбе (вежбе
обликовања)
– правилно изведе
вежбе, разноврсна
природна и изведена
кретања;

Начини и
поступцизапостиз
ањеисхода
(дидактичкометодичкарешења
, активности)
Као дидактичко –
методичка решења
и активности за
остваривање
исхода користиће
се методе рад
(синтетичка,
аналитичка и
комплексна метода
моторичког учења,
методе
увежбавања,
метода
непрекидног
оптерећења,
понављајућа
метода,
променљива
метода, интервална
метода,
комбинована

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

Планираниначинип
раћења и
вредновања

Међупредметна
повезаност:
- математика
- музичка
култура;
- свет око нас;

Проширивање
кретног искуства
једноножним и
суножним
поскоцима;
развијање снаге
мишића ногу и
издржљивости;
развијање
позитивних
међусобних односа;
утврђивање и
проверавање
игролико кретно
искуство деце са
циљем њиховог
повезивања са новим
захтевима;
поштовање правила
игре и улоге у групи;
развијање
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метода,
такмичарска,
кружна метода,
метода
проверавања ), као
и облици рада
(фронтални,
индивидуални,
групни и рад у
пару).

2.

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ

Ходање:
– кратким корацима,
– дугим корацима,
– у различитом
ритму,
– ходање са
реквизитом,

– комбинује и користи
усвојене
моторичке вештине
у игри и у свакодневном
животу;
– одржава равнотежу у
различитим кретањима;
– разликује правилно од
неправилног држања тела

Као дидактичко –
методичка решења
и активности за
остваривање
исхода користиће
се методе рад
(синтетичка,

Међупредметна
повезаност:
- математика
- музичка
култура;
- свет око нас;

колективизма код
ученика;
оспособљавање
ученика за извођење
једноножних поскока
у правцима испред,
назад, лево, десно и
окретом; утврђивати
и проверавати
игролико кретно
искуство деце са
циљем њиховог
повезивања са новим
захтевима; праћење
речи покретима;
развијање опште
спретности и
сналажљивости при
препентравању
преко различитих
објеката; развијање
спретности;
развијање
способности за рад и
дисциплину; јачање
свих мишића тела
Развијање брзине
кретања и кретног
реаговања; развијање
такмичарског духа и
свесне дисциплине;
јачање свих мишића
тела; развијање
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– ходање са
променом,
правца и смера.
Техника трчања:
– трчање преко
препрека,
– трчање са
променом
правца и смера,
– брзо трчање 20 m
са стартом из
различитих
почетних положаја,
– игре са
коришћењем
научених облика
ходања и трчања.
Скакање и
прескакање
Поскоци у месту.
Поскоци у кретању.
Скакања удаљ.
Скакања увис.
Прескакање дуге
вијаче.
Вежбе скакања и
прескакања упором
рукама.
Игре уз коришћење
различитих облика
скакања и
прескакања.
Бацање и хватање

и правилно држи тело;
– примењује правилну
технику
дисања приликом
вежбања;
– изведе кретања, вежбе
и кратке
саставе уз музичку
пратњу;
– игра дечји и народни
плес;
– користи основну
терминологију
вежбања;
– поштује правила
понашања на просторима
за вежбање;

аналитичка и
комплексна метода
моторичког учења,
методе
увежбавања,
метода
непрекидног
оптерећења,
понављајућа
метода,
променљива
метода, интервална
метода,
комбинована
метода,
такмичарска,
кружна метода,
метода
проверавања ), као
и облици рада
(фронтални,
индивидуални,
групни и рад у
пару).

спретности и
одважности;
развијање
способности за рад и
дисциплину;
развијање
такмичарског духа;
поштовање правила
игре; развијање
смисла за сарадњу
кроз заједничко
вежбање и игру;
богаћење кретног
искуства вештином
пењања; развијање
смисла за сарадњу
кроз заједничко
вежбање и игру;
развијање свих
брзинских
карактеристика
ученика и снаге
мишића ногу; учење
технике скакања
удаљ из места обема
ногама; развијање
снаге мишића ногу;
учење и
примењивање
правила
елементарних
игара;развијање
манипулативне
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Бацање лоптице из
места у даљину и у
циљ.
Бацање лоптице из
кретања.
Бацање лопте у вис.
Вођење лопте.
Додавање лопте.
Игре са вођењем,
додавањем лопте и
гађањем у циљ.
Пузање,вишење,упо
ри и пењање
Пузања на тлу.
Пењања.
Провлачења.
Вис лежећи
опружено.
Помицања улево и
удесно у вису
лежећем и вису
слободном.
Упори.
Вежбе на тлу
Основни садржаји.
Основни ставови и
положаји.
Поваљка на леђима.
Став на лопатицама
(свећа).
Колут напред изч
учња у чучањ.
Поваљка на стомаку.

