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1. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ ЦИКЛУСА 
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОШ „СВЕТОЗАР 
МАРКОВИЋ“ У ЛЕСКОВЦУ 

 

Школски програм првог циклуса основног образовања и васпитања ОШ „Светозар 
Марковић“ у Лесковцу треба да обезбеди остваривање принципа, циљева и стандарда 
постигнућа, према потребама ученика и родитеља, као и локалне заједнице. Он има пре 
свега, информациони и оријентациони карактер. 

 

Школским програмом остварују се циљеви: 

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање 
природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, 
могућностима и интересовањима; 

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 

- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са 
начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења; 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на 
сопствени развој и будући живот; 

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције 
и културе, као и традиције и културе националних мањина; 

- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности 
демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 

- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња 
сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима 
различитости и добробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе 
традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање 
поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање 
права на различитост; 

- поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање 
способности за живот у демократски уређеном друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког 
живота и подстицање индивидуалне одговорности. 
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2. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ СВИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 
КОЈЕ ШКОЛА ОСТВАРУЈЕ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ 
ОСТВАРУЈЕ ПРОГРАМ 
 

У првом циклусу организује се разредна настава. Настава страног језика и верске наставе 
организује се као предметна настава 

Образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. 

 

НАЗИВ ВРСТА ТРАЈАЊЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА 

ШКОЛСКИ 
ПРОГРАМ ЗА 
ПРВИ ЦИКЛУС 
ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА 
И ВАСПИТАЊА 
ОШ 
„СВЕТОЗАР 
МАРКОВИЋ“ У 
ЛЕСКОВЦУ 

Наставни план и програм за први 
разред основне школе 

1 школска година 
Од школске 
2010/2011. до 
школске 
2014/2015.год. 

Наставни план и програм за други 
разред основне школе 

1 школска година 

Наставни план и програм за трећи 
разред основне школе 

1 школска година 

Наставни план и програм за четврти 
разред основне школе 

1 школска година 

Индивидуални образовни план за 
ученике којима је потребна додатна 
подршка у образовању и васпитању 
у првом циклусу основног 
образовања и васпитања 

Зависи од потреба 
ученика и родитеља 

 

 За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога то потребно; 

За ученика који брже напредује. 

 

3. ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПО РАЗРЕДИМА 

 

БР. 
A. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

3. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Математика  5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

6. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

9. Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

УКУПНО: A 19 684 20 720 20 720 20 720 
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Бр. 
B. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Верска настава/Грађанско 
васпитање 

1  36  1  36  1  36  1  36  

2. Народна традиција 1  36  1  36  1  36  1  36  

3. 
Рука у тесту – Откривање 
света 

1  36  1  36  1  36  1  36  

4. Чувари природе 1  36  1  36  1  36  1  36  

5. Лепо писање 1  36  -  -  -  -  -  -  

6. Од играчке до рачунара 1  36  1  36  1  36  1  36  

УКУПНО: B 2  72  2  72  2  72 2 72  

УКУПНО: A + B 21  756  22  792  23  828  23  828  

Школа је дужна да са листе изборних предмета, поред обавезних изборних предмета (Верска 
настава и Грађанско васпитање), понуди још три изборна, од којих ученик бира један предмет према 
својим склоностима. Од броја пријављених ученика зависи који ће се изборни предмет реализовати у 
одређеној школској години. 

3.1.ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ 
ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Бр. 

ОБЛИК 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21 756 22 792 22 792 22 792 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Настава у природи 
7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана годишње 7-10 дана годишње

4. Додатни рад - - - - - - 1 36 
 
 

3.2.ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИ СЕ 
РЕАЛИЗУЈУ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 
 

Бр
. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-

ВАСПИНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. Год. 

1. 
Час одељењског 
старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Друштвене, техничке, 
хуманитарне, спортске 
и културне активности

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија  1 дан годишње 1 дан годишње 1 дан годишње 1 дан годишње 
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4. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

4.1. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА И ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И 
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 
Принципи образовања Начин остваривања 
 једнако правo и доступност 

образовања и васпитања без 
дискриминације и издвајања 
по основу пола, социјалне, 
културне, етничке, религијске 
или друге припадности, месту 
боравка, односно 
пребивалишта, материјалног 
или здравственог стања, 
тешкоћа и сметњи у развоју и 
инвалидитета, као и по другим 
основама; 

 квалитетно и уравнотежено 
образовање и васпитање, 
засновано на тековинама и 
достигнућима савремене науке 
и прилагођено узрасним и 
личним образовним потребама 
детета, ученика и одраслог; 

 oбразовање и васпитање у 
демократски уређеној и 
социјално одговорној установи 
у којој се негује отвореност, 
сарадња, толеранција, свест о 
културној и цивилизацијској 
повезаности у свету, 
посвећеност основним 
моралним вредностима, 
вредностима правде, истине, 
солидарности, слободе, 
поштења и одговорности и у 
којој је осигурано пуно 
поштовање права детета, 
ученика и одраслог; 

 усмереност образовања и 
васпитања на дете и ученика 
кроз разноврсне облике 
наставе, учења и оцењивања 
којима се излази у сусрет 
различитим потребама 
ученика, развија мотивација за 
учење и подиже квалитет 
постигнућа; 

 једнаке могућности за 
образовање и васпитање на 
свим нивоима и врстама 
образовања и васпитања, у 
складу са потребама и 
интересовањима деце, 
ученика и одраслих, без 
препрека за промене, 
настављање и употпуњавање 
образовања и образовање 
током целог живота; 

Упис деце и формирање одељења: 
 Школа је отворена за сву децу 
 Школа правовремено информише родитеље о упису деце: 

непосредно(личним) контактом, информисањем путем медија 
 На крају сваке школске године организује се за сву децу која су уписана у 

