ОСНОВНА ШКОЛА „Уједињене нације“Борова 8,Београд

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА
ЗА ПРВИ РАЗРЕД 2015/16.

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Полазне основе у изради Наставног програма су:
 Закон о основном образовању и васпитању („Сл. Гласник РС” бр. 72/09,
52/2011, 55/2013)
 Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл.
Гласник РС” бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013)
 Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред
основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред
основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС – Просветни Гласник
РС” бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 3/2011 – др. правилник, 7/2011 – др.
правилник, 1/2013)
 Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за први
разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС – Просветни
Гласник РС” бр. 5/2001)
 Правилник о врсти стручне спреме наставника верске наставе за први
разред основне школе и критеријуму и начину оцењивања ученика који
похађају верску наставу („Сл. Гласник РС – Просветни Гласник РС” бр.
5/2001 и 93/2001 – др. правилник)
 Правилник о општим основама школског програма („Сл. Гласник РС –
Просветни Гласник РС” бр. 5/2004)
 Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл.
Гласник РС – Просветни Гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013)
 Екскурзије за ученике – Правилник о програму за остваривање екскурзије у
првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС
– Просветни Гласник РС” бр. 5/2012)
 Правилник о норми часова напосредног рада са ученицима, наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи („Сл. Гласник РС –
Просветни Гласник РС” бр. 2/2000)
 Посебан колективни уговор за запослене у ОШ и СШ и домовима ученика
(„Сл. Гласник РС” бр. 12/2009, 67/2011)
 Правилник о условима напредовања ученика основне школе („Сл. Гласник
РС” бр. 47/1994)
 Правилник о школском календару за основне школе
 Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање („Сл. Гласник РС” бр. 30/2010)
 Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,

1. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Сврха програма образовања:
-Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке,математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и
информатичкеписмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.
-Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученикада успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија
сопствену личност и
потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активнои одговорно учешће у економском, друштвеном и културном
животу и доприноси демократском, економском и културном развоју друштва.
Циљеви и задаци програма образовања су:
-развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних заразумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са
њиховимразвојним потребама, могућностима и интересовањима;
-подстицање и развој физичких и здравствених способности д
еце и ученика;
-оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу саначелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења;
-оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односена сопствени развој и будући живот;
-развијање свести о државној и националној припадности, неговање српскетрадиције и културе, као и традиције и културе националних мањина;
-омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања;
-развијање свести о значају заштите и очувањаприроде и животне средине;
-усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредностидемократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;
-уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградњасопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на
начелимаразличитости и добробити за све;
-развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културетрадиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске
толеранције,јачање поверења међу децом и у
ченицима и спречавање понашања која нарушавајуостваривање права на различитост;
-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода иразвијање способности за живот у демократски уређеном друштву;
-развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредностизаједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА
Разред и оељење

Занимање
Презиме и име

И1

Пешић Татјана

профсор разредне наставе

И2

Новаковић Мара

профсор разредне наставе

И3

Кмезић Драгана

профсор разредне наставе

И4

Шућур Предраг

наставник разредне наставе

И5

Главоњић Перић Љиљана

наставник разредне наставе, руководилац Већа

И6

Праизовић Љиљана

профсор разредне наставе

И7

Чолић Наташа

учитељ мастер

Предметни наставници
И/1, 3, 5, 7

Ивана Рашета

професор енглеског језика

И/2, 4, 6

професор енглеског језика

И/1, 3, 5, 7

вероучитељ

И/2, 4, 6

вероучитељ

УЏБЕНИЦИ ЗА 1.РАЗРЕД

Р.бр.

ИЗДАВАЧ

3

ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ
ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ
ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ

4

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

5

ГЕРУНДИЈУМ

6

ГЕРУНДИЈУМ

7

НОВА ШКОЛА

8

НОВА ШКОЛА

9

ДATA STATUS

10

DATA STATUS

1
2

АУТОР

НАЗИВ УЏБЕНИКА

Светлана Јоксимовић

Буквар

Светлана Јоксимовић

Моја прва читанка

Светлана Јоксимовић

Радна свеска - српски језик
Комплет за комплексни
поступак

Зорица Вукајловић,Зорица Стојановић
С.Јешић, Д.Мишић,Д.Јаковљевић
С.Јешић, Д.Мишић,Г.Миленковић
Милица Ћук,Бранка Стевановић,Весна
Радоњић
Милица Ћук
H.Q.Mitchell
H.Q.Mitchell

Математика - уџбеник
Математика - радни листови
1.и 2.део
Свет око нас - уџбеник
Музичка култура
Smart Junior 2 - udžbenik
Smart Junior 2 - radna sveska

ЦЕНА

Ред.
број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Недељни

Годишњи

1.

Српски језик

5

180

2.

Енглески језик

2

72

3.

Математика

5

180

4.

Свет око нас

2

72

5.

Ликовна култура

2

72

6.

Музичка култура

1

36

7.

Физичко васпитање

3
20

108
620

УКУПНО: А
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1.

Грађанско васпитање

1

36

2.

Верска настава

1

36

3.

Чувари природе

1

36

УКУПНО: Б

3

108

В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
1.

Редовна настава

23

728

2.

Допунска настава

1

36

3.

Додатни рад
УКУПНО: В

ПРЕДМЕТ: Српски језик
Годишњи фонд часова: 180
За обраду новог градива: 97
За друге типове часова: 83

Оперативни задаци
 Усвајање правила изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица;
 Савладавање технике читања и писања на ћириличном писму
 Навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању
 Формирање навике за читко, уредно и лепо писање
 Поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова
 Уочавање врсте књижевних дела према захтевима програма
 Усвајање основних књижевно- теоријских и функционалних појмова према захтевима програма
 Оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према захтевима програма
Основе читања и писања
- Откривање и разликовање звукова, шумова, тонова и говорних карактеристика и неговање пажљивог слушања говорника и саговорника
- Развијање културе усменог изражавања
- Усвајање и развијање појма реченице, речи и гласа и развијање осећања за основне говорне јединице
- Богаћење реченица
- Моторичке вежбе
Почетно читање и писање
- Усвајање појма гласа, писање слова, читање одговарајућег текста, писање речи и реченице
- Одвојено, упоредно и комбиновано учење читања и писања
- Појединачно и групно усвајање слова у зависности од датих наставних околности
- Увежбавање логичког читања на одговарајућим текстовима из Буквара
- Правилан изговор свих гласова, правилно наглашавање речи и течно повезивање речи у реченици
- Осмишљено и подстицајно вредновање читања сваког ученика
- Разговор о прочитаном
- Увежбавање графички правилног писања: слова, речи и реченица
- Одмерено, примерено и подстицајно вредновање рукописа сваког ученика понаособ
Читање текста

