
 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Реализатори Данијела Стефановић, учитељица 

Никола Бакић, вероучитељ  

Школа ОШ ”Вук Караџић” 

Место Житковац 

МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ  

Наставни предмети Свет око нас, Верска настава, Ликовна култура 

Разред Први 

Наставна тема Жива природа 

Наставне јединице Каква храна, таква одбрана; 

Пост као израз љубави и 

Радост стварања - food art 

Тип часа Обрада и утврђивање 

Облик рада Фронтални, индивидуални, у паровима, тимски, групни 

Методе рада Активно учење, игровне активности, интерактивна метода 

Циљ часа Савладавање и усвајање знања о важности здравог начина 

исхране. 

Задаци часа 1. Утврђивање стечених знања о здравој исхрани, посту, 

здравом начину живота 

2. Оспособљавање за самосталан рад на рачунару. 

3. Развијање логичког и критичког мишљења, 

аналитичности и закључивања. 

4. Развијање такмичарског духа. 



Наставна средства Бим пројектор, лаптоп, таблет рачунари за сваког ученика, 

андроид телефони 

Наставни материјали Филм (глумци су ученици петог разреда),  презентација у 

програму Прези, филмићи прављени у програму 

 

Мотивациони фактори (уводни део) 

 

У јеку информатичке ере више се и не поставља питање могу ли се информационо-

комуникационе технологије користити као легитимно наставно средство, односно, као 

дидактичко-аудио-визуелни материјал. 

Медијска педагогија (по изразу Дитера Бакеа) тежи васпитању деце путем 

масовних медија, са нарочитим акцентом на оне који су усмерени на екранизацију 

(телевизија и интернет). 

У огромном мору телевизијских канала мало је квалитетних садржаја намењених 

деци. Кад кажемо квалитетних, тиме мислимо на едукативни програм прилагођен 

најмлађима, а који задовољава основне образовне стандарде и критеријуме. 

Савремени истраживачи (Жак Гоне, Образовање и медији) наводе да просечно дете 

до краја основне школе проведе преко 15000 сати у гледању телевизије, што је нарочито 

поражавајуће с обзиром на чињеницу да је за то време видело преко 8000 убистава и 

100000 чинова насиља! 

У том контексу, поставља се питање да ли је могуће понудити деци алтернативу 

када је телевизијски програм у питању (у укупном „шеру“ телевизија и даље предњачи у 

односу на друге врсте медија). Скоро сав програм намењен искључиво деци, све више је 

мотивисан сценама насиља и сублимационим порукама. 

Свесни тога направили смо рад чији је циљ да покуша да понуди један другачији 

модел едукације: основна идеја телевизије „Здраво“ је промоција здраве исхране и здравог 

начина живота. 

 

 



 

лого знак дечје емисије „Здраво“ 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА I ЧАСА 

Разред: Први разред 

Наставни предмет: Свет око нас 

Наставна јединица: Каква храна, таква одбрана 

 

Циљеви  часа: 

Усвајање основних информација о здравој храни и подстакнути 

развијање одговорног односа према сопственом здрављу. 

Кључне речи: Здрава исхрана, витамини, минерали, воће, поврће 

Образовни задаци: -   научити које су смернице за здрав начин живота 

- разликовати здраву и правилну исхрануод неправилне исхране 

-   објаснити важност воћа и поврћа у исхрани 

-  научити где се налазе витамини и минерали у храни  

-    објаснити важност увођења у исхрану житарица 

- повезати коришћење воћа, поврћа, житарица и рибе са 

здравственим предностима које пружају 

Васпитни задаци: -   развијање такмичарског духа 

-  развијање одговорног односа према сопственом здрављу 

-  хигијенске навике и здрав став према правилној исхрани  



Функционални 

задаци: 

-    оспособљавање за самосталан рад на рачунару 

-    развијање логичког мишљења и закључивања 

-   развијање аналитичности и критичког става        

Методе рада:       •   дискусија 

      •   усмено излагање 

•   активно учење 

•   игровне активности 

•   практичан рад 

     •   истраживањачки рад 

     •   метода практичног рада на рачунару 

     •   демонстративна метода 

Облици рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, тимски рад 

 

                                                   ТОК ЧАСА: 

Уводни део часа (10 мин.) 

 

 

 

Давид и Бојана као др Петар 

Павловић и водитељка емисије 

“Здраво” 

 

У уводном делу часа ученици се упознају са 

садржајем ТВ емисије ученичке телевизије „Здраво“ 

у којој је гост доктор (мали глумац, ученик петог 

разреда) који говори са водитељком  (такође 

ученица петог разреда) о истраживањима у вези 

здраве исхране. 

https://www.youtube.com/watch?v=zixtF1WGkrM 

Следи разговор, дискусија о емисији и интервјуу 

који је дао доктор Павле. Ученици износе своја 

запажања и коментаришу докторове одговоре.  