први разред свечани пријем који припремају ученици четвртог разреда 
 Одељења првог разреда формира стручна служба уз сарадњу са 

наставницима без издвајања деце по било ком основу, а уз уважавање 
потреба родитеља уколико нису у супротности са другим дечјим и људским 
правима 

Квалитетна настава прилагођена узрасним и образовним 
потребама ученика: 
 Стручно усавршавање наставника 
 Флексибилност планирања и организационих облика кроз:часовне, 

ванчасовне, школске и ваншколске облике  
 Увођење инклузивне наставе 
 Индивидуализовани приступ детету кроз различите облике, методе, 

активности и прилагођене садржаје. 
 Идентификација, праћење и стимулисање ученика са изузетним 

способностима 
 Разрада инструмената за праћење напредовања ученика 
 Подстицање и укључивање већег броја ученика у различите активности 
 Постоји могућност да се ученицима који су на дужем кућном лечењу 

обезбеди право на учење 
 Школа настоји да прилагоди и простор потребама ученика 
 Развој материјала за учење 
 Ненасилна комуникација и решавање проблема 
 Школа настоји да буде безбедна за сву децу 
 Школа има пријатну, радну атмосферу 
Помоћ деци из социјално угрожених категорија 
 Пројекат „Бесплатни уџбеници“ 
 Акције солидарности (прикупљање материјалних средстава, прибора, 

уџбеника, одеће и др.) 
Повезаност различитих нивоа образовно-васпитног система: 
 Школа остварује повезаност предшколског и основног образовања кроз 

различите облике (приредбе, заједничке активности, разговори васпитача 
и наставника) 

 Постоји повезаност између разредне и предметне наставе (заједничке 
активности, приредбе, разговори наставника, тимски рад у циљу пружања 
додатне подршке ученицима) 

Сарадња са породицом 
 Укључивање родитеља у управљање и одлучивање 
 Укључивање родитеља у тимове ради остваривања циљева образовања и 

васпитања 
 Укључивање родитеља у планирање, припремање, реализацију активности 

као и самовредновање 
Сарадња са локалном заједницом 
 Учешће у различитим пројектима 
 Максимално коришћење ресурса локалне заједнице 

 



 6 

 
Циљеви  образовања Начин остваривања 
1) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и 
ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 
2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, 
математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, неопходних 
за живот и рад у савременом друштву; 
3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 
4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз 
вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 
5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 
образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 
6) развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање 
током целог живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе; 
7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 
мишљења; 
8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 
сопственог развоја и будућег живота; 
9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање 
за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, 
развојем савремене науке, економије, технике и технологије; 
10) развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља 
и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 
11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, 
еколошке етике и заштите животиња; 
12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 
ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и 
пријатељства; 
13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 
хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на 
различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и 
личне одговорности; 
14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 
идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање 
српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и 
етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување 
националне и светске културне баштине; 
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 
равноправности, толеранције и уважавање различитости. 

 Утврђивање потреба и интересовања деце кроз 
систематско посматрање, разговор и упитник 

 Флексибилност у планирању кроз тимско, 
тематско и корелативно планирање 

 Тимска израда индивидуалног образовног плана 
за ученике којима је потребна додатна подршка  

 Анализа наставе и корекције планова 
 Диференцијација наставе 
 Реализовање наставе уз коришћење различитих 

облика, метода и активности (разни облици 
интерактивних и кооперативних метода 
наставе/учења, разне форме учења путем 
открића и решавања проблема,смислено 
рецептивно учење, практично смисаоно учење и 
искуствено учење, едукативне радионице, 
различите форме игровних активности) 

 Укљученост свих ученика, кооперативно учење и 
тимски рад 

 Позитивна повратна информација и аутентична 
провера знања 

 Коришћење различитих материјала, ситуација и 
рачунара 

 Ангажовање стручњака за поједине области или 
родитеља 

  Организовање секција у складу са 
интересовањима ученика 

 Праћење и подстицање деце 
 Афирмација лепог понашања и постигнућа 

ученика 
 Настава у природи и екскурзије 
 Посете, изложбе, приредбе и друга културна 

дешавања 
 Акције и пројекти који се баве толеранцијом, 

заштитом природе, здравим стиловима живота 
 Припремање, реализација и анализа огледних 

часова 
 Сарадња са Дечјим диспанзером: систематски 

прегледи и предавања 
 Сарадња са Центром за социјални рад, МУП-ом, 

и другим установама од значаја за остваривање 
циљева
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Исходи  и стандарди 
постигнућа 

Шта се процењује? Начини  
Извори 
података 

1) усвајају и изграђују знање, 
примењују и размењују стечено 
знање; 
2) науче како да уче и да користе 
свој ум; 
3) идентификују и решавају 
проблеме и доносе одлуке 
користећи критичко и креативно 
мишљење; 
4) раде ефикасно са другима као 
чланови тима, групе, организације 
и заједнице; 
5) одговорно и ефикасно 
управљају собом и својим 
активностима; 
6) прикупљају, анализирају, 
организују и критички процењују 
информације; 
7) ефикасно комуницирају 
користећи се разноврсним 
вербалним, визуелним и 
симболичким средствима; 
8) ефикасно и критички користе 
науку и технологију, уз показивање 
одговорности према свом животу, 
животу других и животној средини; 
9) схватају свет као целину 
повезаних система и приликом 
решавања конкретних проблема 
разумеју да нису изоловани; 
10) покрећу и спремно прихватају 
промене, преузимају одговорност и 
имају предузетнички приступ и 
јасну оријентацију ка остварењу 
циљева и постизању успеха. 