спретносит руку
бацањем лакших
предмета у даљину
из места; развијање
манипулативне
спретност и снаге
мишића руку;
развијање
издржљивости и
осећаја за брзинске
одлике кретања;
учење правилног
кретања, положожаја
тела и технике
дисања при
смењивању ходања и
трчања. Владање
сопственим телом;
такмичарски дух;
ритмичко кретно
изражавање;
спретност,
одважност и
грациозност покрета;
извођење
елементарних игри
уз помоћ вијаче;
вођење лоптеу месту
и слободном
кретању; богаћење
кретног искуства
новим
кретнимумењем;
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Састав од научених
елемената.
Игре са усвојеним
вежбама.
Проширенисадржаји
Колут назад из
чучња у чучањ, низ
косу површину.
Одељењско
такмичење са
задатом
комбинацијом
вежби.
Вежбе равнотеже
Ходање по линији.
Ходање по шведској
клупи.
Лагано трчање на
шведској клупи или
ниској греди.
Кратак састав на
линији обележеној
на тлу, шведској
клупи и ниској
греди.
Вежбе са
реквизитима
Вежбе обликовања
са реквизитима.
Трчања, поскоци и
скокови уз
коришћење
реквизита.

развијање
спретности,
снагемишића ногу и
руку и
издржљивости;
неговање
екипногдуха;
прескакање кратке
вијаче; развијање
смислаза естетско,
кретно изражавање;
оспособљавање
учениказа
самовредновање;
сарадња кроз
штафетне игре;
извођење вежби
обручима; учење
технике вођења
лопте на различите
начине; брзо
трчање;савладавање
кретних захтева у
народној игри;
развијање осећаја за
ритам; коришћење
спортских реквизита,
смишљање и
организовање игара;
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Дизање и ношење
предмета и
реквизита на
различите начине.
Елементарне игре са
реквизитима.
Игре са ластишом.
Плес и ритмика
Ходање и трчање са
променом ритма,
темпа и динамике уз
пљесак и уз
музичку пратњу.
Галоп напред.
Дечији поскок.
Њихање и кружење
вијачом или траком.
Суножни скокови
кроз вијачу са
обртањем напред.
Народно коло по
избору.
Полигони
Комбиновани
полигон од
Усвојених вештина
(вежби).

3.

ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕН
А КУЛТУРА

Култура вежбања
и играња

– поштује мере
безбедности током
вежбања;

Као дидактичко –
методичка решења

Међупредметна
повезаност:

Развијање свести о
безбедности
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Основни термини у
вежбању.
Вежбам безбедно.
Чувам своје и туђе
ствари.
Правила
елементарних игара.
Некад изгубим, а
некада. победим.
Здравствено
васпитање
Упознај своје тело.
Растемо.
Видим, чујем,
осећам.
Моје здравље.
Ко све брине о мом
здрављу.
Лична хигијена.
Хигијена простора у
коме живим.
Хигијена простора у
коме вежбам.
Животне намирнице
и правилна исхрана.

– одговорно се односи
према објектима,
справама
и реквизитима у
просторима за вежбање;
– поштује правила игре;
– навија фер и бодри
учеснике у игри;
– прихвати сопствену
победу и пораз;
– уредно одлаже своје
ствари пре и након
вежбања;
– наведе делове свога
тела и препозна њихову
улогу;
– уочи промену у расту
код себе и других;
– уочи разлику између
здравог
и болесног стања;
– примењује
здравствено- хигијенске
мере пре, у току и након
вежбања;
– одржава личну
хигијену;
– учествује у одржавању
простора у коме
живи и борави;
– схвати значај
коришћења воћа у
исхрани;
– правилно се понаша за
столом.

и активности за
остваривање
исхода користиће
се методе рад
(синтетичка,
аналитичка и
комплексна метода
моторичког учења,
методе
увежбавања,
метода
непрекидног
оптерећења,
понављајућа
метода,
променљива
метода, интервална
метода,
комбинована
метода,
такмичарска,
кружна метода,
метода
проверавања ), као
и облици рада
(фронтални,
индивидуални,
групни и рад у
пару).

- математика
- музичка
култура;
- свет око нас;

приликом вежбања;
брига о својим и
туђим стварима;
развијање свести о
томе да је важно
учествовати, а не
победити; развијање
свести о здравом
начину везбања,
здравом начину
исхране за правилан
раст и развој;
развијање свести о
одржавању личне
хигијене, као и
хигијене простора у
коме боравимо;
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ДИГИТАЛНИ СВЕТ

РАЗРЕД: ПРВИ

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:36

Циљ:
Циљпрограманаставе учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за
безбедну и правилну употрбу дигиталних уређаја за у чење,комуникацију,сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања

Р.
б.

1.