- Правилно и течно читање наглас речи, реченица и кратких текстова-провера разумевања прочитаног
- Оспособљавање уочавања знакова интерпункције и овладавање интонацијом обавештајних, упитних и узвичних реченица
- Читање дијалошког текста
- Увођење ученика у читање у себи
- Активно слушање уметничког читања
- Навикавање ученика на правилно дисање
Тумачење текста
- Уочавање наслова, имена аутора, садржаја и илустрација у књизи
- Уочавање просторних и временских односа као и битних појединости у описима бића и природе
- Уочавање главних ликова њихових особина и поступака
- Запажање основних емоционалних стања (радосно, тужно, смешно).Појмови добро, зло.
- Одговори на питања о прочитаном садржају (реченице, одељка, песме, приче, бајке, басне, драмског текста )
- Систематично и поступно усвајање књижевних и функционалних појмова
Књижевни појмови
- Лирика-песма, стих и строфа; основно осећање на нивоу препознавања
- Епика-прича; догађај; место и време збивања; -књижевни лик –изглед основне етичке особине и поступци; пословица, загонетка- препознавање
- Драма-препознавање драмске игре, радње
Граматика
- Реченица ; реч, глас, слово-препознавање
- Уочавање улоге гласа у разликовању значења речи
- Разликовање реченице као обавештења, питања и заповести интонацијом и препознавањем у тексту
- Изговор и писање гласова: ћ, ч, џ, ђ, х, р
Правопис
- Употрба великог слова: у писању личних имена и презимена, имена насеља (једночлано);
- Правилно потписивање (име па презиме)
- Употрба тачке на крају реченице
- Место и функција тачке на крају реченице
- Место и функција упитника и узвичника у реченици
Језичка култура
- Препричавање кратких и једноставних текстова слободно и усмерено
- Причање о догађајима и дожививљајима-слободно и усмерено које се односи на шире и ближе окружење
- Причање на основу стваралачке маште
- Описивање предмета, биљака и животиња на основу личног искуства и знања из предмета свет око нас
Ортоепика
- Усмена и писмена вежбања

- Ортоепске вежбе:правилан изговор гласова, сугласничких група, речи, ономатопеја, брзалица
- Ортографске вежбе:преписивање речи и кратких реченица са датим задатком
- Диктат за примену правописних правила; аутодиктат
- Лексичке вежбе: грађење речи - синоними, антоними, деминутиви, аугментативи
- Синтаксичке вежбе:усмерено и самостално састављање реченице; одгонетање и решавање ребуса
- Казивање напамет научених текстова (лирских и епских)

Недељни фонд часова: 5
Тема и садржај теме

1. Основе читања и писања


Претходна испитивања

Испитивање способности сваког детета за говорно
општење (способност за репродуковање краћег
садржаја, умешност у слободном говорном
комуницирању, богатство речника, одступања од
књижевног језика, говорни недостаци); испитивање
предзнања читања и писања (познавање слова,
читање и писање); формирање индивидуалних
табела са резултатима испитивања ради
уједначавања одељења, избора метода и поступака и
праћења напредовања ученика.

Укупан број
часова за
тему

Број часова
за обраду

Број часова за
утврђивање

120

60

60

Број
часова за
проверу

Шифра
образовних
стандарда

Назив/ниво
образовних
стандарда

1СЈ.0.1.1.
1СЈ.0.1.3.
1СЈ.0.1.4.
1СЈ.0.1.5.
1СЈ.0.1.6.
1СЈ.0.1.7.
1СЈ.0.1.8.

основни



Припрема за читање и
писање
Вежбе у посматрању (визуелне
вежбе): запажање и одабирање
значајних појединости; развијање
аналитичког посматрања, тематски
организовано посматрање предмета,

1СЈ.0.1.1.

биљака, животиња, лица, слика,
цртежа и илустрација; запажање
облика, боја, положаја предмета и
бића; уочавање покрета, динамике
кретања, мимичких активности и
гестикулације.
Вежбе у слушању (акустичке вежбе):
откривање и разликовање звукова,
шумова и тонова, разликовање
говорних карактеристика (говора)
наставника, друга, глумца и спикера.
Неговање пажљивог слушања
говорника и саговорника.
Развијање културе усменог
изражавања: причање на основу
посматрања и причање на основу
низа слика; препричавање текста,
луткарске представе, цртаног филма.
Формирање и усавршавање културе
практичног комуницирања:
навикавање на учтиву фразеологију и
говорне конвенције; говорно
сналажење у разним околностима.
Усвајање и развијање појма реченице,
речи и гласа. Развијање осећаја за
основне говорне јединице.
Аналитичка, синтетичка и
аналитичко-синтетичка вежбања.
Лексичка и синтаксичка вежбања:
богаћење речника, активирање
пасивног речника, анализа гласовне
структуре речи. Вежбе артикулације чист, јасан и правилан изговор свих
гласова.

Моторичке вежбе: вежбање покрета руке, шаке и
прстију, писање различитих црта и линија као
основних елемената слова; једноставно и спонтано
ликовно изражавање, усмерено и слободно цртање у корелацији са захтевима из ликовне културе;
спонтаност, доследност и функционалност у
захтевима да се ученици умешно служе прибором за
писање, цртање и сликање.
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 Почетно читање и писање
Основни наставни приступ учењу
читања и писања остварује се
применом гласовне аналитичкосинтетичке методе. У њене
структурне делове (приступне
језичке активности, аналитичка и
синтетичка вежбања за усвајање
појма гласа, писање слова, читање
одговарајућег текста и разговор о
њему, писање речи и реченица и сл.)
функционално се интегришу посебно
осмишљени поступци: одвојено,
упоредно и комбиновано учење
читања и писања, појединачно и
групно усвајање слова - према
слободном опредељењу учитеља и у
зависности од датих наставних
околности.
Увежбавање логичког читања на
одговарајућим текстовима из
Буквара: правилан изговор свих
гласова, правилно наглашавање речи,
течно повезивање речи у реченици
јачином и темпом природног говора.
Осмишљено и подстицајно
вредновање читања сваког ученика
понаособ. Разговор о прочитаном.
Увежбавање графички правилног и
естетски ваљаног (лепог) писања
појединачних слова, речи и реченица.
Систематично и доследно
остваривање хигијенских, техничких
и практичних навика у вези са
писањем (правилно седење и држање
тела, функционална употреба
прибора за писање и др.), одмерено,
примерено и подстицајно вредновање
рукописа сваког ученика понаособ.
Посебна методичка брига усмерава се на ученике
који већ имају извесна предзнања из читања и
писања, као и на оне ученике који заостају у
стицању основне писмености.
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Усавршавање читања и
писања

После усвајања основне писмености (оријентационо
током првог полугодишта) увежбавање и
усавршавање читања и писања наставља се и током
другог полугодишта, до степена аутоматизованих
радњи. Функционалним, осмишљеним и
примереним повезивањем знања и вештина
стечених током усвајања почетног читања и писања
са одговарајућим програмским садржајима из
осталих предметних подручја (граматика и
правопис, лектира, језичка култура) начелно се
омогућује ученику да на сваком часу говори, чита и
пише.

2. Језик


Граматика

-

Реченица, реч, глас и слово –
препознавање.
Уочавање улоге гласа у
разликовању значења речи.
Разликовање реченице као
обавештења, питања и
заповести према изговору
(интонацији) и
препознавањем у тексту.

-

-


-

-
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Изговор и писање гласова: ћ, ч, ђ, џ, х и р,
ако они ученицима причињавају
потешкоће.

Правопис
Употреба великог слова на
почетку реченице, у писању
личних имена и презимена,
имена насеља (једночлана).
Правилно потписивање (име,
па презиме).
Употреба тачке на крају реченице. Место и

4

1

3

средњи

функција упитника и узвичника у
реченици.

