
          

Вук и дигитални прваци 

Искутво у наставној пракси је показало да одређен број ђака првака долази у школу са 

знањем читања и писања. Осим знања ћириличног, испоставило се да деца познају и 

латинично писмо. На иницијалнм тесту, троје од седморо ученика (који читају и пишу пре 

поласка у школу), је мешало графеме латиничног и ћириличног писма Х-Н, Б-В, Ц-C...У 

разговору са родитељима и васпитачицом смо дошли до закључка да деци није показана 

техника писања, већ да су механички памтили слова са тастатуре. Сва деца која су 

подвргнута иницијалном тесту су користила компјутере или андроид телефоне у слободно 

време. Данашњи учитељи првака се сусрећу са најмање три групе деце у свом одељењу: I- 

деца која читају и пишу пре доласка у школу, II- деца која познају и мешају графеме 

ћирилице и латинице и III- деца која не умеју да читају и пишу. По плану и програму 

наставног предмета српски језик, у коме су јасно дефинисани садржаји и временски 

оквири за њихову реализацију, у првом разреду првог циклуса основног образовања и 

васпитања се као обавезани садржаји наводе: припрема за читање и писање и почетно 

читање и писање. Данашњем учитељу се намећу проблеми како да организује наставу 

почетног читања и писања, а у исто време:  

-како да одржи или подигне ниво мотивације за обраду садржаја наставе почетног читања 

и писања код ученика који већ поседују одређене вештине из те области; 

-на који начин да користи традиционалане методе и средства, (незаобилазни Буквар и 

свеска) у одељењу ђака првака који су навикнути на употребу ИКТ-а и исправи евентуане 

грешке у писању и читању (мешање ћириличног и латиничног писма) ; 

-како да прилагоди методе и средтва деци која немају изграђену вештину читања и писања 

како би квалитетом и квантитетом сустигла своје вршњаке. 

Да би реализовали наставу по мери сваког детета, неопходно је било испоштовати  

дидактичке и методичке принципе наставе и истовремено прилагодити образовни процес 

садашњем времену које подразумева употрбу ИКТ-а.У одељењу првог разреда, у ОШ 

„Јован Јовановић Змај“ Алексиначки Рудник, где су иначе идеални услови за реализацију 

наставе посредством ИКТ-а (пројекат „Школа будућности“ МПНТР) се од септембра 

интензивно ради на решавању овог проблема.Основни циљ смо остварили након два 

месеца: 



 -ниво мотивације код свих ученика је на завидном нивоу;  

-без обзира на предзнање, сви ученици су савладали технике читања и писања на начин 

који им је одговарао, а у мери која зависи од њихових индивидуалних способности; 

 -не јављају се грешке мешања ћириличних и латиничних слова код ученика код којих 

идентификован тај проблем..  

Осим основног циља, решавање проблема који смо уочили, овакав вид наставе нам је 

омогућио и развијање дигиталне компентенције код ученика још од првог разреда. 

Наравно, ова компетенција на том узрасту је тек у развоју, ученици умеју да користе 

рачунар, да претражују информације, да их чувају и прикажу, али не и да их анализирају и 

процењују. То значи да им је потребан надзор старијих приликом употребе ИКТ-а. 

Рад „Вук и дигитални прваци“ је приказ наставне јединице: Обрада песме „Ода Вуку 

Караџићу“ Р.Симовић у трајању од једног школског часа. Ово је приказ традиционалне 

теме реализоване на савремен начин.  

Самом часу је претходио рад на савладавању техника почетног читања и писања. Од 

септембра се користи Интерактивни буквар Coprix media који је подржан од стране 

МПНТР. 

 Недељу дана пре реализације часа : 

 израдили смо едукативни филм тима ученика првог разреда  „Да није било Вука“ 

https://www.youtube.com/watch?v=75Nkj-lrsLE&feature=youtu.be , 

 направили смо капе на часу Од игачке до рачунара „Азкапе“, састављене од слова азбуке,  

https://www.facebook.com/groups/169303113273392/ , 

 на часу Ликовне културе смо направили бојанке, снимили и окачили на Youtube канал као 

и интерпретацију песме „Ода Вуку Карџићу“ Р.Симовића у извођењу једног од ученика 

 https://www.youtube.com/watch?v=kao2J968x3U&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=DN5cfoDiZug 

 

Током часа смо користили напред наведена наставна средства чији су аутори ученици или 

наставници, сем Интерактивног буквара. 