Област/
тема
ДИГИТАЛНО
ДРУШТВО

Садржаји

-Различит изглед
дигиталних уређаја.
-Дигитални уређаји у
различитим занимањима.
-Учење уз помоћ
дигиталних уџбеника.
-Креативно изражавање са
дигиталним уређајима и
без њих.
-Комуникација
посредством дигиталних
уређаја.
-Дигитални уређаји и
паметни дигитални
уређаји.
-Коришћење дигиталних
уређаја за повећање
прилика за учење и
стицање искуства ученика

Исходи

По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:
– препозна дигиталне
уређаје из окружења и
именује неке од њих;
наведенекеодживотнихси
туација у
којимадигиталниуређаји
олакшавајуобављањепосл
ова;
– упорединачинерада и
животаљудипре и
послепојаве
дигиталнихуређаја;
–
упорединачинекреативно
гизражавањасадигитални
м

Начини и
поступцизапостиз
ањеисхода
(дидактичкометодичкарешења
, активности)

Међупредмет Планираниначини
наповезаност
праћења
(исход/садржа
ивредновања
ји)

Као дидактичкометодичка решења и
активности за
остваривање исхода
користеће се методе
рад(дијалошка,монол
ошка,текст
метода,илустративна,
метода практичних
радова,

-српскијезик,
-математика,
-свет оконас,
-ликовна
култура,
-музичка
култура,
-физичко и
здравствено
васпитање

Демонстративноилустративна
метода...) и облици
рада (фронтални,
индивидуални,рад у
пару и групни рад)

-самопроцена
програм наставе и
учења очекује да
ученици објасне нпр
:начин
функционисања
једноставних
алгоритама(укључују
ћи и оне које су сами
креирали),тестирају
их ,а затим откривају
и исправљају грешке
у њима
;неговање праксе
исказивања
рефлексних
коментара током
представљања онога
што су урадили,
прилика је за развој
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у области науке,културе и
уметности.

уређајима и безњих;
–
користидигиталнеуџбени
кезаучење (самостално
и/илиуз
помоћнаставника);
– упоредидигитални и
папирниуџбеник;
–
упоредитрадиционалневи
довекомуникацијеса
комуникацијомпосредств
омдигиталнихуређаја;
–
наведенекеодкарактерист
ика „паметног“
дигиталногуређаја;

–
наведенакојиначиндиги
тални уређаји могу да
допринесу упознавању
културне баштине.

самоувида и
саморегулације у
учењу и основа за
процену властитог
постигнућа ученика;
-вршњачка
процена:ова врста
процене постигнућа
ученика природно се
надовезује на процес
самопроценеученици раде у пару
или групи на истом
задатку и имају
могућност да ,делећи
одговорност,стварају
и исправљају
решења,те пружају
Конструктивне
повратне
информације.(ова
метода широко је
распрострањена у ИТ
индустрији од стране
професионалних
програмера(програми
рање у пару и лако ју
је превести у
учионицу);
-отворена питања:
знање о концептима
који су обухваћени
програмом неће бити
лако
уочљиво.Постављање
отворених питања
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2.

БЕЗБЕДНО
КОРИШЋЕ
ЊЕ
ДИГИТАЛН
ИХ
УРЕЂАЈА

Дигитални уређаји и нађе
здравље(вид,положај
тела,време пред
екраном,дигитални
уређаји као отпад)
Подаци о личности и
њихова заштита при
комуникацији
помоћудигиталних уређаја
Помоћ у случају контакта
са непримереним
дигиталним
садржајем,непознатим
,злонамерним особама или
особама које
комуницирају на
неприхватљив начин.
Одговорно руковање

Позавршеткуразредауч
еникћебити у стањуда:
–
наведеосновнаправилаз
акоришћењедигиталних
уређајакако
небиугрозиоздравље;
–
наведенекеодздравстве
нихризикавезанихзапре
комерноили
неправилнокоришћење
дигиталнихуређаја;
– доведе у
везуначинодлагањаелек
тронскоготпадаса
загађењемживотнесред

један је од начина на
који наставник може
да процени
постигнућа својих
ученика,али и да
допринесе
продубљивању
његовог разумевања
конкретног
концепта.Питања
која почињу
са,,Зашто“
или,,Како“посебно су
корисна.Зашто није
добро да Чашу са
слатким пижем
држиш поред
дигиталних уређаја?
Како ради твој
алгоритам?Зашто је
потребно да водиш
рачуна о дужини
времена које
проводиш у раду са
дигиталним
уређајем?итд..
-Већ знам-Желим да
научим-Научио /ла
сам :коришћење
рубрика за
идентификацију
онога што већ
знају,шта желе да
науче и
,накнадно,онога што
су научили,корисна
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дигиталним уређајем(мере
физичке заштите,
коришћење лозинке).

ине;
–
набројиосновнеподатке
о личности;
–
објаснизаштосаопштава
њеподатака о
личностипредставља

је техника коју
ученици могу да
користе за подршку
самосталном учењу,а
наставник за процену
њихових постигнућа.