3. Књижевност
 Лектира
Лирика
- Лирика
- Народна песма: „Славујак“
- Народна песма: „Божић штапом
бата“
- Јован Јовановић Змај: „Мати“
- Десанка Максимовић: „Хвалисави
зечеви“
- Григор Витез: „Нема за мачке
школе“
- Момчило Тешић: „Сликовница“
- Мира Алечковић: „Ветар сејач“
- Душан Радовић: „Јесења песма“
- Стеван Раичковић: „Цртанка“
- Влада Стојиљковић: „Са мном има
нека грешка“
- Воја Царић: „Пролеће“
- Љубивоје Ршумовић: „Ау, што је
школа згодна“
- Владимир Андрић: „Хлеб“
- Избор из поезије Јована Јовановића
Змаја, Момчила Тешића, Десанке
Максимовић и Григора Витеза
- Избор из народне лирике (успаванке и шаљиве
песме)

Епика
- Народна прича: „Свети Сава и ђаци“
(Буквар)
- Народна прича: „Голуб и пчела“
- Доситеј Обрадовић: „Два јарца“,
„Две козе“
- Десанка Максимовић: „Бајка о
лабуду“
- Бранко Ћопић: „Сунчев певач“
- Тома Славковић: „Зец и вук“
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- Божидар Тимотијевић: „Кад

пролеће дође, све набоље пође“
- Драган Лукић: „Јабука“ (Буквар)
- Езоп: „Лав и миш“
- Лав Толстој: „Два друга“

-

Избор из народне епике (шаљиве приче,
пословице, загонетке, брзалице)

Драма

- Душан Радовић: „Тужибаба“
- Лаза Лазић: „Цар и скитница“
- Александар Поповић: „Неће увек да буде први“
(Буквар)

Популарни и информативни
текстови

-

Избор из илустрованих енциклопедија и часописа
за децу

-



Читање текста

Правилно и течно читање наглас речи, реченица
и кратких текстова - провера разумевања
прочитаног. Оспособљавање ученика да при читању
уочавају и знаке интерпункције (тачка, упитник,
узвичник). Поступно овладавање интонацијом
обавештајних, упитних и узвичних реченица.
Прилагођавање читања текстовној ситуацији
(гласно или тихо, брзо или споро читање).

-

Читање дијалошког текста - индивидуално и по
улогама. Систематско, доследно и критичко
вредновање ученичког читања.

-

Увођење ученика у читање у себи реченица и
кратких текстова (након савладавања основних
елемената технике читања наглас).

-

Активно слушање уметничког читања текста
(звучни и видео записи).

-

Навикавање ученика на правилно дисање;
стицање хигијенских навика при читању.

-



Тумачење текстова

Текстови из лектире користе се за усавршавање
читања и писања и увођење ученика у основне
појмове о књижевности.

-

Уочавање наслова, имена аутора, садржаја и
илустрација у књизи.

-

Уочавање просторних и временских односа и
битних појединости у описима бића и природе.
Уочавање главних ликова, њихових особина и
поступака. Запажање основних емоционалних стања
(радосно, тужно, смешно). Појмови добро и зло.

-

Одговори на питања о прочитаном садржају
(реченици, одељку, песми, причи, басни, бајци,
драмском тексту). Уочавање и разумевање
карактеристичних реченица у тексту.

-

Систематично и поступно усвајање књижевних и
функционалних појмова.

 Књижевни појмови
Лирика

-

Песма; стих и строфа; основно осећање - на нивоу
препознавања.

Епика

-

Прича; догађај; место и време збивања.

-

Пословица, загонетка - препознавање.

Књижевни лик - изглед, основне етичке особине
и поступци.

Драма

-

Драмска игра; драмска радња (на нивоу
препознавања).

4. Језичка култура


Основни облици усменог и
писменог изражавања

Препричавање - слободно и усмерено:
препричавање краћих и једноставнијих текстова из
буквара, читанке, часописа за децу, луткарских
позоришних представа, цртаних филмова, емисија
за децу.
Причање о догађајима и доживљајима - слободно и
усмерено - о темама које се односе на ближе и шире
окружење (непосредна околина, родитељски дом,
школа, игра, излети, посете, сусрети); причање на
основу стваралачке маште; причање према низу
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слика - поступно откривање слика, по логичном
редоследу.
Описивање предмета - слободно и подстицањем:
уочавање и именовање изразитих обележја
једноставних предмета и омиљених играчака;
описивање биљака и животиња: описивање
животиње љубимца и описивање животиња на
основу заједничког посматрања. Описивање
предмета, биљака и животиња на основу личног
искуства, сећања и знања из предмета Свет око нас.



Усмена и писмена вежбања

Ортоепске вежбе: правилан изговор гласова,
сугласничких група, речи, ономатопеја, брзалица.
Ортографске вежбе: преписивање речи и кратких
реченица са датим задатком; проверавање и
вредновање уредности и читкости писања.
Диктат за примену правописних правила.
Аутодиктат.
Лексичке вежбе: грађење речи; синоними;
антоними; речи са умањеним и увећаним значењем
и слично.
Синтаксичке вежбе: усмерено и самостално
састављање реченица; реченице са допуњавањем;
реченице од задатих речи и сл.

Одгонетање и решавање ребуса.
Казивање напамет научених текстова
(лирских и епских).
Сценско импровизовање
драмског/драматизованог текста.
Служење речником и
писање/састављање сопственог
речника.
Језичке конвенције у усменом
општењу (са непознатим и одраслим
саговорником - употреба речи Ви из
поштовања и учтивости); писање
честитке.

Израда домаћих писаних задатака (до пет) и њихова
анализа на часу - у другом полугодишту.
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ПРЕДМЕТ:

МАТЕМАТИКА

Годишњи фонд часова: 180
За обраду новог градива: 70
За друге типове часова: 110
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да
оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за
самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
Задаци наставе математике јесу:
 да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;
 да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко
моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
 да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;
 да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;
 да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.
 да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању;
 да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад;








да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку
личности ученика.
да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција;
да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама.

Оперативни задаци
Ученици треба да:
 препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија;
 посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковању лењиром;
 на једноставнијим, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између предмета по облику, боји и величини;
 успешно одређују положај предмета према себи и предмета према предмету;
 уочавају разне примере скупова, припадање елемената скупу и користе речи: "скуп" и "елемент", усвајајући значење везивањем за примере из природног окружења
детета;
 науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100, као и да исправно употребљавају знаке једнакости и неједнакости;
 савладају сабирање и одузимање до 100 (без прелаза преко десетице), разумеју поступке на којима се заснивају ове операције, схвате појам нуле и уочавају њено својство
у сабирању и одузимању, упознају термине и знаке сабирања и одузимања; науче да правилно користе изразе "за толико већи" и "за толико мањи";
 упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност сабирања (без употребе ових назива);
 савладају таблицу сабирања и да до нивоа аутоматизације усвоје технику усменог сабирања једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве одузимања;
 одређују непознати број у одговарајућим једнакостима искључиво путем "погађања";
 успешно решавају текстуалне задатке (с једном и две операције) у оквиру сабирања и одузимања до 100 (помоћу састављања израза, као и обратно, да на основу датог
израза умеју да састављају одговарајуће задатке);
 упознају метар, динар и пару.


Недељни фонд часова: 5
Тема и садржај теме

Број
часова за
тему

Број
часова за
обраду

Број часова за
утврђивање

1. Предмети у простору и
односи међу њима

10

4

5

14

5

8

Број
часова
за
проверу
знања
1

Шифра
образовних
стандарда

Назив/ниво
образовних
стандарда

1 МА.1.2.1.

основни

1 МА.1.2.1.

основни

Посматрање предмета: положај и
величина предмета. Релације међу
предметима: већи - мањи; лево десно; испред - иза, испод - изнад;
горе – доле.
Предмети облика круга,
правоугаоника и квадрата.
2. Линија и област
Крива и права линија. Затворена и
отворена линија. Унутрашњост и
спољашњост, речи у, на и ван.

1

Спајање тачака правим и кривим
линијама. Дуж. Употреба лењира.
3. Класификација предмета
према својствима

6

2

3

1

/

/

144

57

75

12

1 МА.1.1.1.