Након реализације часа користили смо: квиз у Quiz Edmodo. 

https://www.edmodo.com/home#/library/folder/504236323 (Квиз - Колико познајем Вука) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=75Nkj-lrsLE&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/169303113273392/
https://www.youtube.com/watch?v=kao2J968x3U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DN5cfoDiZug
https://www.edmodo.com/home#/library/folder/504236323


Зашто Интерактивни буквар у настави? 

Интерактивни буквар комбинује игролику апликацију и уређаје осетљиве на додир како би 

се деца упознала са словима азбуке и лакше их запамтила. Позадински систем прикупља и 

анализира податке и даје увид у напредак сваког детета.Осим што развија фину моторику 

код ученика који имају потешкоћа са писањем, он пружа могућност ученицима који 

мешају слова да исправљају грешке у наредним покушајима. Интерактивни буквар подиже 

ниво мотивације ученицима који су унапред савладали технику писања и читања. 

 

 

 

Зашто презентација у Power Pointu у настави? 

“Предност програма је та што омогућава креирање инетрактивних презентација које 

садраже текст, слике, анимација и аудио и видео елементе... једноставне су за коришћење, 

држе пажњу ученика и омогућавају им да прикажу научено.“ 
1
.   

Зашто едукативни филм у настави? 

Едукативни ауторски филм је наставно средство које испуњава захтеве савремене наставе: 

подиже ниво мотивације код ученика, даје основне податке о теми, развија критичко 

мишљење (сагледавање, анализа и решавање проблема), комбинује различите технике 

                                                           

1
 Јовић М.(2011) , Microsoft PowerPoint презентације у настави, Електронски часопис за наставнике Партнер 

у учењу. Преузето новембра 2016. са  https://pilcasopis.wordpress.com/2011/05/31/pptplex-

%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-microsoft-powerpoint/ 

 

 

 

https://pilcasopis.wordpress.com/2011/05/31/pptplex-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-microsoft-powerpoint/
https://pilcasopis.wordpress.com/2011/05/31/pptplex-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-microsoft-powerpoint/


активног учења (истраживање, тимски рад, вршњачко учење..), штеди време и материјална 

средства и може да буде адекватна замена за амбијенталну наставу (или у овом примеру да 

нас врати у доба Вука Караџића) 

Зашто квиз у настави? 

Осим што развија и негује такмичарски дух, квиз укључује и елементе сарадње на 

заједничким задацима унутар група.Питања вишеструког избора која су заступљена у 

квизу омогућавају развијање логичког мишљења и расуђивања (повезивање појмова, 

елиминисање „ометача“...). 

 

 

Вук и дигитални прваци 

 

Назив школе:   ОШ  „Јован Јовановић Змај” Алексиначки Рудник 

Место: Бобовиште    

Разред: први 

Учитељица: Наташа Богдановић 

Наставник: Милан Динић 

Предмет: Српски језик 

Наставна јединица : „Ода Вуку Караџићу“, Ранко Симовић 

Тип часа: обрада 

Наставни облици рада: фронтални, индивидуални, рад у пару  

Наставне методе рада: дијалошка, демонстративна, илустративна, практични радови.. 

Корелација: Од играчке до рачунара , Ликовна култура 

Васпитно образовни задаци: развијање свести о значају и улози Вука Караџића у 

историји српске културе; уочавање основних порука песме; читање, разумевање и 

тумачење кратких народних умотворина. 

Циљ часа:  упознавање са ликом и делом Вука Караџића 

Кључни појмови: глас, слово, азбука, Вук Караџић, народне умотворине 

Наставна средства: Буквар, Интерактивни буквар Coprix media, прибор за писање, 

презентација у Power Point-у ,квиз у Quiz Edmodo, едукативни ауторски филм, квиз у 



PPSX,  снимак склапања бојанке са You tube канала, снимак интерпретације песме „Ода 

Вуку Караџићу“ Р.Симовића  са You tube канала, 

Образовни стандарди:(1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког 

текста 1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их 

употребљава 1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање  

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста  1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење 

текста) 

 

АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА 

Уводни део часа (5 минута) 

Активирање претходног знања: игролика вежба у Интерактивном буквару; 

  

Емоционално интелектуална припрема: игра асоцијација у Power Point-у; 
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Главни део часа: (30 минута) 

Најава наставне јединице: Упознаћемо великог Вука Караџића , оно чиме се бавио и 

.научићемо  песму о њему. 