4
ризичнопонашањеприк
омуникацијипомоћудиг
италних
уређаја;
–
именујеособеилиинстит
уцијекојимасетребаобр
атитиза
помоћ у
случајуконтактасанепр
имеренимдигиталним
садржајем, непознатим,
злонамернимособамаил
иособама
којекомуницирајунанеп
рихватљивначин;
–
наведеосновнепрепорук
езаруковањедигитални
муређајемна
одговоранначин
(применамерафизичкез
аштите) и објасни
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заштојеважнопримењив
атиих.
3

АЛГОРИТА
МСКИ
НАЧИН
РАЗМИШЉ
АЊА

Реаговање проблема на
мање целине.
Осмишљавање корака који
воде до решења
једноставног проблема.
Тумачење постојећих и
креирање алгоритма
изражених симболима.
Уочавање и исправљање
грешака у алгоритму.
Тумачење понашања
дигиталног уређаја у
односу на приказани
алгоритам.

Позавршеткуразредауч
еникћебити у стањуда:
–
анализираједноставанп
ознатипоступак/активн
ост и предлаже
коракезањеговоспровођ
ење;
–
протумачисимболепозн
атог/договореногзначе
ња и спроведе
поступакописанњима;
– уочи и
исправигрешку у
симболимаизраженому
путству
(алгоритму),
провериваљаностсвогре
шења и попотребига
поправи
(самосталноилисарадни
чки);
– доведе у
везуалгоритам и
понашањедигиталногур
еђаја.
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2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

РАЗРЕД: ПРВИ

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:36

Циљ:
Циљ наставе православног катихизиса јесте: Ученицима пружити основ за разумевање човека као бића заједнице, пружити
ученицима елементарно знање о Богу као бићу аједнице, пружити основ за разликовање и упоређивање породичних односа
и односа који владају у Цркви, пружити основ за упознавање односа који владају између човека и Бога, пружити основ за
разумевање да је молитва наш разговор са Богом. Омогућити ученицима да увиде да се породични односи и односи у
Цркви исказују на конкретан начин. Ученицима пружити основ за разумевање да се кроз међусобне односе љубави
остварује јединство, пружити ученицима неопходно знање о доласку Спаситеља у свет указати ученицима да је послање
Сина Божјег дар љубави Бога Оца свет. Пружити ученицима елементарно знање о Светоме Сави, пружити ученицима
елементарно знање о стварању света. Омогућити ученицима да схвате и доживе Цркву као заједницу сабраног Божјег
народа, подстицати ученике на лично учешће у животу Цркве, указати ученицима на величину Христове љубави према
људима и свету, пружити ученицима елементарно знање о Христовом страдању и васкрсењу. Омогућити ученицима да у
Христу препознају узор љубави према свету и човеку, подстицати ученике да љубав према Богу изражавају кроз љубав
према људима и природи. Установити обим разумевања и квалитет стечених знања у току школске године из Православног
катихизиса.
Начини и
Исходи
поступцизапостизање Међупредметна Планираниначинип
Р.
Област/
Садржаји
исхода (дидактичкоповезаност
раћења
(исход/садржаји)
б.
тема
методичкарешења,
ивредновања
активности)
1.
Когнитивни
Фронталниобликрада
Корелацијасадруг
Посматрање
Увод
-Упознавањеса
садржајем
аспект:
Индивидуални
импредметима:
ангажованост
програма и
• да разуме
Излагање,
Српскијезик и
и,
начиномрада
основнa сазнања о демонстрација, дијалог књижевност
самосталност
темама које ће се
ии
обрађивати на
кооперативно
настави
сти. Продукти
Православног
ученичких
катихизиса
активности.
Белешке,разговори
Афективни аспект:

65

• бити подстакнут
да активно

2.

Заједниц
акаоосно
вживота

учествује на
часовима верске
наставе
Когнитивниаспект:
-приче и
сликекојеприказуј • моћидаопише и
упородицу
објаснизначењепој
-може и прича о
мазаједницекао
„малојпородици“
ињеговодноспрема
(децасаједнимрод њемублискимособ
итељем,
ама (породици)
илистаратељем)
•моћидапрепознад
-садржаји у
анеможемоједнибе
везисаживотом у
здругих
школи
•
(новазаједница);
знатиданасљубавп
односи у
овезујесадругима
заједници,
•
правила
знатидасеправилно
понашања
осеникрснимзнако
-Божјапородица
м
(косучланови
•знатидајеБогСвет
Божјепородице;
аТројица(Заједниц
какосепостаје
а)
њенчлан...)
•
знатидакрштењемп
остајемо
чланови Божје
породице (Цркве)

Фронталниобликрада
Индивидуални
Излагање,
демонстрација, дијалог

Корелација са
другим
предметима:
Српски језик и
књижевност
Матерњи језик
Географија
Ликовна култура
Музичка култура

Посматрање
ангажованост
и,
самосталност
ии
кооперативно
сти. Продукти
ученичких
активности.
Белешке,разговори

Афективни аспект:
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3.