основни

1 МА.1.1.2.

основни

1 МА.1.1.4.

основни

1 МА.2.1.3.

средњи

1 МА.2.1.4.

средњи

Упоређивање предмета по дужини
и боји.
4. Природни бројеви до 100
(Десетица, бројеви 11 – 20,
бројеви 21 – 100)
Опис скупа навођењем чланова
или својства.
Члан скупа. Приказивање скупова.
Бројање унапред и уназад и са
прескоком.
Скупови са различитим и скупови
са истим бројем елемената.
Цифре, писање и читање бројева.
Приказивање бројева помоћу
тачака на бројевној правој.
Упоређивање бројева.
Знаци: <, >, =. Редни бројеви.
Сабирање и одузимање
природних бројева: у првој
десетици, у оквиру 20 (са
прелазом преко десетице) и од 20
до 100 (без прелаза преко
десетице); знаци + и -; речи:
сабирак, збир, умањеник,
умањилац, разлика, већи за, мањи
за. Својства сабирања. Нула као

сабирак и резултат одузимања.
Одређивање непознатог броја у
најпростијим једнакостима у вези
са сабирањем и одузимањем
погађањем.
Простији задаци с применом
сабирања и одузимања.

5. Мерење и мере

6

2

4

1 МА.2.1.1.

средњи

1 МА.2.1.5.

средњи

1 МА.3.1.2.

напредни

1 МА.1.4.1.

основни

1 МА.1.4.4.

основни

1 МА.1.2.3.

основни

1 МА.2.4.1.

средњи

/

/

Динар. Метар.

Укупно: 1. + 2. + 3. + 4. + 5.

180

70

95

15

ПРЕДМЕТ:

СВЕТ ОКО НАС

Годишњи фонд часова: 72
За обраду новог градива: 40
За друге типове часова: 32
Циљнаставногпредметасветоконасјестедаученициупознајусебе, својеокружењеиразвијуспособностизаодговоранживотуњему.
Задаци наставног предмета свет око нас су:
 развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;
 развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова;
 развијање основних елемената логичког мишљења;
 очување природне дечје радозналости за појаве у окружењу и подстицање интересовања и способности за упознавање појава кроз активне истраживачке делатности;
 оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;
 интегрисање искуствених и научних сазнања у систем појмова из области природе и друштва;
 стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење;
 усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог чувања и рационалног коришћења и дограђивања;
 развијање свести о потреби и могућностима личног учешћа и доприноса у заштити животне средине и одрживом развоју.

Оперативни задаци



Развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, класификовање, именовање;
формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;



подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним
способностима;
подстицање и развијање истраживачких активности деце;
подстицање уочавања једноставних узрочно-последичних веза, појава и процеса, слободног исказивања својих запажања и предвиђања;
решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе, самостално и у тиму;
развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других;
разумевање чињенице да је човек део природе и да својим поступцима утиче на природу, као и развијање способности препознавања човековог утицаја на здравље и
животну средину.







Садржај програма
Р. бр.
наставне
теме

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

1.

Жива и нежива природа

2.

Екологија

3.

Материјали

4.

Кретање и оријентација у простору
и времену

стандарди

1ПД.1.1.2
1ПД.1.1.3
1ПД.1.1.4
1ПД.1.1.5
1ПД.1.1.6
1ПД.2.1.1
1ПД.2.1.2
1ПД.2.1.3
1ПД.2.1.4
1ПД.2.1.5
1ПД.1.2.1
1ПД.1.2.3
1ПД.2.2.3
1ПД.1.3.1
1ПД.1.3.2
1ПД.1.3.3
1ПД.1.1.2
1ПД.2.1.1
1ПД.1.4.1
1ПД.1.4.2
1ПД.1.4.4
1ПД.1.4.5

број часова

број
часова
по теми

обраде

осталих типова

19

13

6

3

1

2

10

6

4

11

8

3

5.

Друштво

1ПД.1.5.1
1ПД.1.5.2
1ПД.1.5.3
1ПД.1.5.4
1ПД.1.5.5
1ПД.2.5.1
1ПД.2.5.2
1ПД.2.5.3
1ПД.3.5.1

6.

Држава Србија и њена прошлост

1ПД.1.6.2
укупно:

ПРЕДМЕТ:

27

12

15

2

1

1

72

40

32

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Годишњи фонд часова:

72

За обраду новог градива: 15
За друге типове часова: 21

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем
друштва и карактером овог наставног предмета.
Задаци:
 Настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи;
 да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно мишљење;
 стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;
 стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно-визуелног изражавања;
 развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;
 развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава;
 развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
 да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара;
 да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, примењују у раду и животу;
 развијати сензибилитет за лепо писање;
 развијати моторичке способности ученика.

Оперативни задаци
У првом разреду треба:
 оспособљавати ученика да се служи средствима и техникама ликовно - визуелног изражавања који су доступни његовом узрасту;
 стварати услове за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја у првом разреду (облике и њихове квалитете, односе у видном пољу, светло и сенку, тактилност,
цртани филм и стрип, разликовање појединих средина, дизајн, перформанс, преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем);
 мотивисати ученика да се слободно ликовно-визуелно изражава, својствено узрасту и индивидуалној способности и да маштовито представља свет око себе.

Редни
број
наставне
теме

НАСТАВНА ТЕМА

Број
часова
по теми

Број часова за
остале типове часова
обраду

1.

Линије

1

1

2.
3.

Боја
Облици и њихови квалитети
Цело-део, велико-мало, високо-ниско, уско-широко,
светло-тамно, обојено-безбојно,
меко-тврдо, глатко-храпаво, обло-рогљасто.
Појмови: облик, цело, део, велико, мало, високо, ниско,
уско, широко, светло, тамно, меко, тврдо, глатко, храпаво,
обло, рогљасто
Односи у видном пољу
Лево-десно, горе-доле, испред-иза, више-ниже, између,
усправно-положено, косо, испод, у, на, дубоко-плитко,
пуно-празно, отворено-затворено.
Појмови: оријентација, лево, десно, горе, доле, испред,
иза, више, ниже, између, усправно, положено, косо, испод,
у, на, дубоко, плитко, пуно, празно, отворено, затворено
Временски и просторни низови
Асоцијације у низу, цртежи у низу, слике у низу, покретни
цртежи, мрље, облици.
Појмови: низ, цртеж, слика, филм, стрип, мрља
Светло и сенка
Углови осветљавања, даљина и близина светлосног
извора, утврђивање променљивости облика и сенке
зависно од угла и даљине осветљавања.
Појмови: светло, сенка, близу, далеко
Тактилност
Развијање осетљивости за разне материјале путем додира.
Појмови: додир, материјали.
Изглед употребних предмета (дизајн)
Предмети који су прилагођени ученичком узрасту и
упоређивање предмета који нису прилагођени ученичком
узрасту.
Појмови: изглед, упоређивање
Одређени предмет као подстицај за рад – перформанс
Акција, радња, доживљај, реч, забелешка, музичка
вињета.

3

1

2

5

2

3

4

2

2

5

2

3

4

2

2

2

1

1

2

1

1

4

1

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Појам: подстицај.
Преобликовање материјала или предмета њиховим
спајањем
Преобликовање материјала или предмета њиховим
спајањем.
Појмови: преобликовање, спајање.
Отисак и колаж
Укупно:

ПРЕДМЕТ:

4

1

3

2

1

1

36

15

21

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Годишњи фонд часова: 36
За обраду новог градива: 27
За друге типове часова: 0
Циљ је развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; развијање осетљивости за музичке
вредности упознавањем музичке традиције и културе свог и других народа.
Задаци:
 неговање способности извођења музике (певање/свирање);
 стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;
 подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
 упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа;
 развијање критичког мишљења;
 упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.