1.Информисање ученика о животу и раду Вука Караџића ( 10 минута) кроз 

презентацију у Power Point-у.  https://www.weebly.com/editor/main.php 

 

 

Вук је често име у српском народу.

Вуков отац Стеван и мајка Јегда су имали

петоро деце. У то време није било пуно

доктора, па су деца умирала. Народ је

веровао у натприродне силе, па да би

заштитили шесто дете, дали су му име Вук.

  

Вук се родио 1787. године у Тршићу, у 

Западној Србији, близу Лознице. 

 

 

Разговор о утисцима  

 Какво је било Вуково детињство у односу на ваше? Због чега је занимљив живот Вука 

Караџића? 

Погледајте филм који су израдили ваши другари са наставником, а  представља 

занимљивост из живота Вука Караџића. https://www.youtube.com/watch?v=75Nkj-

lrsLE&feature=youtu.be 

                                                                                 

2.Обрада песме ( 20 минута) 

https://www.weebly.com/editor/main.php
https://www.youtube.com/watch?v=75Nkj-lrsLE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75Nkj-lrsLE&feature=youtu.be


Слушање песме са You tube https://www.youtube.com/watch?v=DN5cfoDiZug (ауторски рад 

једног од ученика) 

Разговор о утисцима – Како вам се допала песма? Зашто? Шта сте лепо сазнали из ње?  

Читање у себи (ученици) ради детаљнијег упознавања с формом и садржајем текста 

песме. 

Разговор о утисцима – Како вам се допала песма? Зашто? Шта сте лепо сазнали из ње?  

Анализа лирских мотива – О чему говори прва строфа? За шта се борио Вук? Шта нам је 

остало после Вука? Ко данас користи то што је Вук створио? Зашто песник каже да се сада 

пише без муке? Како је песник представио Вука? Шта је Вука чинило срећним?  

Поновно читање текста (ученици) ради дубљег разумевања и уочавања коментарисаних 

порука. 

Истраживање симболике: Како разумете стих „кад победи оно боље“? 

Васпитно-идејна основа лирске песме – Зашто је песник написао песму захвалности 

Вуку Караџићу? 

Синтеза (закључак) – препиши правило у свеску: 

Пиши као што говориш, а читај како је написано.  

 

Завршни део: ( 10 минута) 

Групни рад ученика: Ученици се такмиче у групама решвајући задатке у квизу  

http://www.e-informatika.org/index.php/vezbe/digitalni-prvaci-kviz . Група која прва заврши 

добија капе „Азбуквар“ направљене на часу Од играчке до рачунара, наставна јединица     

„ Од делова целина“ (капе су састављене од слова азбуке). Чланови свих група добијају 

исте капе наког урађених задатака). 

https://www.youtube.com/watch?v=DN5cfoDiZug
http://www.e-informatika.org/index.php/vezbe/digitalni-prvaci-kviz


 

Победничка група приказује свој рад са часа Ликовне културе, бојанка, наставна јединица 

„Врсте линија - обоји започето“ (снимак са Youtubе-а)  

 https://www.youtube.com/watch?v=kao2J968x3U&feature=youtu.be ). 

Евалуација часа: разговор о утисцима са часа. 

 

Домаћи задатак у Quiz Edmodo https://www.edmodo.com/home#/library/folder/504236323  

Ученици са свог налога приступају платформи и одговарају на питања која су прилагђена 

њиховом узрасту (2 питања алтернативног избора да-не, једно питање вишеструког избора 

и једно питање допуне). Наставник са свог налога може да прати успешност урађених 

задатака. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kao2J968x3U&feature=youtu.be
https://www.edmodo.com/home#/library/folder/504236323


 

1. Једно од питања алтеративног избора: 

Азбука има 29 слова. 

да             не 

2. Питање вишеструког избора: 

 

3. Питање допуне: 

          Пословице и загонетке једним именом зовемо ___________      _________ . 

                                                                                  

За ученике који немју приступ Интернету, домаћи задатак у Буквару, страна 23. 

 

Реализација овог часа и овакав начин рада омогућили су развој и надограђивање 

дигиталних компетенција ученика и наставника.  

 

 

 

Вук је записивао песме слушајући 

  А) Вишњу Филиповић 

   Б) Филипа Вишњића 

   Ц) учитељицу 