Заједниц
а љубави
Бога,
човека и
природе

• пожелети да
чини добро
другима
(ближњима) у
својој заједници
• желети да
изражава
хришћанску
љубав према Богу
и ближњима
-приче које говоре Когнитивни
о томе да када
аспект:
некога волимо,
• знати да
онда га и слушамо заједница са Богом
-како можемо да
почива на слободи
помогнемо
другоме; љубављу • знати да је
чиним добра дела послушност израз
-садржаји који
љубави
говоре и
•моћи да препозна
приказују лепоту
да је даривање
створеног света
плод љубави
-песмица: „Ал` је
• моћи да сазна да
леп овај свет“, Ј.Ј. је молитва
Змај
разговор са Богом
• моћи да усвоји
Богјецеосветствор текст молитве Оче
иоизљубави
наш
• знати да је Бог
Отац створио свет
из љубави
•моћи да препозна

Фронталниобликрада
Индивидуални
Излагање,
демонстрација, дијалог

Корелација са
другим
предметима:
Српски језик и
књижевност
Матерњи језик
Географија
Ликовна култура
Музичка култура

Посматрање
ангажованост
и,
самосталност
ии
кооперативно
сти. Продукти
ученичких
активности.
Белешке,разговори
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да је наш живот
Божји дар
• знати да Бог
жели да живимо у
заједници са Њим
Афективни аспект:

4.

Неизмер
на љубав
Божја Христос
се роди!

Новозаветно
сведочанство о
Христовом
Рођењу
(препричано и
прилагођено)
Божићна песма:
„Божић, Божић
благи дан“
-Свети Сава –
остварени син
Бога Оца кроз
љубав и
заједницуса
Богом,
свакооднаспостаје
каоСветиСава)
ХимнаСветомСав

• показивати жељу
да љубав исказује
на конкретан
начин
• бити мотивисан
да љубав према
Богу изражава
молитвом
Когнитивни
аспект:
•моћи да препозна
основне догађаје
библијске
приповести о
Христовом рођењу
• моћи да препозна
и именује главне
личности из
библијске приче о
Христовом рођењу
(уз помоћ иконе
празника и по
кључним
симболима)
•моћи да препозна
да је прослава

Фронталниобликрада
Индивидуални
Излагање,
демонстрација, дијалог

Корелација са
другим
предметима:
Српски језик и
књижевност
Матерњи језик
Географија
Ликовна култура
Музичка култура

Посматрање
ангажованост
и,
самосталност
ии
кооперативно
сти. Продукти
ученичких
активности.
Белешке,разговори
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и

празника догађај
целе породице
кроз који се
остварује
заједница љубави
•моћи да усвоји
текст (садржај) и
мелодију песме
(Божић, Божић)
• моћи да препозна
да је Свети Сава
посветио свој
живот Богу због
љубави према
Њему
Афективни аспект:

5.

Црква -

-

По завршетку
теме:
• код ученика ће се
развити жеља
да активно
учествује у
прослави
Христовог рођења
• код ученика ће се
развити жеља да
према ближњима
подражава
пример љубави
Светога Саве
Когнитивниаспект: Фронталниобликрада

Корелација са

Посматрање
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заједница Библијскоказива
саБогом
ње о
стварањусвета
Животпрвихљуди
Божјажељадасвет
будеЦрква
Човекнеприхвата
Божједаровнепослушност и
себичност
Прича:“Гдејељуба
в, тујеБог“, Л.Н.
Толстој
-ПрваЛитургија
(Христовиучениц
и);
„Православначит
анка“, с.
НинаНеранџић и
АнаСавковић

•моћидаопишепоје Индивидуални
диностибиблијскеп Излагање,
овести о
демонстрација, дијалог
стварањусвета
• моћи да
разликује оно што
је Бог
створиоодоногашт
ојечовек
направионапример
имаизнепосредног
окружења
• знати зашто за
Бога кажемо да је
Творац
•моћи да објасни,
на елементарном
нивоу, повезаност
људи и природе
• уочити да се у
Цркви
остварујејединство
људи и природе са
Богом
• знати да у
заједници са Богом
учествујемо
слободно – само
ако
то желимо (пример
Светога Саве и

другим
предметима:
Српски језик и
књижевност
Матерњи језик
Географија
Ликовна култура
Музичка култура

ангажованост
и,
самосталност
ии
кооперативно
сти. Продукти
ученичких
активности.
Белешке,разговори
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његовог слободног
избора)
• да се упозна са
Литургијом као
догађајем
(заједничком
трпезом) на којем
се окупља Божја
породица
Афективни аспект:
• код ученика ће се
развити жељанда
својом
послушношћу
изражава своју
љубав и слободу
• ученик ће желети
да учествује у
Литургији
6.