Оперативни задаци
Ученици треба да:
 Певају по слуху
 Слушају вредна дела уметничке и народне музике
 Изводе музичке игре
 Свирају на дечјим музичким инструментим
 Садржај програма
Р. бр.
наставне
теме

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

стандарди

број часова

број
часова
по теми

обраде

осталих
типова

1.

Развијање слуха и осећаја за ритам

19

15

4

2.

Основи музичке писмености

3

3

0

3.

Слушање музике

5

5

0

4.

Музичко изражавање и стваралаштво

9

4

5

36

27

9

укупно:

ПРЕДМЕТ:

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова: 108
За обраду новог градива: 30
За друге типове часова: 78

Циљ наставе физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе
интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у
свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци



Подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела
Развој и усавршавање моторичких способности







Стицање моторичких умења која су, као садржај, утврђени програмом физичког васпитањаи стицања теоријских знањанеопходних за њихово усвајање
Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитањадефинисано циљем овог васпитно- образовног подручија
Формирање моторно- вољних квалитета личности
Оспособљавање ученика да стечена знања, умења и навике користе у свакодневном животу и раду
Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине

Оперативни задаци








Задовољавање основних дечијих потреба за игром и кретањем
Развијање коорднинације, гипккости, равнотеже и експлозивне снаге
Стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања у различитим условима:елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу
Упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела
Стварање претпоставке за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика
Формирање и овладавање елементарним облицима кретања (моторичко описмењавање)
Стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад

Садржај програма
Р. бр.
наставне
теме

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

стандарди

број часова

број
часова
по теми

обраде

осталих типова

1.

Различити облици кретања

41

14

27

2.

Вежбе са реквизитима

15

3

12

3.

Вежбе на тлу и справама

17

7

10

4.

Ритмичке вежбе и народни плес

16

3

13

5.

Елементарне игре

19

3

16

108

30

78

укупно:

ПРЕДМЕТ:

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1.разред

Годишњи фонд часова: 72
За обраду новог градива: 24
За друге типове часова: 48
Циљ наставе : овладавање вештинама потребним за употребу страног језика
Задаци наставе :овладавање фонолошким системом и вештинама комуникације
Оперативни задаци:стицање функционалног знања и увежбавање неопходних вештина (слушање и употреба језика)

Корелација: српски језик, математика, свет око нас, музичка и ликовна култура
Начин остваривања програма :коришћење разноврсних модела наставе који подстичу мишљење и стицање
функционалног знања
Уџбеник за реализацију програма : Smart Junior 1 – H.Q.Mitchell (MM Publications)
Литература за реализацију програма : Smart Junior 1 Workbook – H.Q.Mitchell
Друго: вежбања које саставља наставник за појединачне потребе и специјализовани сајтови за наставнике енглеског језика
са наставним материјалом у електронској форми

3.
4.

9

3

4

2

Module 2: School

8

3

3

2

Module
Friends

8

3

2

2

8

3

3

2

3:

Family

and

Module 4: You and Me
Special Days

1

1

Временска
артилулац
ија

Систематиз
ација

Провера

Вежбање

2.

Утврђивањ
е

1.

Назив наставнe теме
Module 1: Hello

Број
часова по
теми
Обрада

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Облик рада

Метод рада

Индивидуални
, фронтални,
рад у пару

Монолошка,
дијалошка,
аудитивна,
демонстративн
а

Индивидуални
, фронтални,
рад у пару

Индивидуални
, фронтални,
рад у пару

Монолошка,
дијалошка,
аудитивна,
демонстративн
а

Индивидуални
, фронтални,
рад у пару

Монолошка,
дијалошка,
аудитивна,
демонстративн
а

Индивидуални
, фронтални,
рад у пару

Монолошка,
дијалошка,
аудитивна,
демонстративн
а

1

5.

Module 5: Toys and Games

8

3

3

2

6.

Module 6: My Body

9

3

3

2

1

7.

Module 7: Food

10

3

2

4

1

Монолошка,
дијалошка,
аудитивна,
демонстративн
а

Наставна
средства
Уџбеник, радна
свеска,
приручник за
наставнике,
ЦД,флеш
картице
Уџбеник, радна
свеска,
приручник за
наставнике,
ЦД,флеш
картице,
Уџбеник, радна
свеска,
приручник за
наставнике,
ЦД,флеш
картице
Уџбеник, радна
свеска,
приручник за
наставнике,
ЦД,флеш
картице
Уџбеник, радна
свеска,
приручник за
наставнике,
ЦД,флеш
картице

8.

Module 8: My House
Summary

9.

10

3

4

Индивидуални
, фронтални,
рад у пару

3

1

УКУПНО

72

1

24

24

20

3

1

Монолошка,
дијалошка,
аудитивна,
демонстративн
а

Уџбеник, радна
свеска,
приручник за
наставнике,
ЦД,флеш
картице

ПРЕДМЕТ:
ДОПУНСКА НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Годишњи фонд часова:

36

Недељни фонд часова: 1
Тема/подтема и садржај
теме/подтеме

Укупан број
часова за
тему/подтему

Шифра
образовних
стандарда

Опис захтева

5. Основе читања и писања

-

Припрема за читање и писање
Визуелне и акустичке вежбе

2

Постиже напредак у развијању
визуелног опажања и вештине
слушања.
Постиже напредак у развијању
моторичких способности.

-

Моторичке вежбе

2

6. Почетно читање и писање
-

Познавање слова, читање и
писање

15

1СЈ.1.2.1.
1СЈ.1.3.1.

Влада основном техником читања
ћириличног текста.
Пише штампана и писана слова
ћирилице.

7. Језик
- Реченица, реч, глас, слово –
препознавање

4

-

3

1СЈ.1.3.3.
1СЈ.1.4.3.

2

1СЈ.1.3.4.

3

1СЈ.1.2.2.
1СЈ.1.2.4.
1СЈ.1.2.5.
1СЈ.1.2.8.

Разликује песму од приче; одговара на
једноставна питања у вези са текстом;
познаје и користи основне делове
текста (наслов, име аутора); одређује уз
подстицај основну тему текста; уме да
процени садржај текста на основу
задатог критеријума: да ли му/јој се
допада, да ли му/јој је занимљив.

2
2

1СЈ.0.1.4.
1СЈ.0.1.5.

Уме да преприча краћи текст на основу
претходне израде плана текста.

-

Разликовање реченице као
обавештења, питања и
заповести; употреба тачке,
упитника и узвичника
Употреба великог слова на
почетку реченице, у писању
личних имена и презимена

8. Књижевност
- Појмови: текст (песма, прича);
тумачење текстова

9. Језичка култура
- Препричавање
- Усмено причање о догађајима и

Препознаје реченицу, реч, глас и слово.
Разликује реченице као обавештења,
питања и заповести. Употребљава
велико слово на почетку реченице, у
писању личних имена и презимена.

доживљајима

-

Постиже напредак у развијању слободе
у вербалној комуникацији и развоју
комуникативних способности; уме
својим речима да прича на задату тему
и држи се теме.
Уме својим речима да описује
илустрацију, предмет, биће.

Описивање

1

1СЈ.0.1.5.

Укупно: 1. + 2. + 3. + 4. + 5.