Учење и како се учи 
- Општа школска постигнућа 
- Вештине мишљења 
- Мотивација ученика 
- Сметње које могу утицати на 
ученикова образовна 
постигнућа 

 
Социјалне вештине 
- Однос са другима 
- Способност прилагођавања 
различитим социјалним 
котекстима 

- Школска пријатељства и врсте 
и начин игре са вршњацима 

- Култура опхођења 
 
Комуникацијске вештине 
- Модалитети комуникације 
- Сметње које отежавају 
комуникацију 

- Језик на коме се ученик 
школује 

 
Самосталност и брига о себи 
- Начин на који ученик 
обављања дневне обавезе и 
активности 

- Моторичке, физичке, и/или 
чулне сметње ученика које 
могу да утичу на његово 
укључивање 

- Укупно здравствено стање 
ученика 

Разговор,структуирани 
интервју или упитник 
 
Посматрање 
 
Тестови 
 
Преглед постојећих 
материјала 
 
Консултације у школи 
 
Консултације са 
стручњацима 

Изјаве 
родитеља 
 
Наставници
 
Стручни 
сарадници 
 
Ученик 
 
Вршњаци  

За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других 
разлога то потребно, посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз 
стално праћење његовог развоја. Оцењивање ученика вршиће се у складу са индивидуалним 
образовним плановима. 

Наставна средства која се могу користити у настави зависе од предметности, доступности и 
адекватности. То могу да буду различити манипулативи и дидактички материјал, аудио и видео 
записи, презентације, уџбениции друга литература која је доступна ученицима. 

Место извођења наставе: учионице, информатички кабинет, игралиште и двориште, сала 
„Партизан“, као и друга места која могу допринети остваривању циљева образовања. 

Начин остваривања циљева образовања и стандарда постигнућа у првом циклусу детаљније 
ће бити разрађени кроз годишње планове школе и оперативне планове наставника. 
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4.2. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ 
ПЛАНОВА И ПРОГРАМА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма у првом циклусу има 
информациони и оријентациони карактер. Детаљна разрада начина и поступка остваривања биће дата у 
оперативним плановима наставника и зависиће од потреба и интересовања ученика. 

4.2.1.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
Обавезни наставни предмети у првом и другом разреду су: Српски језик, Енглески језик, Математика, 
Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура и Физичко васпитање. 
Обавезни наставни предмети у трећем и четвртом разреду су: Српски језик, Енглески језик, 
Математика, Природа и друштво, Ликовна култура, Музичка култура и Физичко васпитање. 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК  
(недељно 5 часова, годишнје 180 часова) 
Циљ и задаци 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног 
језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче 
одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе српског језика: 
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда 

српског књижевног језика; 
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима 

српског језика; 
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и 

писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и 
читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, 
богаћење речника, језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи 
(доживљајног, усмереног, истраживачког); 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и 
вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих 
енциклопедија и часописа за децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 
процењивање прочитаног текста; 

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; 
навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање 
начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 
остварења (позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности; 
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на 

делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења; 
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији; 
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, 

рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);- 
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других 

моралних вредности; 
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 
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ПРВИ РАЗРЕД 

Оперативни задаци 
Садржај 
(наставно 
подручје) 

Облици 
рада 

Методе Активности Корелација 

- - усвајање 
правилног 
изговарања 
гласова, гласовних 
скупова, речи и 
реченица; 

- - савладавање 
технике читања и 
писања на 
ћириличком 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 врста 
књижевних дела 
према захтевима 
програма; 

- - усвајање основних 
књижевнотеоријских 
и функционалних 
појмова према 
захтевима 
програма; 

- - оспособљавање за 
усмено и писмено 
препричавање, 
причање и 
описивање према 
захтевима 
програма.

ОСНОВЕ 
ЧИТАЊА И 
ПИСАЊА 
Претходна 
испитивања  
-Припрема за 
читање и писање  
-Почетно читање 
и писање  
-Усавршавање 
читања и писања 
 
ЈЕЗИК 
Граматика 
Правопис 
 
КЊИЖЕВНОСТ 
- Лектира 
(лирика, епика и 
драма; популарни 
и информативни 
текстови) 
- Читање и 
тумачење 
текста 
- Књижевни 
појмови  
 
ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 
- Основни облици 
усменог и 
писменог 
изражавања: 
Препричавање 
Причање о 
догађајима и 
доживљајима 
Описивање 
предмета 
Извештавање 
- Усмена и 
писмена вежбања 

ФРОНТАЛ
НИ ОБЛИК 
 
 
 
ГРУПНИ 
ОБЛИК 
истоврсни 
диференци
рани 
по 
циклусима 
 
 
 
РАД У 
ПАРУ 
инструктив
ни 
заједнички  
 
 
 
ИНДИВИДУ
АЛНИ 
ОБЛИК 
самостални 
рад на 
истим 
задацима 
самостални 
рад на 
различитим 
задацима 

ОБАВЕШТАЈНЕ 
МЕТОДЕ 
дијалошка метода 
(катехетички разговор, 
хеуристички разговор, 
дискусија) 
монолошка метода 
(причање, описивање, 
објашњавање, 
извештавање) 
текст - метода 
метода показивања 
 
ЛОГИЧКЕ МЕТОДЕ 
анализа и синтеза 
индукција и дедукција 
конкретизација и 
апстаракција 
поредбена метода 
метода решавања 
проблема 
 
СТРУЧНЕ МЕТОДЕ 
описна 
поредбена и 
контрастивна 
метода 
трансформације 
(преобликовања) 
метода замене 
метода преметања 
метода допуне 
метода корелације и 
реконструкције 
 
ПОСЕБНЕ МЕТОДЕ 
метода вежбања 
метода практичне 
обуке 
метода самосталних 
ученичких радова и 
домаћих задатака 
метода цртања 
Игра 

Испитивање предзнања 
визуелне вежбе(запажање појединости),  
вежбе у слушању,  
причање на основу слика и доживљаја,  
вежбе артикулације и анализа гласовне структуре речи,  
моторичке вежбе(рад са пластелином, цртање разних 
линија), 
писање слова,речи и реченица,  
вежбе читања и лепог писања,  
читање краћих текстова и разумевање прочитаног,  
рад на задацима у наставним листићима. 
 