Христова
љубав
према
човеку и
свету

- Јевађељска
прича Милостиви
Самарјанин
-Песмица: „Знаш
ли ко те љуби
слилно“
-Новозаветно
сведочанство о
Христовом
Васкрсењу
(препричано и

Когнитивни
аспект:
• упознати
Христово учење
као „учење“ о
љубави и
праштању ( на
примерима из
јеванђељских
прича)
• препознати и

Фронтални облик рада
Индивидуални
Излагање,
демонстрација, дијалог

Корелација са
другим
предметима:
Српски језик и
књижевност
Матерњи језик
Географија
Ликовна култура
Музичка култура

Посматрање
ангажованост
и,
самосталност
ии
кооперативно
сти. Продукти
ученичких
активности.
Белешке,разговори
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прилагођено )
-Прича: „Добро
дрво“ Ш.
Силверстејн

разумети да је
права љубав када
је показујемо
делима
• усвојити садржај
и мелодију песме
„Знаш ли ко те
љуби силно“
• бити у
могућности да
опише
појединости
библијске повести
о Христовом
Васкрсењу
• препознати и
именовати главне
личности из
библијске приче о
Христовом
Васкрсењу ( уз
помоћ иконе
празника и по
кључним
симболима)
• препознати да је
прославакроз који
се остварује
заједница љубави
• моћи да опише
прослављање
Васкрса у својој
породици
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• знати обичаје у
вези са Васкрсом
Афективни аспект:

7.

Нашабри
га о свету

-Разне приче о
које говоре о
служењу човека
човеку
-Човекова брига
за очување
природе, биљака
и животиња
-Прича Свети
Герасим и лав
Јордан
-Приче и слике о
кућним
љубимцима

• развијати
потребу да делима
исказују љубав
• развијати жељу
да учествује у
припремама за
прославу овог
највећег
хришћанског
празника
Когнитивни
аспект:
•моћи да преприча
одабране приче
које говоре о
Христовој љубави
према свету и
човеку
• на елементарном
нивоу моћи да
објасни међусобну
повезаност свих
људи и природе
• препознати и
именовати
поступке људи
који су прожети
љубављу према

Фронтални облик рада
Индивидуални
Излагање,
демонстрација, дијалог

Корелација са
другим
предметима:
Српски језик и
књижевност
Матерњи језик
Географија
Ликовна култура
Музичка култура

Посматрање
ангажованост
и,
самосталност
ии
кооперативно
сти. Продукти
ученичких
активности.
Белешке,разговори
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природи, људима и
Богу
• уочити у којој
мери је напредовао
и савладао градиво
Православног
катихизиса 1.
разреда основне
школе
Афективни аспект:
• развијати жељу
да се брине о
биљкама и
животињама и
целокупној
природи
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

РАЗРЕД: ПРВИ

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:36

Циљ:
Циљ програма Грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима
других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе,
процедуре и вредности демократског друштва

Кључни појмови: различитости, комуникација и права.

Р.
б.

1.

Област/
тема

Садржаји

Исходи

ЉУДСКА
ПРАВА
Ја и други
у одељењу

Идентитет
Ко сам ја? Наше јаке
стране, у чему смо
успешни, у чему бисмо
волели да напредујемо.
Таленти и интересовања
која поседујемо.
Наше сличности и разлике.
Основна осећања (радост,
страх, туга, бес) и како се
препознају.

- наведе у чему је успешан
и у чему жели да напредује;
- уочава међусобне разлике
и сличности са другим
ученицима у одељењу;
- понаша се на начин који
не угрожава потребе, права
и осећања других;
- препозна код себе и
других основна осећања;
- препознаје примере
поштовања и кршења права
детета у свом окружењу,
причама, филмовима;
- преиспитује своје
поступке и прихвата да не
мора увек да буде у праву;

Потребе и права
Разлике између жеља и
основних животних
потреба.
Права детета

Начини и
поступци за
постизање исхода
(дидактичкометодичка
решења,
активности)
симулације,
играње улога,
дискусије, мини
истраживања,
једноставне акције

Међупредме
тна
повезаност
(исход/садрж
аји)
Свет око нас
Српски језик
Математика
Енглески језик

Планирани
начини
праћења и
вредновања

Посматрање
Разговор
Анкета

интерактивне
радионице,
структуриране
игровне активности
обједињене око
главне теме.
Радионице треба да
започињу причом која
је блиска искуству
ученика, а садржи

Продукти
ученчких радова
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2.

3.

4.

Кршење и заштита права
Препознавање кршења
права детета.
Коме се обратити у
ситуацијама кршења права
детета.
Одговорност према себи и
другима.
ДЕМОКРА Функционисање заједнице
Одељење/група као
ТСКО
ДРУШТВ заједница.
Вредности одељења/групе О
Одељење/ равноправност,
група као одговорност, солидарност,
заједница поштовање и брига за
друге, толерантност,
праведност, поштење.
Уважавање различитости.
Правила у одељењу/групи и
њихова функција.
Одлучивање у
одељењу/групи.
Одговорност деце и
одраслих за
функционисање заједнице.
ПРОЦЕСИ Комуникација
Слушање/неслушање.
У
САВРЕМЕ Кад разговарамо држимо се
теме.
НОМ
Изношење мишљења.
СВЕТУ
Комуника Уважавање саговорника.
ција и
Сарадња
Групни рад, договарање и
сарадња
сарадња са вршњацима и
одраслима.
ГРАЂАНС Планирање и извођење