Ова кратка дискусија служи нам као емоционално-

интелектуални и мотивациони елемент за увођење у 

главне активности на часу. 

https://www.youtube.com/watch?v=zixtF1WGkrM


     

  Главни део часа (25 мин.) 

 

 

У главном делу часа кроз презентацију 

https://prezi.com/mkmdc2xdaykc/edit/#8_30863873 

ученици се упознају са основним информацијама и 

чињеницама о здравој исхрани и чувању свог 

здравља. У презентацији се слајдови мењају на клик, 

што значи да их учитељица покреће, јер у исто време 

објашњава и подстиче дискусију са ученицима 

(У прези-ју сукоришћене фотографије са часова 

математике на којима је обрађивана наставна 

јединица: Појам скупа, тако да је направљена 

корелација ових наставних предмета, кроз подсећање 

на градиво са часа математике). 

   Завршни део часа (10 мин.) 

 

 

  Ученици играју игру меморије: 

http://www.memozor.com/  

Подељени су у две уједначене групе по 

способностима и знању и такмиче се. 

Играју малу (16 поља), 

http://www.memozor.com/memory-game-online-

free/for-kids/kids-3-years-old-games/fruits 

а затим и велику игру меморије (54). 

http://www.memozor.com/memory-game-online-

free/many-cards/giant-vegetables-memory 

На тај начин спајају картице на којима су слике воћа 

и поврћа о коме смо говорили током часа. 

Победник добија онолико јабука колико има чланова 

групе (предлог је да се јабуке поделе са члановима 

екипе која је изгубила). :)  

  

https://prezi.com/mkmdc2xdaykc/edit/#8_30863873
http://www.memozor.com/
http://www.memozor.com/memory-game-online-free/for-kids/kids-3-years-old-games/fruits
http://www.memozor.com/memory-game-online-free/for-kids/kids-3-years-old-games/fruits
http://www.memozor.com/memory-game-online-free/many-cards/giant-vegetables-memory
http://www.memozor.com/memory-game-online-free/many-cards/giant-vegetables-memory


 

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА II ЧАСА 

   Разред: Први разред 

Наставни предмет:   Верска настава 

 Наставна јединица:   Пост као израз љубави према Богу и ближњима 

Циљеви  часа: Општи циљ којим смо се руководили приликом обраде 

наведене методске јединице био је усвајање нових знања о 

наставној теми („Пост као израз љубави“) уз активирање већ 

постојећег, као и њихово повезивање у једну целину. Још један 

од задатака ових часова је да допринесу стварању реалне и 

исправне слике о свету као целини и нашој улози у њему (пост 

је израз љубави према Богу, другим људима и природи). 

 Кључне речи: Пост, здрава исхрана, љубав према Богу и ближњима 

  

  Образовни задаци: -разумевање појма хришћанског поста, као и упознавање са 

основним одликама и циљем поста 

- развијање свести о посту као практичном изразу поштовања и 

љубави према Богу 

- продубљивање знања о врлинском начину живота 

- обогаћивање вокабулара 

Васпитни задаци: 

- развијање свести о односу према себи, ближњима и окружењу 

- усвајање и прихватање нових културних образаца и начина 

живота 

- развијање сарадничког учења и индивидуалног темпа учења 



Функционални 

задаци: - оспособљавање ученика за коришћење веб-алата и сервиса 

- подстицање ученика да у пракси интерпретирају научено и 

оспособљавање за конструктивно учешће у раду са вршњацима 

(вршњачко учење) 

- развијање моћи опажања, закључивања и памћења 

Методе рада:     
      •   дискусија 

      •   усмено излагање 

•   активно учење 

•   игровне активности 

•   практичан рад 

      •   истраживањачки рад 

      •   метода практичног рада на рачунару                                             

      •   демонстративна метода 

Облици рада: фронтални, индивидуални, рад у пару, тимски рад 

 

                                                   ТОК ЧАСА: 

Уводни део часа (5 мин.) 

 

Матеја и Анастасија, као 

свештеник, отац Матеја и 

водитељка емисије “Здраво” 

Час почињемо гледањем видео прилога ученичке 

телевизије “Здраво” (интервју са свештеником). 

https://www.youtube.com/watch?v=pUhW-

vexPgs&t=1s 

Циљ гледања прилога је евокација ученика, као и 

њихова мотивисаност за краћу дискусију (Шта је то 

пост? Због чега треба постити? Да ли је пост здрав? 