Игре словних комбинација, уланчавање речи 
Осмишљавање реченица 
Запажање главних реченичних делова, Упоређивање, 
извођење закључака, навођење нових примера 
Примене правописних правила 
Игре, речима и сликама 
Графичко обликовање текста 
Посматра, уочава, открива, запажа, упоређује, дату 
предметност мисаоно и језички уобличава, издваја, 
решава 
 
Уочава, запажа, открива, упоређује, објашњава, 
образлаже дате појединости, самостално саопштава 
утиске, заузима властите ставове, открива и схвата 
поруке, препознаје одељке, уочава карактеристичне 
језичке и стилске појмове, чита, пише 
Драмске игре 
Луткарске игре 
Рецитовање 
 
Игре словима, речима, римовање речи и група речи 
Осмишљавање приче 
Говорне игре 
Сликовно дочаравање, описивање  
Уланчавање речи 
Драмске игре, рецитовање 
Графичко обликовање теста 
Прављење речника 
Нарација 
Богаћење активног речника 
Гласовне игре илустровање, графичко приказивање, 
стваралаштво, 

Српски језик: 
сви садржаји 
Енглески 
језик: 
фонд речи 
Математика: 
мерење и 
мере 
(скраћенице) 
читање и 
писање 
бројева 
Свет око нас: 
сви садржаји 
Ликовна 
култура: 
текст као 
подстицај 
подстицање 
стваралаштв
а 
Музичка 
култура: 
певање 
песама 
подстицање 
стваралаштв
а 
Физичко 
васпитање: 
народне игре 
подстицање 
самосталност
и 
Чувари 
природе: 
сви садржаји 
Верска 
натава/Грађа
нско 
васпитање: 
сви садржаји 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

Оперативни задаци 
Садржаји 
(наставно 
подручје) 

Облици 
рада 

Методе  Активности  Корелација  

- уочавање и схватање 
реченице као основне језичке 
категорије; препознавање и 
разумевање главних 
реченичних делова; 

- упознавање са фонетским и 
морфолошким појмовима 
према захтевима програма; 

- савладавање нових 
програмских захтева из 
правописа; 

- овладавање техником 
читања и писања латиницом; 
мотивисање, подстицање и 
усмерење на читање 
лектире; 

- увежбавање читања наглас; 
усавршавање читања у себи 
у функцији тумачења текста; 

- уочавање и тумачење битних 
чинилаца текста према 
захтевима програма; 

- симултано усвајање 
књижевних и функционалних 
појмова; 

- овладавање основним 
облицима језичког 
изражавања и даља 
усавршавања и неговање 
језичке културе; 

- - систематско и доследно 
реализовање програмираних 
и њима сличних вежбања у 
говору и писању. 

ЈЕЗИК 
Граматика  
Правопис  
 
.КЊИЖЕВНОСТ 
Читање теста 
Тумачење 
текста 
Лектира 
(лирика, епика, 
драма, 
популарни и 
информативни 
текстови)  
 
ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 
Основни 
облици 
усменог и 
писменог 
изражавања 
Препричавање  
Причање о 
догађајима и 
доживљајима -  
Описивање 
предмета биљака 
и животиња  
Усмена и 
писмена 
вежбања  
 

ФРОНТАЛН
И ОБЛИК 
 
 
 
ГРУПНИ 
ОБЛИК 
истоврсни 
диференци
рани 
по 
циклусима 
 
 
 
РАД У 
ПАРУ 
инструктивн
и 
заједнички  
 
 
 
ИНДИВИДУ
АЛНИ 
ОБЛИК 
самостални 
рад на 
истим 
задацима 
самостални 
рад на 
различитим 
задацима 

ОБАВЕШТАЈНЕ МЕТОДЕ 
дијалошка метода 
(катехетички разговор, 
хеуристички разговор, 
дискусија) 
монолошка метода 
(причање, описивање, 
објашњавање, 
извештавање) 
текст - метода 
метода показивања 
 
ЛОГИЧКЕ МЕТОДЕ 
анализа и синтеза 
индукција и дедукција 
конкретизација и 
апстаракција 
поредбена метода 
метода решавања проблема 
 
СТРУЧНЕ МЕТОДЕ 
описна 
поредбена и контрастивна 
метода трансформације 
(преобликовања) 
метода замене 
метода преметања 
метода допуне 
метода корелације и 
реконструкције 
 
ПОСЕБНЕ МЕТОДЕ 
метода вежбања 
метода практичне обуке 
метода самосталних 
ученичких радова и домаћих 
задатака 
метода цртања 
Игра 

Игре словних комбинација 
Уланчавање речи 
Осмишљавање реченица 
Запажање главних реченичних 
делова, Упоређивање, извођење 
закључака, навођење нових 
примера 
Примене правописних правила 
Писање писама 
Читање и писање - латаница 
Игре словима, речима и сликама 
Графичко обликовање текста 
Посматра, уочава, открива, запажа, 
упоређује, дату предметност 
мисаоно и језички уобличава, 
издваја, решава 
 
Уочава, запажа, открива, упоређује, 
објашњава, образлаже дате 
појединости, самостално саопштава 
утиске, заузима властите ставове, 
открива и схвата поруке, препознаје 
одељке, уочава карактеристичне 
језичке и стилске појмове, чита, 
пише 
Драмске игре 
Луткарске игре 
Рецитовање 
 
Игре словима, речима 
Римовање речи и група речи 
Осмишљавање приче 
Говорне игре 
Сликовно дочаравање, описивање  
Уланчавање речи 
Драмске игре 
Рецитовање 
Графичко обликовање теста 
Прављење речника 
Нарација 
Коришћење и организовање 
информација 
Богаћење активног речника 