- тражи помоћ у
ситуацијама кршења својих
и туђих права;
- разликује добру и лошу
комуникацију у сопственом
искуству, ближем
окружењу, књижевним
делима, филмовима;
- комуницира слушајући
саговорника и тражи
објашњење онога што не
разуме;
- слободно износи
мишљење, образлаже идеје,
даје предлоге и прихвата да
други могу имати другачије
мишљење;
- сарађује и преузима
различите улоге у
групи/тиму;
- договара се и одлучује у
доношењу одељенских
правила и да се понаша у
складу са њима;
- својим речима образложи
неопходност правила која
регулишу живот у
заједници;
- препозна добре стране
свог одељења и оно што би
требало
променити/побољшати;
- заједно са вршњацима и
наставником учествује у
решавању проблема у
одељењу;

неку врсту заплета
(моралну дилему или
сукоб потреба и/или
вредности) као повод
за дискусију у пару
или у мањој групи, а
завршава разменом у
целој групи. Циљ је да
се пружи могућност
сваком ученику да
преиспита своје
мишљење и деловање
због појаве конфликта
између његове тачке
гледишта и тачке
гледишта која је
различита од његове.
Зато се може рећи да
активности на часу
треба тако да теку да
обезбеде искуствено
учење, тј.
Уобличавање и
поимање личних,
аутентичних
доживљаја и ставова
ученика кроз размену
у групи, а не
преношење готових
знања, туђих увида
или готових предлога.
Наставник треба да
нагласи да нема
пожељних,
очекиваних или
тачних одговора, да је

Свет око нас
Српски језик
Математика
Енглески језик

Свет око нас
Српски језик
Математика
Енглески језик

Свет око нас
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КИ
АКТИВИЗ
АМ
Акција
одељења/г
рупе

једноставне акције у
одељењу/групи
Кораци у планирању и
извођењу акције.
Чиме се поносимо и чиме
нисмо задовољни у
одељењу.
Избор
теме/проблема/активности
којом ћемо се бавити.
Одређивање циља и израда
плана акције - подела улога,
договор о роковима, начину
реализације.
Извођење и документовање
акције - видео, фотографије,
текстови и сл.
Промоција акције на нивоу
школе - приказивање
другим одељењима,
родитељима и сл.,
прављење постера или
паноа, објављивање
прилога у школском листу.
Вредновање акције - чиме
смо задовољни, шта је
могло бити боље.

- учествује у изради плана
једноставне акције;
- са другим ученицима
изводи и документује
једноставну акцију;
- доприноси промоцији
акције;
- на једноставан начин
вреднује изведену акцију

нагласак на процесу
откривања и
сазнавања о себи и
другима кроз размену.
Осим тога, важно је
да постоји игровни
контекст који помаже
ученицима да се
опусте и ослободе, да
пробају различите
видове изражавања и
симболизације
унутрашњих
искустава, и да кроз
игру истражују
разноврсна,
дивергентна решења
за проблеме са којима
се суочавају. С
обзиром на узраст
ученика добро је у
току часа
комбиновати
различите активности
и осмислити такву

Српски језик
Математика
Енглески језик

динамику рада којом се
одржава њихова пажња и
мотивација за
учествовањем. За овај
предмет важно је
обезбедити такав начин
седења ученика који
омогућава свим
учесницима да виде једни
друге, окренути лицем у
лице.
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3. ПРОГРАМИ АКТИВНОСТИ СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
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ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
Усвајање правилног изговарања гласова,гласовних скупова,речи, реченица.Савладавање технике читања и писањанаћириличном
Општи писму.Овладавање основним законитостима српског књижевногјезика на којем ће сеусмено и писмено правилно изражавати .
циљеви Поступно и систематично упознавање граматике иправописа српског језика.Упознавање, доживљавање и тумачење одабраних
књижевнихтекстова.
и
задаци
Редниб
Назив
Оријентациони
Начинпраћењаефеката и
Циљеви за тему
број
Начин остваривања
оствареностициљева/исхода
рој
теме
часова

1.

ОСНОВЕ
ЧИТАЊА
И
ПИСАЊА

9

ЈЕЗИК2.

граматика
и правопис

7

- Ред и реч у реченици
-Правилно изговорати гласове
и вежба писања слова
- Писањештампанимсловима
- Вежба читања штампаним словима
- Писање по диктату
- Писањеписанимсловима
- Вежбечитања
- Вежбе у течном читању
-Усавршавање читања и писања

- демонстративна
- текстуална
-дијалошка

-Правилно изговарати гласове,
речи и реченице
-Правилно употребљавати велико
слово на почетку реченице у писању
имена и презимена и имена - демонстративна
једночланих назива
-текстуална
- Реченице и речи-велико почетно
-дијалошка
слово, редречи,тачка на крају
реченице…
- Врстереченицапозначењу

Усменаи писмена кратка
провера,
практичне ативности,
школски задаци,
игровне активности,
процена самосталности у
раду,анализа резултата

.

Усменаи писмена кратка
провера,
практичне ативности,
школски задаци,
игровне активности,
процена самосталности у
раду,анализа резултата
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Књижевност
3.