Шта подразумевамо под духовном страном поста?). 

https://www.youtube.com/watch?v=pUhW-vexPgs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=pUhW-vexPgs&t=1s


      Главни део часа (25 мин.) 

 

 
 

    
 

 
 

Пример беџа, трачице свести и 

срца са мислима о посту 
 

 

У оквиру главне активности, ученици у онлајн 

радионици “дизајнирају” беџеве и визуелне поруке. 

Циљ активности био је подизање свести о здравом 

начину живота и смислу хришћанског поста. 

Ученике смо поделили у 3 групе. Свака група имала 

је по један задатак. Прва група имала је задатак да 

изради беџеве, друга “трачице свести” (аwareness 

ribbons), а трећа поруке о посту.  

Све активности реализоване су уз помоћ сервиса 

www.onlinebadgemaker.com  

беџеви:  

http://www.onlinebadgemaker.com/3d-badge-maker,  

трачице:     

http://www.onlinebadgemaker.com/3d-ribbon-maker  

срца: 

http://www.onlinebadgemaker.com/3d-heart-maker  

На почетку активности, наставник је ученицима дао 

упутства преко видео-бима и демонстрирао начин 

употребе алата који се налазе на сајту. 

На крају, беџеве, поруке и траке смо одштампали на 

тврдом папиру и свака од група је имала задатак да 

осталим ученицима објасни своје радове (естетско 

процењивање) 

http://www.onlinebadgemaker.com/
http://www.onlinebadgemaker.com/3d-badge-maker
http://www.onlinebadgemaker.com/3d-ribbon-maker
http://www.onlinebadgemaker.com/3d-heart-maker


 

 

Завршни део часа (15 мин.) 
 

 

 

 

У завршном делу часа ученици решавају пазл 
слагалице (jigsaw puzzle) које су у вези са посном, 
односно, здравом храном.  

Слагалице су постављене на веб сајту 
www.jigidi.com 

Пирамида исхране:  
http://www.jigidi.com/created.php?id=2YTIS6WR  
Воће: 

http://www.jigidi.com/created.php?id=D70270RS   
Поврће: 

http://www.jigidi.com/created.php?id=1EO48XP3   
Риба: 
http://www.jigidi.com/created.php?id=1QN7IRGL   

Посна трпеза:  
http://www.jigidi.com/created.php?id=Z8YBVDY9   

Славски колач: 
http://www.jigidi.com/created.php?id=SO0T58OA  
Житарице: 

http://www.jigidi.com/created.php?id=QHHEDQZE  
Коштуњаво воће: 

http://www.jigidi.com/created.php?id=QHHEDQZE  
 
 

 

 

 

http://www.jigidi.com/
http://www.jigidi.com/created.php?id=2YTIS6WR
http://www.jigidi.com/created.php?id=D70270RS
http://www.jigidi.com/created.php?id=1EO48XP3
http://www.jigidi.com/created.php?id=1QN7IRGL
http://www.jigidi.com/created.php?id=Z8YBVDY9
http://www.jigidi.com/created.php?id=SO0T58OA
http://www.jigidi.com/created.php?id=QHHEDQZE
http://www.jigidi.com/created.php?id=QHHEDQZE


ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА III ЧАСА 

   Разред:  Први разред 

Наставни предмет: Ликовна култура 

Наставна јединица: Радост стварања - food art 

Циљеви  часа: Усвајање појма стварање, као спајање (везивање) и стицање 

знања да све што човек чини има карактер спајања (везивања, 

успостављања веза). 

 Кључне речи: Спајање, стварање, воће, уметност, храна 

Образовни задаци: -схватање значења појма стварање и спајање (везивање, 

успостављање везе) и његово усвајање, 

-проширивање и стицање знања да све што човек чини има 

карактер спајања (везивања, успостављања везе, обједињавања), 

-увођење ученика у нова искуства која подразумевају и контакт са 

савременим тенденцијама у области ликовног стварања 

Васпитни задаци: -развијање смисла за уочавање лепог и корисног у стварању 

композиције од плодова воћа и поврћа, 

-развијање социјалних вештина сарадње, договарања, размењивања 

идеја унутар групе 

Функционални 

задаци: 

-развијање способности опажања да у свему што их окружује уоче 

повод за даљу акцију, 

-неговање маштовитости кроз нова искуства у контакту са 

савременим тенденцијама у области стварања, спајања у нове 

целине, 

-рад на рачунару и развијање моторике руку, 

-подстицање појмовног, аналитичког и критичког мишљења  

Методе рада: •   посматрање 



•   демонстрација 

•   разговор 

•   усмено излагање 

•   рад са текстом 

•   анализирање 

•   комбиновање 

•   групна размена 

•   игровне активности 

•   практичан рад 

•   истраживањачки рад 

Облици рада: 

 

фронтални, индивидуални,у пару,  групни рад, тимски рад 

 

                                                   ТОК ЧАСА: 

Уводни део часа: 

1. корак -ФАЗА САЗНАЊА-  (5 

мин.) 