36

/

/

Уџбеници: Буквар, Моја прва читанка и Радна свеска уз читанку за 1. разред основне школе, аутора Светлане Јоксимовић

ПРЕДМЕТ:

ДОПУНСКА НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ

Годишњи фонд часова:

36

ДОПУНСКА НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ
Недељни фонд часова: 1
Тема и садржај теме:

Укупан број
часова за
тему:

Шифра
образовних
стандарда:

Искази који описују основне захтеве у
погледу математичких знања и умења:

6. Предмети у простору
и односи међу њима
-

Односи међу
предметима: већи –
мањи, лево – десно;
испред – иза; испод –
изнад; горе – доле.

2

1 МА.1.2.1.

-

Предмети облика
круга, правоугаоника и
квадрата

1

1 МА.1.2.1.

4

1 МА.1.2.1.

7. Линија и област
-

Линија
Тачка

Ученик/ца треба да уме да уочи положаје
предмета у непосредној околини.
Ученик/ца треба да уме да разликује
предмете по облику и величини и именује
предмете облика круга, правоугаоника и
квадрата.

Ученик/ца треба да уме да уочи, именује и
црта линију, тачку и дуж.

-

Дуж

8. Природни бројеви до
100

27

-

Скуп

-

Писање, читање и
упоређивање бројева
до 100

1 МА.1.1.1.

Ученик/ца треба да уочава разне примере
скупова.
Ученик/ца треба да зна да прочита, запише
и упореди бројеве од 0 до 100.

-

Сабирање и одузимање
бројева у првој
десетици

1 МА.1.1.2.

Ученик/ца треба да зна да сабира и одузима
бројеве у првој десетици.
Ученик/ца треба да зна да сабира и одузима
бројеве до 20.
Ученик/ца треба да зна да решава
најпростије задатке сабирања и одузимања.

-

Сабирање и одузимање
бројева до 20

1 МА.1.1.2.

9. Мерење и мере
-

2

1 МА.1.4.1.

36

/

Динар
Метар

Укупно: 1. + 2. + 3. + 4.

Ученик/ца треба да зна мерне јединице
метар и динар.

/

ПРЕДМЕТ:

Верска настава

Годишњи фонд часова: _36__
За обраду новог градива: _22__
За друге типове часова: _14__

Циљ наставе
Ученици треба да схвате да искуство љубави чини да свет који нас окружује не буде маса,већ га чине конкретна и
непоновљива бића и да биће са којим смо у заједници љубави постаје извор и нашег постојања као конкретне
личности.
Оперативни задаци
Ученици треба да уоче да се кроз слободни однос љубави према неком или нечему тај неко или нешто
конкретизује,односно да постаје јединствено и непоновљиво,
да љубав човека према другим људима и природи њима даје непоновљиву вредност,
да од онога кога заволимо зависи и наше постојање, д
а науче да је човек икона Божија због тога што друга бића може да чини непоновљивим
Корелација:
Ликовна култура,Музичка култура,Српски језик,Свет око нас
Начин остваривања програма:
Програм се остварује кроз један час недељно и 36 часова годишње
Уџбеник за реализацију програма:
Православни катихизис за први разред основне школе – Епископ Игњатије Мидић

1.

Увод

1

1

2.

Бог је заједница личности
Оца,Сина и Светог Духа

5

3

2

3.

Црква је заједница свих
људи и целе природе кроз
Христа са Богом

7

5

1

4.

Исус Христос је посредник
између Бога и створене
природе

3

2

1

Временска
артилулација

Систематизација

Провера

Вежбање

Утврђивање

Обрада

Назив наставнe теме

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-назив предмета
Облик рада

Метод рада

Индивидуални
фронтални

Дијалошка
демонстративн
а
-IIТекстуална
Хеуристичка
Визуелна

Уџбеник

-II-

-II-

Иконе
Уџбеник
Наставни
листићи

-II-

-II-

-IICD

-IIГрупни
Рад у пару

1

Наставна
средства

-IIИконе

5.

Бог је из љубави створио
свет заједно са Сином и
Духом

6

3

2

6.

Човек је биће заједнице

4

3

1

7.

Човек је икона Божија

6

6

8.

Православна иконографија
показује свет и човека у
заједници са Богом

4

2

1

1

36

25

8

3

УКУПНО

1

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

НАСТАВА У ПРИРОДИ
1.Аранђеловац-Букуља (назив места)
НАСТАВА У ПРИРОДИ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
НАСТАВА У ПРИРОДИ је облик наставнообразовног процеса чији је циљ савладавање наставног програма непосредним упознавањем предмета,
појава и односа у природној средини.
ЦИЉ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЈЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ПРИМЕНУ НАУЧЕНОГ У ВАНШКОЛСКОМ ОКРУЖЕЊУ И ПОСТИЗАЊЕ
ТРАЈНОСТИ СТЕЧЕНОГ ЗНАЊА.
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
упознавање ученика са природним лепотама и богатствима земље
упознавање са привредним гранама: туризам, индустрија, саобраћај, трговина
упознавање са различитим делатностима и занимањима људи
развијање интересовања за природу

упознавање културно-историјских споменика
упознавање са богатством и лековитошћу минералних извора
упознавање и неговање еколошких навика
изграђивање естетских, културних, спортских потреба и позитивних социјалних односа
неговање хигијенских и здравствених потреба и навика
развијање моторичких способности
неговање креативног, логичког мишљења,запажања и памћења кроз игру, дружење и такмичење
неговање тимског рада
неговање самосталности и креативности

Период одржавања : пролеће 2016.. године.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Фонд часова: 36
Циљ изучавања Грађанског васпитања: Сазнање о себи и другима јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика и да
изграде сазнања, умења, способности за одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге.
Задаци:
-

Олакшавање процеса адаптације на школску средину – развијање другарства и сарадње са вршњацима и одраслима.
Развијање способности решавања сукоба са вршњацима
Упознавање са дечји правима.

Начин остваривања програма
-

Најважнији задатак одраслог је да помогне ученицима да формирају позитивну слику о себи, да стекну самопоуздање и да осете да
кроз процес размене са другима обогаћују своју личност.
Методску окосницу предмета чине интерактивне радионице са фокусом на симболичком изражавању и размени у круг јер дају
могућност ученицима да постану свесни својих унуташњих доживљаја.
Сагласно природи предмета, његовом циљу и задацима наставе, ученици се не оцењују класичним оценама нити пореде, а задатак
наставника је да да подстицај сваком ученику.

Наслов радионице у наставном програму (Службени гласник –Просветни гласник РС бр. 10/04)
Први сусрет родитеља, ученика и водитеља
Упознавање ученика са садржајем, предмета и начином рада
Свест о себи 1
Свест о себи 2
Времеплов – лични континуитет
Моје бриге – шта ме брине
Изражавање осећања
Комуникација осећања
Комуникација и неспоразуми 1
Комуникација и неспоразуми 2
Неспоразуми са родитељима
Сарадња 1
Сарадња 2
Снови 1
Снови 2
Мој бес 1
Мој бес 2
Конфликти

Страхови 1
Страхови 2
Туга
Пријатељство
Тајни пријатељ

Ја пре – ја после
Презентација резултата рада родитељима

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Фонд часова: 36

ЦИЉ предмета је развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена
принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину.
ЗАДАЦИ наставе чувара природе су:
- упознавање појма и основних елемената животне средине;
- уочавање и описивање основних појава и промена у животној средини;
- уочавање и описивање појавакоје угрожавају животну средину;
- развијање одговорног односа према себи и према животној средини;
- развијање навика за рационално коришћење природних богатстава;
- развијање радозналости, креативности и истраживачких способности;
- развијање основних елемената логичног и критичког мишљења.

