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Аритоновић

ОДАБРАНА ТЕМА НАЗИВ “Озеленимо школски простор”

ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Креативно сређивање школског
дворишта. Брига и корист од
биљака.Брига о здрављу људи.
Упознавање са значајем здраве природе
и окружења.

ИСХОДИ

СОН,Математика, Српски језик, Музичка
култура, Ликовна култура, Физичко и
здравствено васпитање. Сарађује са
својим вршњацима у заједничким
активностима. Чува своју и школску
имовину. Разликује живу природу од
неживе. Брине о биљкама и свом
окружењу. Зна значај биљака. Повезује
учење са радом. Користи простор не
реметећи друге. Пажљиво користи
прибор. Бира одговарајуће речи у говору.
Правилно изговара име биљке. Пева по
слуху песму – Ала је леп овај
свет.Описује својим речима околину и
окружење. Кроз цртеже креативно
исказује значај биљака. Зна значај
здравог окружења.



АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Активно ушествује у свим активностима,
пажљиво слуша, истражује значај
биљака, истражује биљке које се саде у
двориштима, процењујесвој рад.

АКТИВНОСТ НАСТАВНИКА
Организује, усмерава, подстиче,
појашњава, показује, објашњава.

НАЧИН ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
Помоћ родитеља,учитеља првог и другог
и трећег и четвртог разреда, помоћног
особља.

НАЧИН УКЉУЧИВАЊА ОКРУЖЕЊА У
ПРОЈЕКАТ

Родитељи као подршка прикупљају
саднице – руже, плодна земља.

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ Оловка, гумица, бојице, блок, саксија,
земља, садница, оруђе за рад.

ПРОДУКТ Саксије са биљкама, руже у школском
дворишту, цртежи, слике.

УЛОГА ИКТ Песма” Ал је леп овај свет“, фотографије.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Одговоран однос према околини,
еколошка компетенција, брига о
здрављу.

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА Шест часова



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПО ДАНИМА

Први час
Рад на пројекту –Озеленимо школски
простор Ученици се упознају са темом
пројекта кроз разговор о значају биљака
и лепом окружењу.

Други час
Ученици слушају песму Ал је леп овај
свет разговор о песмии.

Трећи час
Планирање активности и начин
прикупљања потребног материјала

Четврти час
Ученици саде руже у школском
дворишту, цвеће у саксијама ,  крешење
стабала воћака, фарбање тобогана и
љуљашке.

Пети час
Свако од ученика је у саксији посадио
биљку коју је донео, брине о љој,
посматра како  она расте, заједно
анализирамо.

Шести час
Цртање школског дворишта и правимо
пано.















Реализација пројекта:

Ученици су својим радом улепшали школско двориште, простор за игру. Показали су
своју кративност, научили да воде бригу о свом окружењу.Све ове активности
обележене су и у оквиру Еко недеље, Дана планете Земље. Сви ученици били су
активни, сарађивали, поштовали правила, одрађена су сва задужења испоштовано
је предвиђено време.