Српски језик: 
сви садржаји 
Енглески језик: 
писање 
Математика: 
мерење и мере 
(скраћенице) 
читање и 
писање бројева 
Свет око нас: 
сви садржаји 
Ликовна 
култура: 
текст као 
подстицај 
подстицање 
стваралаштва 
Музичка 
култура: 
певање песама 
подстицање 
стваралаштва 
Физичко 
васпитање: 
народне игре 
подстицање 
самосталности 
Чувари 
природе: 
сви садржаји 
Верска 
натава/Грађанс
ко васпитање: 
сви садржаји 
подстицање 
самосталности, 
иницијативност
и и 
самосталности 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Оперативни задаци 
Садржај 
(наставно 
подручје) 

Облици рада Методе Активности Корелација 

- овладавање 
техником читања и 
писања на оба писма; 

- савладавање просте 
реченице( појам, 
главни делови); 

- стицање основних 
појмова о 
именицама, 
придевима и 
глаголима; 

- постепено увођење у 
тумачење основне 
предметности 
књижевног дела ( 
осећања, догађаји, 
радње, ликови, 
поруке, језичко – 
стилске 
карактеристике ); 

- овладавање усменим 
и писменим 
изражавањем према 
захтевима програма( 
препричавање, 
причање, описивање, 
извештавање ); 

- постепено 
упознавање 
методологије израде 
писменог састава. 

ЈЕЗИК 
Граматика 
Правопис 
Ортоепија  
 
КЊИЖЕВНОСТ 
- Лектира 
(лирика, епика 
и драма; 
популарни и 
информативни 
текстови) 
- Читање и 
тумачење 
текста 
- Књижевни 
појмови  
 
ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 
- Основни 
облици 
усменог и 
писменог 
изражавања: 
Препричавање 
Причање о 
догађајима и 
доживљајима 
Описивање 
предмета 
Извештавање 
- Усмена и 
писмена 
вежбања 

ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
 
 
ГРУПНИ ОБЛИК 
истоврсни 
диференцирани 
по циклусима 
 
 
 
РАД У ПАРУ 
инструктивни 
заједнички  
 
 
 
ИНДИВИДУАЛНИ 
ОБЛИК 
самостални рад 
на истим 
задацима 
самостални рад 
на различитим 
задацима 

ОБАВЕШТАЈНЕ 
МЕТОДЕ 
дијалошка метода 
(катехетички разговор, 
хеуристички разговор, 
дискусија) 
монолошка метода 
(причање, описивање, 
објашњавање, 
извештавање) 
текст - метода 
метода показивања 
 
ЛОГИЧКЕ МЕТОДЕ 
анализа и синтеза 
индукција и дедукција 
конкретизација и 
апстаракција 
поредбена метода 
метода решавања 
проблема 
 
СТРУЧНЕ МЕТОДЕ 
описна 
поредбена и контрастивна 
метода трансформације 
(преобликовања) 
метода замене 
метода преметања 
метода допуне 
метода корелације и 
реконструкције 
 
ПОСЕБНЕ МЕТОДЕ 
метода вежбања 
метода практичне обуке 
метода самосталних 
ученичких радова и 
домаћих задатака 
метода цртања 
Игра

Игре словних комбинација 
Уланчавање речи 
Осмишљавање реченица 
Запажање главних реченичних делова, 
Упоређивање, извођење закључака, 
навођење нових примера 
Примене правописних правила 
Писање писама 
Читање и писање - латаницом 
Игре, речима и сликама 
Графичко обликовање текста 
Посматра, уочава, открива, запажа, 
упоређује, дату предметност мисаоно и 
језички уобличава, издваја, решава 
 
Уочава, запажа, открива, упоређује, 
објашњава, образлаже дате појединости, 
самостално саопштава утиске, заузима 
властите ставове, открива и схвата 
поруке, препознаје одељке, уочава 
карактеристичне језичке и стилске 
појмове, чита, пише 
Драмске игре 
Луткарске игре 
Рецитовање 
 
Игре словима, речима 
Римовање речи и група речи 
Осмишљавање приче 
Говорне игре 
Сликовно дочаравање, описивање  
Уланчавање речи 
Драмске игре 
Рецитовање 
Графичко обликовање теста 
Прављење речника 
Нарација 
Коришћење и организовање информација 
Богаћење активног речника 
Гласовне игре илустровање, графичко 
приказивање, стваралаштво, 

Српски језик: 
сви садржаји 
Енглески језик: 
писање 
Математика: 
мерење и мере 
(скраћенице) 
читање и писање 
бројева 
Природа и 
друштво: 
сви садржаји 
Ликовна култура: 
текст као 
подстицај 
подстицање 
стваралаштва 
Музичка култура: 
певање песама 
подстицање 
стваралаштва 
Физичко 
васпитање: 
народне игре 
подстицање 
самосталности 
Чувари природе: 
сви садржаји 
Верска 
натава/Грађанско 
васпитање: 
сви садржаји 
подстицање 
самосталности, 
иницијативности 
и самосталности 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Оперативни задаци 
Садржај 
(наставно 
подручје) 

Облици рада Методе Активности Корелација 

- проширивање 
знања о простој 
реченици и њеним 
деловима; 

- − савладавање 
основних појмова  о 
променљивим и 
непроменљивим 
речима; 

- ─ оспособљавање 
за изражајно 
читање и казивање; 

- ─ поступно 
оспособљавање 
ученика за 
самостално 
тумачење основне 
предметности 
књижевног текста и 
сценских дела – 
осећања, фабула, 
радња, ликови, 
поруке, стилогеност 
сценског израза; 

- ─ навикавање на 
сажето и јасно 
усмено и писмено 
изражавање према 
захтевима 
програма; 
савладавање 
основа 
методологије 
израде писмених 
састава.