РЕДНИ
БРОЈ
ЧАСА

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

ТИП
ЧАСА

НАСТАВНА ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА
1.
Моја околина Обрада

ОБЛИК
РАДА

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

КОРЕЛАЦИЈА

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка,
илустративна,
посматрање

Чувари природе
1,
дрвене бојице

Свет око нас,
ликовна
култура

2.

Наша
околина активност

Утврђивање

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка,
илустративна,
посматрање

Чувари природе
1,
папир, оловка,
дрвене бојице

Свет око нас,
ликовна
култура

3.

Где ко живи

Обрада

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка,
посматрање,
хеуристичка

Чувари природе
1,
Фотографије,
енциклопедије

Свет око нас

4.

Свако у свом
дому активност

Вежбање

Фронтални,
групни,
индивидуални

Дијалошка,
хеуристичка,
практичан рад

Чувари природе
1,
глина или
пластелин

Свет око нас,
ликовна
култура

5.

Везе у
природи

Обрада

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка,
истраживачка,
хеуристичка

Чувари природе
1,
фотографије и
илустрације

Свет око нас,
српски језик

6.

Зец Брзић

Обрада

Фронтални,

Дијалошка,

Чувари природе

Свет око нас,

НАПОМЕНЕ

7.

РЕДНИ
БРОЈ
ЧАСА

индивидуални

текстуална,
хеуристичка

1,
текст

Кромпир у
лавиринтуексперимент

Вежбање

Фронтални,
групни,
индивидуални

Дијалошка,
експериментална,
демонстративна

Чувари природе Свет око нас
1,
картонска
кутија, кромпир

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

ТИП
ЧАСА

ОБЛИК
РАДА

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА ТЕМА: ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПОЈАВЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
8.
Пратим како
Обрада
Фронтални,
Дијалошка,
се природа
индивидуални
монолошка,
мења
истраживачка

9.

српски језик

Јесења
палета активност

Вежбање

Фронтални,
индивидуални,
групни

Дијалошка,
монолошка,
демонстративна,
практичан рад

КОРЕЛАЦИЈА

Чувари природе
1,
фотографије и
илистрације

Свет око нас,
ликовна
култура

Чувари природе
1,
Опало лишће,
лепак, радови
старијих
ученика

Свет око нас,
ликовна
култура

НАПОМЕНЕ

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Носиоци активности:
одељењске старешине.

У циљу стварања услова за свестрани развој личности ученика, подстицање развоја и формирање здравствених и
естетских ставова и навика код ученика, програм еколошке заштите и естетског уређења школе представља саставни део
укупног рада свих запослених у школи. Планирано је активно учешће ученика, родитеља и локалне заједнице чиме би се
обезбедило остваривање планираног циља и задатака.
 Одржавање школског дворишта (родитељи, ученици, домар)
 Гајење биљака (помоћно особље,ученици )
 Уређење одељенских паноа (наставници, ученици)
 Припрема за изложбу кућних љубимаца
НОВЕМБАР
Значај рециклаже
 МАРТ
Изложба г цвећа
 Сортирање отпада
АПРИЛ
Дан Планете земље , 22.април
 Како да спасемо земљу
 Животиње
 - Израда паноа ликовних радова:
МАЈ - Израда паноа ликовних радова:
-загађење животне околине
-сањај о оваквој планети Земљи Уређење летње учионице

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Школа ће у
целокупном образовно-васпитном раду настојати да обезбеди услове за прогресивне и позитивне утицаје чинилаца из
друштвене средине на савремено хуманистичко васпитање ученика.
Сама школа ће доприносити богаћењу културног и друштвеног живота средине у којој је узајамним преиспитивањем
чинилаца створена клима за испољавање позитивних ефеката у васпитању младих.
Новим тенденцијама у друштву очекујемо веће надлежности а онда и већу ангажованост друштвене средине према школи,
са циљем стварања здравијег окружења и стварања подстицајне средине у којој ће постојати услови да се реализују
индивидуалне потребе и интересовања деце. Задаци наше школе у програму сарадње са друштвеном средином су следећи:
Планирање и реализовање заједничких активности са субјектима из окружења

 Повезивање школе и локалне заједнице заједничким интересима и активностима
 Обезбеђивање подршке локалне заједнице у активностима школе у побољшању услова рада за ученике и запослене
Школа сарађује са следећим организацијама и институцијама
1. Културно образовне установе:
- Библиотека
- Дечји културни центар
- Позориште “Бошко Буха” и
“Душко Радовић” –
- Пионирски град –
Спортске установе:
- Рекреативни центар Ада Циганлија –
Спортски центар “Кошутњак”
Здравствене установе: - Дом здравља
. Друштвене организације: Пријатељи деце –
Општинска организација Црвеног крста

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима
међусобног разумевања, поштовања и поверења.
Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно
старатељимљ ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности
школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем
унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности
и трајности
васпитно-образовних утицаја.
Програм сарадње са породицом обухвата и
организацију отвореног дана школе сваког месеца,
, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду и организацију „дана отворених врата“
сваког месеца када родитељи могу да разговарају са наставницима о напредовању ученика.
Заједнички „дан отворених врата“ организоваће се током године.
Организовање посете родитеља, односно старатеља образовно-васпитном раду оствариваће се током школске године у току
сваке друге недеље у месецу.
Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање
родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових
сугестија за наредно полугодиште.
Планирани облици сарадње:
Индивидуални и групни разговори са родитељима, односно старатељи ради међусобногинформисања о здрављу ученика,
психичком и физичком развоју, резултатима учења и понашања ученика, као и наставним и ваннаставним активностима,
условима у породици, школи и друштвеној средини Родитељски састанци и обрада одређених тема у циљу образовања
родитеља за успешније
остваривање васпитне улоге породице Организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно
старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду
Организовање анкетирања родитеља, односно старатеља на крају сваког полугодишта
Рад Савета родитеља

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Будући да је циљ образовно-васпитног рада
развијање свестране личности
оспособљење да брине за сопствено здравље,
здравље своје породице, ближе околине и шире друштвене заједнице,
школа ће у оквиру одговарајућих предмета и других садржаја овом виду васпитања посветити потребну пажњу.
Основна здравствена заштита наших ученика се остварује у Дому здравља
Сарадња са педијатријском службом ће се одвијати кроз вршење редовних систематских прегледа, вакцинације и кроз
предавања која ће реализовати школски лекар или спољни сарадник.
Стручни органи наше школе ће пратити и анализирати податке о здравственом стању ученика и на основу тога предузимати
кораке превенције и корекције.
Према посебним програмима реализоваће се едукацијом ученика и родитеља у овој области.
Програми су конципирани на два нивоа: за ученике млађих разреда и ученике старијих разреда.
Планира се и сарадња са заводом за болести зависности у циљу едуковања ученика, наставника и родитеља у борби против
болести зависности.
Програм који смо конципирали представља јединствену васпитно-образовну област чији се задаци не могу остваривати у
оквиру само једног предмета или активности.
Успешном остваривању овог програма допринеће и активно укључивање ученика и родитеља у избор тема и активности.
САДРЖАЈ РАДА:
СЕПТЕМБАР Лична хигијена, Болести прљавих руку – панои и разговор ИВ разред (учитељи) ОКТОБАР Правилно држање тела
– разговор
НОВЕМБАР Правилна исхрана – (учитељи, лекар)
ДЕЦЕМБАР Правилна исхрана – пано – (родитељи, учитељи)
ФЕБРУАР Спречавање капљичних инфекција (предавање) (биолог, лекар)
МАРТ Хигијена уста зуба – разговор - (учитељи, зубар)
АПРИЛ Вакцинација – шта је то предавање
МАЈ Хигијена становања (разговор)
(учитељи, зубар)

ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Недељни фонд часова: 1
Тема и садржај теме:

Сазнање о себи и другима

Укупан број
часова за
тему:
5

1. Хаде да се упознамо!
2. Ја сам ја, а ти си ти!
3. Моја права и моја
одговорност
4. Осећања
5. Како се осећам у школи

Основни задаци:









Комуникација, сарадња и
социјална интеракција

17




Сазнавања о себи и другима.
Давање могућности ученицима да постану свесни својих
унутрашњих доживљаја и да их сагледају у новом светлу.
Поштовање договора о правима којих треба да се
придржавају сви ученици.
Оспособљавање ученика да препознају и разумеју
сопствена осећања и потребе и њихову међусобну
повезаност; да штите и остварују своје потребе на начин
који не угрожава друге.
Оспособљавање ученика да упознају непосредно
друштвено окружење, сопствено место у њему и да активно
доприносе развоју школе по мери детета.
Оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја
права и да буду способни да активно учествују у њиховом
остваривању.
Побољшање квалитета узајамног слушања.
Подстицање.



1. Непожељна понашања у
школи
2. Како да кажем?
3. Слушање
4. Неслушање
5. Сарадња
6. Шта кад се то деси?
7. Поверење
8. Шта кад се то деси?
9. Пажљиво са речима!
10. Извини и хвала!
11. Шта да радим када ме
другови одбацују?
12. Наговорили су ме...
13. Може ли се сукоб
спречити?
14. Како сукоб најбоље
решити?
15. Посредовање у сукобу
16. Хајде да се договоримо!
17. Сада знам како са
проблемима!
Креативно изражавање
1. Шта можемо да урадимо да
би нам у школи било
лепше?
2. Уређујемо нашу учионицу
3. Изложба наших радова у
холу школе







3




Изграђивање сазнања, умења, способности и вредности
неопходних за формирање одговорне и креативне
личности отворене за договор и сарадњу, која поштује и
себе и друге.
Развијање комуникативне способности, невербалне и
вербалне комуникације, вештина ненасилне комуникације.
Оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне
комуникације у решавању сукоба и вршањачком
посредовању.
Подстицање развоја самосвести, договарања и сарадње са
вршњацима и одраслима.
Подстицање развоја личности и социјалног сазнања.
Развијање и неговање основних људских вредности.

Подстицање и одржавање интересовања и мотивације за
креативно изражавање ученика.
Развијање креативног изражавања.

Вредновање, самовредновање и
планирање

11

1. 2. Моје описне оцене
3. 4. Да ли сам
задовољан/задовољна
својим оценама?
5. Шта се коме допада у
школи?
6. Шта се коме не допада у
школи?
7. Ко је крив, а ко је у праву?
8. 9. Ја пре/ја после!
10. 11.Предлози активности за
ЧОС за наредну школску
годину!
Укупно:

36



Оспособљавање ученика да активно доприносе развоју
школе по мери детета/постану активни учесници у процесу
образовања и васпитања.

/

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ
ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
Активности
израђује програм
промовише активности школе у циљу превенције насиља.
прикупља документацију

води евиденцију о појавама насилног понашања.
Превентивне активности у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности:
Спортска такмичења и фер плеј турнири( током године);
Панои,циљу промовисања школских правила понашања ( током године);
Зидне новине – кутак посвећен теми ненасиља( током године);
Заштита од електронског насиља-предавање МУП а
Недеља лепих порука пред новогодишње празнике
Недеља пријатељства (током маја) Обележавање пригодних датума (Дан школе, Дан жена, Свети Сава, ускршњи празници);
Ликовни, литерарни, музички конкурси на нивоу школе, локалне заједнице и шире( током године);
На часовима грађанског васпитања, верске наставе и осталим наставним предметима промовисати прихватљиве облике
понашања, разговором допринети повећању критичности према сопственом понашању и подстицати развијање
толеранције, друштвено одговорног понашања, саосећања и бриге за друге,
Интервентне активности
– када постоји сумња на насиље или се насиље догоди
предузимају се следеће активности: Дефинише се где се дешава, ко су учесници, облик и интензитет насиља.
На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и одређују поступци и процедуре ( у
школи, у сарадњи са другим установама и надлежним службама).

ПРОГРАМ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Циљ је да
разноврсним и систематским моторичким активностима,допринесе интегралном развоју личности ученика,развоју
моторичких способности,стицању,усавршавању и примени моторичких умења,навика и неопходних теоријских знања у
свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци
-подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела
-развој и усавршавање моторичких способности -стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом и
стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање
-формирање морално-вољних квалитета личности
-оспособљавање ученика да стечена знања,умења и навике користе у свакодневним условима живота и рада
-стицање и развијање свести о потреби здравља,чувања здравља и заштити природе и човекове средине
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ -усмерени развој моторичких способности

-усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика -примена стечених знања,умења и навика у сложенијим
условима (кроз игру и такмичење)
-задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем итд
. -естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности -усвајање етичких вредности и подстицање вољних
особина ученика
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Рад по групама(екипама)
 Приказивање стечених знања на часовима физичког васпитања
Такмичење спровести у сали за физичко васпитање и на спољашњим спортским теренима
Пре одигравања утакмица извршити жреб у присуству капитена одељења

ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА: Реализатори – професор Татјана Пешић и професор Љиљана Праизовић
Ред.
Т Е М А
БРОЈ ЧАСОВА
бр.
1.
Народна традиција код Срба
4
2.
Прело и посело
6
3.
Народне песме и игре
10
4.
Народно коло
12
5.
Приредбе
4
Укупно часова
36
КРОС: Реализатори – наставник Драгана Кмезић и наставник Предраг Шућур
Ред.
Т Е М А
БРОЈ ЧАСОВА
бр.
1.
Атлетика
12
2.
Вежбе на тлу
6
3.
Игре спретности и брзине
8
4.
Такмичења
10
Укупно часова
36

Музичка секција
Реализатори: Мара Новаковић (парна смена)
Наташа Чолић (непарна смена)

Редни
број
теме
I
II

III
IV
V

Тема
Уводни часови
Мелодијске
и ритмичке вежбе
и игре
Слушање музике
Певање
Наступи

Часови
обраде
3
4

8
4

Увежбавање

Часова
теми
3
7

3

2
5
3
Укупно:

10
9
3
32

Списак наставних јединица (редослед ускладити с темом и
временским одредницама):
 Опонашамо звуке
 Стварамо звуке
 Киша пада, народна песма
 Израда музичких инструмената
 Иде маца око тебе, народна бројалица
 Певамо
 Играмо коло
 Музичке столице
 Игра с балонима
 Звук-тон

по

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ

Реализатори: наставник Љиљана Главоњић
ЗА ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНУ
 Цртање
1.
2.
3.
4.
5.

( 8 часова)
Линија
Линија и површина
Доцртавање
Шара и шарање-орнамент
Стрип

 Сликање

( 10 часова)

1.
2.
3.
4.
 Вајање

Боја
Површина и облици
Светлост и сенка
Осликавање предмета

( 6 часова)
1. Маса, волумен,простор
2. Делови и целина

 Комбинована техника ( 8 часова)
1. Експеримент
2. Везивање облика у тродимензионалном простору
3. Амбијент-сценски простор

Списак наставних јединица (редослед ускладити с темом и временским
одредницама):
Договор о раду
Мрежа
Шаке
Рам за слику
Бордура
Ја-супер херој
Сунцокрети
Мрље
Ватромет