2

Вежбепрепричавањаобрађенихтекст
ова
- Драматизација научених текстова
и рецитовање научених песмица

- демонстративна
-текстуална
-дијалошка

.

ДОПУМАСКА НАСТАВА ЗА МАТЕМАТИКУ

Општи
циљеви и
задаци
Редни
број

1.

2.

- је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког
мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени
стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи
развој математичких појмова.
Начин праћења
Начин
ефеката и
Оријентациони
Назив теме
Циљеви за тему
број часова
остваривања
остварености
циљева/исхода
Уочавање разних примера положаја
Методе наставног
предмета према себи и другима.
рада:
Уочавање разних примерака
- Дијалошка,
геометријских тела и фигура.
илустрациона,
ГЕОМЕТРИЈА
4
Разликује криву, праву, отворену,
хеуристичка,
Посматарање,
затворену, изломљену линију, дуж,
демонстрациона
разговор, усмене и
тачку.
Облици наставног кратке писмене
провере, активности
рада:
- Фронтални,
ученика, процена
Усвајање елементарних
- Индивидуални
самосталности у
математичких знања.
раду, анализа
Средства
Уочавање разних примера скупова.
резултата.
наставног
рада:
БРОЈЕВИ
14
Да науче да броје, читају, записују,
Математика за први
упоређују, сабирају, одузимају
разред, Забавна
бројеве до 100 без преласка преко
математика за први
десетице.
разред...
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Р.бр.

ТЕМА/ОБЛАСТ

ЦИЉЕВИ
И ЗАДАЦИ

БРОЈ ЧАСОВА

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
10 Посматрање,
Разговор
Евалуациони
листићи
10
Посматрање
Разговор
Евалуациони
листићи

1.

Превентивни програм заштите
ученика од насиља,злостављања
и занемаривања

-сензибилизација на појаву и препознавање
насиља,злостављања и занемаривања;
-Стварање
и
неговање
климе
прихватања,толеранције и уважавања

10

2.

- Стицање и неговање хигијенских навика –
хигијена је здравље
- Стицање хигијенских навика одржавања и
уређивања простора и околине
-упознавање са појмом „здравље-вредност“

10

3.

Здравствено
васпитањехигијена,исхрана, ко се брине о
мом здрављу, шта се ради у
болници,
Дому
здравља,
систематским прегледима...
Еколошко васпитање

2

2

4.

Функционално учење

- Развијање и неговање љубави према
природи
- Неговање еколошке свести
-оспособљавање ученика за самостално
учење
-Учешће у обележавању значајних датума
-развијање креативности

3

3

5

5

-подстицање вршњачкепомоћи у учењу

2

2

-сензибилизација ученика на активно и
корисно провођење слободног времена
-информисање ученика о занимањима,
развој способности за самопроцену и
самостално доношење одлуке о даљем
школовању

2

2

2

2

36

36

6.

Обележавамо:
-Дан школе
- Дан жена
- Дан без дуванског дима
Анализа успеха одељења и
предлози за унапређење
Слободно време

7.

Професинална оријентација

5.

УКУПНО

81

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Садржаји програма

Друштвене
активности
(географи, еколози,
клуб љубитеља
страних језика...)

Техничке
активности
(саобраћајна,
секундарне
сировине...)

Хуманитарне
активности

Спортске
активности

Културне
активности
(драмска,
рецитатори,
библиотечка,
новинарска...)

Активности
ученика

Активности
наставника

Израда паноа,
зидних новина,
посете, изложбе,
учешће у акцијама
локалне заједнице

Израда модела,
уређњењ простора,
израда кућица за
птице
Прикупљање
помоћи, учешће у
хуманитрним
акцијама, помоћ
ученицима који
слабије напредују
такмичење у
спортским
вештинама, учешће
у кросу,
Игре без гранца
Посете музеју,
биоскопу,
позоришту,
библиотеци,
драмска,
рецитатрорска
секција....

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира

Начин и поступак
остваривања
Дијалошка, текстуална,
метода писаних радова,
излагање,
демонстративна,систематско
посматрање, практични рад,
илустративна,
експериментална,
Кооперативна,
Истраживачка метода

Циљеви и задаци садржаја програма
Сарадња са локалном заједницом Развијае
свести о здравом начину живота, поштовање
разлика и уважавање својих и туђих потреба,
изграђивање личних критичких ставова

Развијање креативности, стваралачког рада,
уредности, прецизности,изграђивање личних
критичких ставова
НАПОМЕНА: У годишњем
плану рада школе биће
наведени задужени
наставници за поједине
ваннаставне активности
као и програм рада сваке

Развијање хуманости, Поштовање разлика и
туђих потреба, развијање такмичарског духа

Развијање такмичарског духа, Развијање
моторичке спретности и физичких способности

Развијање опште културе, Развијање и
подстицање стваралачке активности, развијање
маште орггиналности и смисла за
лепо,оспособљавање ученика за испуњење
слободног времена садржајима из области
културе, науке, технике, уметности,....
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