ЈЕЗИК 
Граматика 
Правопис 
Ортоепија  
 
КЊИЖЕВНОСТ 
- Лектира 
(лирика, епика 
и драма; 
популарни и 
информативни 
текстови) 
- Читање и 
тумачење 
текста 
- Књижевни 
појмови  
 
ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 
- Основни 
облици 
усменог и 
писменог 
изражавања: 
Препричавање 
Причање о 
догађајима и 
доживљајима 
Описивање 
предмета 
Извештавање 
- Усмена и 
писмена 
вежбања 

ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
 
 
ГРУПНИ ОБЛИК 
истоврсни 
диференцирани 
по циклусима 
 
 
 
РАД У ПАРУ 
инструктивни 
заједнички  
 
 
 
ИНДИВИДУАЛНИ 
ОБЛИК 
самостални рад 
на истим 
задацима 
самостални рад 
на различитим 
задацима 

ОБАВЕШТАЈНЕ 
МЕТОДЕ 
дијалошка метода 
(катехетички разговор, 
хеуристички разговор, 
дискусија) 
монолошка метода 
(причање, описивање, 
објашњавање, 
извештавање) 
текст - метода 
метода показивања 
 
ЛОГИЧКЕ МЕТОДЕ 
анализа и синтеза 
индукција и дедукција 
конкретизација и 
апстаракција 
поредбена метода 
метода решавања 
проблема 
 
СТРУЧНЕ МЕТОДЕ 
описна 
поредбена и контрастивна 
метода трансформације 
(преобликовања) 
метода замене 
метода преметања 
метода допуне 
метода корелације и 
реконструкције 
 
ПОСЕБНЕ МЕТОДЕ 
метода вежбања 
метода практичне обуке 
метода самосталних 
ученичких радова и 
домаћих задатака 
метода цртања 
Игра 

Игре словних комбинација 
Уланчавање речи 
Осмишљавање реченица 
Запажање главних реченичних делова, 
Упоређивање, извођење закључака, 
навођење нових примера 
Примене правописних правила 
Писање писама 
Читање и писање - латаницом 
Игре, речима и сликама 
Графичко обликовање текста 
Посматра, уочава, открива, запажа, 
упоређује, дату предметност мисаоно и 
језички уобличава, издваја, решава 
 
Уочава, запажа, открива, упоређује, 
објашњава, образлаже дате појединости, 
самостално саопштава утиске, заузима 
властите ставове, открива и схвата 
поруке, препознаје одељке, уочава 
карактеристичне језичке и стилске 
појмове, чита, пише 
Драмске игре 
Луткарске игре 
Рецитовање 
 
Игре словима, речима 
Римовање речи и група речи 
Осмишљавање приче 
Говорне игре 
Сликовно дочаравање, описивање  
Уланчавање речи 
Драмске игре 
Рецитовање 
Графичко обликовање теста 
Прављење речника 
Нарација 
Коришћење и организовање информација 
Богаћење активног речника 
Гласовне игре илустровање, графичко 
приказивање, стваралаштво, 

Српски језик: 
сви садржаји 
Енглески језик: 
писање 
Математика: 
мерење и мере 
(скраћенице) 
читање и писање 
бројева 
Природа и 
друштво: 
сви садржаји 
Ликовна култура: 
текст као 
подстицај 
подстицање 
стваралаштва 
Музичка култура: 
певање песама 
подстицање 
стваралаштва 
Физичко 
васпитање: 
народне игре 
подстицање 
самосталности 
Чувари природе: 
сви садржаји 
Верска 
натава/Грађанско 
васпитање: 
сви садржаји 
подстицање 
самосталности, 
иницијативности 
и самосталности 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
(недељно 2 часа, годишње 72 часа) 
 
Циљ и задаци 
 
Циљ наставе страног језика у првом разреду јесте да оспособи ученика да на страном језику 
комуницира на основном нивоу у усменом облику о темама из свог непосредног окружења. У исто 
време, настава страних језика треба да: 
- приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације; 
- развије позитивна осећања према језику који учи; 
- подстакне потребу за учењем страних језика; 
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 
- олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 
- стимулише машту, креативност и радозналост. 
Задаци на нивоу језичких вештина 
 
Општи и посебни стандарди знања 
Стандарди образовања одређују ниво развијености очекиваних знања, способности и вештина на 
општем и посебном нивоу. Очекивана знања, способности и вештине идентификују се резултатима 
педагошког процеса, чија су полазишта одређена сиљевима и задацима образовања и васпитања. 
Посебни стандарди одређују ниво развијености знања, способности и вештина које ученик остварује 
на крају сваког разреда, нивоа образовања у оквиру сваког наставног предмета. 
 
Општи стандарди 
- Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог; 
- Стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама; 
- Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 
других језика. 

 
Посебни стандарди 
Разумевање говора 
Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама. 
Разумевање писаног текста 
Ученик чита са разумевањем кратке писана и илустративне текстове у вези са познатим темама. 
Усмено изражавање 
Ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама самостално или уз помоћ наставника. 
Писмено изражавање 
Ученик у писаној форми изражава краће поруке према познатом узору, поштујући правила писаног 
кода. 
Интеракција 
Ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са 
познатим темама. 
Знања о језику 
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенцијеуочавајући значај личног 
залагања у процесу учења страног језика. 
 
Задаци на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора 
Ученик треба да: 
- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и 
интонацију; 
- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних 
записа; 
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- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са 
активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.); 
Разумевгање писаног текста 
Ученик треба да: 
- препознаје слова, написане речи и реченице које је усмено већ усвојио и поштује правописне 
знаке приликом читања; 

- -разуме основна значења кратких писаних и илустративних текстова о познатим темама 
Усмено изражавање 
Ученик треба да: 
- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију; 
- даје основне информације о себи и свом окружењу самостално и уз помоћ наставника 
- описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију користећи усвојене речи и реченичне 
моделе. 