 

 

 

    2.  корак -ФАЗА   

          ПОДСТИЦАЈА -            

          МОТИВАЦИЈЕ  

На самом почетку часа гледамо трећи видео 

прилог ученичке телевизије “Здраво” (интервју са 

уметником). Уметник који прави слике од здраве 

хране одговара на питања водитељке. Кроз 

интервју се провлачи идеја о важности здраве 

исхране. 

https://www.youtube.com/watch?v=4OgfUdVe-

gU&t=31s 

Разговор са ученицима о сликама које слика овај 

уметник. Шта мисле какве су. Од чега би они 

најрадије правили и спајали такве слике... Циљ, је 

подстицање ученика да схвате да је све што нас 

окружује и што човек чини настало некаквим 

https://www.youtube.com/watch?v=4OgfUdVe-gU&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=4OgfUdVe-gU&t=31s


 

      3.  корак  

          -ПОСТАВЉАЊЕ     

          ЗАДАТКА ИЛИ  

          ПРОБЛЕМА- 

спајањем (везивањем) у целину. 

Предложите како да раставимо на делове, а како 

затим даспојимо у смислену целину ово воће које 

смо донели у школу.  

Хајде да направимо неке од слика о којима смо 

разговарали. 

      Главни део часа (20 мин.) 

1. корак -ФАЗА ОТКРИЋА- 

 

 

2. корак -ФАЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ- 

 

Да би првачићи схватили шта се од њих тражи 

почињемо од лакших и идемо ка сложенијим 

активностима. 

 

Најпре у паровима правимо најједноставније 

фигуре, као што су цветови, крст, лептири, 

бубамара...  

Учитељица и вероучитељ помажу тако што 

сецкају воће ножем, а ученици праве фигуре на 

тањирићима. 

У договору са својим паром праве неке од 

предложених једноставних фигура. 

 

 

 

А затим се делимо у две групе и радимо на 

озбиљнијем спајању и стварању малих ученичких 

уметничких дела. 

Прва група прави животињу (пауна), а друга 

цркву од делова различитог воћа (јабуке, нар, 

банане, мандарине, крушке, киви, орах...) 

http://slide.ly/gallery/view/579bd4f739473ae9854bc9

179aca2d3a 

http://slide.ly/gallery/view/579bd4f739473ae9854bc9179aca2d3a
http://slide.ly/gallery/view/579bd4f739473ae9854bc9179aca2d3a


 

 

 

 



 

Завршни део часа (20 мин.) 

1. корак  

 -ЗАНИМЉИВОСТИ- 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Да ли знате где је порасла највећа јабука, 
лубеница, салата, црни лук, на свету? Податке 

налазимо на интернету. 

 
јабука, 1849 грама, Јапан 

 
лубеница, 159 килограма,Тенеси, УСА 

 

 
црни лук, 9 килограма, Велика Британија 

 

 

 

 



2. корак -ИГРА- 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
2 краставца, цртао Новак 

 

 

 

 
2 јабуке, цртала: Елизавета 

 

 

 

У завршном делу часа ученици су подељени у 

тимове (са по шест чланова). Добили су задатак да 

„праве“ виртуелне салате, од поврћа и воћа. Сваки 

члан екипе добија задатак да црта и боји један 

састојак салате и то онолико комада колико је 

дато у рецепту. 

Ученици уз помоћ програма  

http://sketchtoy.com/  

цртају и боје свако свој задатак. 

Рецепти: 

САСТОЈЦИ  ЗА  САЛАТУ  СУ: 

2 парадајза 

1 паприка 

2краставца 

1 црни лук 

1 бели лук 

САСТОЈЦИ  ЗА  ВОЋНУ  САЛАТУ  СУ: 

2 јабуке 

1 крушка 

4 трешње 

1 кришка лубенице 

1 банана 

http://sketchtoy.com/


Евалуација интегративног дана: 

 

 

Ученици уз помоћ смајлија (цртају уста) показују 

колико су им се допале активности за ова три 

везана часа. 

 

 

 

 

 

Фотографије и извештаји са наведених часова, као и додатни наставни материјали могу се 

погледати на следећем линку: http://danijelinepametnice3.weebly.com/zdravozivo.html  

http://danijelinepametnice3.weebly.com/zdravozivo.html