Интеракција 
Ученик треба да: 
- са саговорницима размењује неколико основних исказа у вези са конкретном ситуацијом; 
- размењује информације о хронолошком и методолошком времену 
- учествује у комуникацији (упару, у групи, итд) 
- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 
Писмено изражавање 
Ученик треба да: 
- поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим 
писаним текстом или визуелним подстицајем 

- пише своје личне податке(име, презиме и адресу) 
- прави спискове са различитим наменама (куповина, прослава рођендана, обавезе у току дана...) 
- допуњава честитку. 
Знања о језику 
- препознаје основне граматичке елементе; 
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 
 
Начин и поступак остваривања програма у циљу што бољег постигнућа ученика 
 
Трећа година учења страног језика има задатак да утврди претходно стечена знања и уведе ученике 
у вештине разумевања писаног текста и писања већ усвојених садржаја. Комуникативна настава 
сматра језик средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 
настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 
- циљни језик се употребљава у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за 
ученике; 

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
- ученици у почетку већином слушају и реагују, а тек потом почињу да говоре; 
- битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа; 
- знања ученика мере се јасно одређеним релевантним критеријумима тачности и зато узор није 
изворни говорник 

- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији (рад у учионици спроводи се путем групног или индивидуалног решавања 
проблеме, потрагом за информацијама и мање или више сложеним задацима са јасно одређеним 
контекстом, поступком и циљем) 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе 
задатака и активности; 

- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
- уџбеници постају извори активности; 
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- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан. 
 
Технике (активности) 
- Слушање и реаговање на команде наставника или са компакт диска (углавном физичке 
активности: устани, седи, ходај, скочи, играј, али и активности у вези са радом у учионици: цртај, 
сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.) 

- Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, итд.) 
- Мануелне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамолаили сланог теста, 
израд постера за учионицу или родитеље и сл.) 

- Вежбе слушања (према упутствима наставника или са CD повезати појмове у радној свесци, 
додати делове слике који недостају, и сл.) 

- ИГРЕ-GAMES WITH PUPPETS (игре са луткама) say and act out, can I have it, please questions, 
GAMES WITH FLASHCARDS (игре са сликама):clap hands, flashcards, stand up, oddone out, 
numbers, memory,mime, seqences, bohx games, CLASSGAMES (игре 

- за цео разред): chinese, whispers,board games,fish, yellow bananas, bingo, tell, the story. 
- Певање у групи – игре са песмицама (sing, and act, show,...) 
- Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, 
компарација...) 

- Погађање предмета или лица 
- Решавање „текућих проблема“ у разреду тј. договори и мини пројекти, 
- Игра по улогама (симулације) 
- Цртање по диктату 
- „превођење“ исказа у гест и геста у исказ 
- Повезивање звучног материјала са илустрацијом 
- Заједничко прављење илустрованих материјала(албум фотографија одељења са излета или 
прослава, извештај/план недељних активности сља излета или дружења и сл.) 

 
Разумевање писаног језика 
А) Препознавање везе између слова и гласова, 
Б) повезивање речи и слике, 
Ц) одговарање на једносатавна питања у вези са теркстом 
Д) извршавање прочитаних упутстава и наредби 
 
Писмено изражавање 
Повезивање гласова и слова 
Замењивање речи цртежом или сликом 
Проналажење речи која недостаје (употпуњавање низа, проналажење „уљеза“, осмосмерке, 
укрштене речи, и сл.) 
Повезивање речи и кратких реченица са сликама 
 
Технике за употребу постера у учионици (игре) 
Предвиђање, постави питање, додирни постер, игра меморије, тачно/нетачно, погоди!, певај!,и 
активности са фотокопираним материјалом 
 
Тематика 
Школа: школски прибор и простор (учионица) 
Ја и моји другови: другови и особе из непосредног окружења игре (на отвореном и у затвореном 
простору) 
Породица и блиско окружење: ужа породица и пријатељи (избегавати стереотипе) 
Празници: Божић, Нова година, рођендан 
Мој дом: просторије у дому и активности у њима 
Исхрана: оброци, избор хране и пића, воће и поврће, навике и укуси у вези са храном 
Одећа: делови тела, одевни предмети у односу на временске прилике 
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Окружење: градска (понашање на улици, у парку, у зоолошком врту) и сеоска средина (домаће 
животиње и пејзаж) Остало: годишња доба, месеци и делови дана. 
 

МАТЕМАТИКА 
(недељно 5 часова, годишње 180 часова) 

Циљ и задаци 

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 способност изражавања математичким језиком, јасност 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; 

- 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 навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 
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ПРВИ РАЗРЕД  
Оперативни задаци Теме и садржаји Облик рада Методе  Активности  Корелација  
. 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. 

 Предмети у 
простору и 
односи међу 
њима  
-Линија и област  
-Класификација 
предмета према 
својствима 
- Природни 
бројеви до 100: 
 -скупови 
-десетица 
-бројеви до 20 
-бројеви од 21 до 
100  
- Мерење и мере 

фронтални облик 
 
 
групни облик 
истоврсни 
диференцирани 
по циклусима 
 
 
рад у пару 
инструктивни 
заједнички  
 
 
индивидуални 
облик 
самостални рад на 
истим задацима 
самостални рад на 
различитим 
задацима 
полупрограмирана и 
програмирана 
настава 

Вербално - текстуална 
метода  
Илустративно - 
демонстративна метода
Стваралачка метода  
Учење путем решавања 
проблема 
Учење откривањем 
 
Логичке методе: 
анализа и синтеза, 
индукција и дедукција, 
аналогија, 
генерализација. 
Систем метода 
кибернетике: 
аналитичко - синтетичка 
метода, 
метода систематизације 
метода аналогије, 
метода трансформације, 
метода модела, 
метода “црне кутије”, 
метода покушаја и 
погрешака, 
проблемска метода 

Уочава, запажа, 
препознаје, 
појам, 
примењује, 
разговара, тражи 
појашњења, ради 
домаће задатке, 
решава задатке, 
сабира, одузима, 
множи дели, 
рачуна напамет 
проверава, 
учествује у 
вредновању, 
користи прибор, 
уџбеник и други 
материјал, 
користи рачунар 
Открива 
релације, решава 
проблеме 
Рад са табелама
користи прибор, 
уџбеник и други 
материјал, 
користи рачунар 
Оријентисање, 
упоређивање, 
процењивање, 
мерење 

Српски 
језик: 
скраћенице 
читање и 

писање 
бројева и 
датума 

Енглески 
језик: 
бројеви 
Математика: 
сви 

садржаји 
Свет око 
нас: 
делатности 
јединице за 

мерење 
Музичка и 
ликовна 
култура: 
коришћење 

прибора 
Ритам 
Физичко 
васпитање: 
ритам 
мерење 

стаза за 
трчање 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
Оперативни задаци Теме и садржаји Облик рада Методе  Активности  Корелација  
Ученици треба да: 
- савладају сабирање и одузимање до 100; 
- схвате множење као сабирање једнаких 
сабирака, упознају и користе термине и знак 
множења; 
- упознају операцију дељења, користе термине и
знак дељења; 
- упознају комутативност и асоцијативност 
рачунских операција (без употребе ових 
назива); 
- уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и 
дељеника, а јединице као чиниоца и делиоца; 
- савладају таблицу множења једноцифрених 
бројева и одговарајуће случајеве дељења; 
- савладају множење и дељење у оквиру 100, 
упознају функцију заграде и редослед извођења
рачунских операција; 
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова 
збир, разлику, производ и количник, као и да 
знају да одреде вредност израза са две 
операције; 
- упознају употребу слова као ознаку за 
непознати број  у најједноставнијим примерима 
сабирања и одузимања; - умеју да решавају 
текстуалне задатке с једном и две рачунске 
операције, као и једначине с једном операцијом;
- схвате појам половине; 
- уочавају и стичу одређену спретност у цртању 
праве и дужи као и разних кривих и изломљених 
линија; 
- уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на 
квадратној мрежи; 
- упознају и примењују мере за дужину (м, дм, 
цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец). 

ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ ДО 
100 
  
 
ГЕОМЕТРИЈСКИ 
ОБЛИЦИ  
. 
 
МЕРЕЊЕ И 
МЕРЕ  

фронтални облик 
 
 
групни облик 
истоврсни 
диференцирани 
по циклусима 
 
 
рад у пару 
инструктивни 
заједнички  
 
 
индивидуални 
облик 
самостални рад на 
истим задацима 
самостални рад на 
различитим 
задацима 
полупрограмирана и 
програмирана 
настава 

Вербално - текстуална 
метода  
Илустративно - 
демонстративна метода
Стваралачка метода  
Учење путем решавања 
проблема 
Учење откривањем 
 
Логичке методе: 
анализа и синтеза, 
индукција и дедукција, 
аналогија, 
генерализација. 
Систем метода 
кибернетике: 
аналитичко - синтетичка 
метода, 
метода систематизације 
метода аналогије, 
метода трансформације, 
метода модела, 
метода “црне кутије”, 
метода покушаја и 
погрешака, 
проблемска метода 

Уочава, запажа, 
препознаје, 
појам, 
примењује, 
разговара, тражи 
појашњења, ради 
домаће задатке, 
решава задатке, 
сабира, одузима, 
множи дели, 
рачуна напамет 
проверава, 
учествује у 
вредновању, 
користи прибор, 
уџбеник и други 
материјал, 
користи рачунар 
Открива 
релације, решава 
проблеме 
Рад са табелама
користи прибор, 
уџбеник и други 
материјал, 
користи рачунар 
Оријентисање, 
упоређивање, 
процењивање, 
мерење 

Српски 
језик: 
скраћенице 
читање и 

писање 
бројева и 
датума 

Енглески 
језик: 
бројеви 
Математика: 
сви 

садржаји 
Свет око 
нас: 
делатности 
јединице за 

мерење 
Музичка и 
ликовна 
култура: 
коришћење 

прибора 
Ритам 
Физичко 
васпитање: 
ритам 
мерење 

стаза за 
трчање 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Оперативни задаци Теме и садржаји Облик рада Методе  Активности  Корелација  
- саваладају читање, писање и 
упоређивање природних бројева до 1000; 
- упознају римске цифре и принцип 
читања и писања бројева помоћу њих; 
- успешно обаваљају све четири рачунске 
операције до 1000; 
- упозната својства операција користе за 
рационалније рачунање; 
- упознају зависност резултата од 
компонената операције; 
- знају да израчунају вредност бројевних 
израза са највише три операције; 
- умеју да прочитају и запишу помоћу 
слова својства рачунских операција; 
- знају да одреде вредност израза са 
словима из дате вредности слова; 
- знају да решавају једноставније 
једначине у скупу бројева до 1000; 
- упознају и правилно записују разломке 
чији је бројилац 1, а именилац мањи или једнак 
10; 
- успешно решавају текстуалне задатке; 
- формирају представе о правој и 
полуправој; 
- уочавају и умеју да цртају прав, оштар и 
туп угао; 
- знају да цртају паралелне и нормалне 
праве, квадрат, правоугаоник, троугао и 
кружницу; 
- стичу представе о подударности фигура; 
знају да одреде обим правоугаоника, квадрата...

ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ ДО 
1000 
 
 
 
ГЕОМЕТРИЈСКИ 
ОБЈЕКТИ И 
ЊИХОВИ 
МЕЂУСОБНИ 
ОДНОСИ 
 
 
 
МЕРЕЊЕ И 
МЕРЕ  

фронтални облик 
 
 
групни облик 
истоврсни 
диференцирани 
по циклусима 
 
 
рад у пару 
инструктивни 
заједнички  
 
 
индивидуални 
облик 
самостални рад на 
истим задацима 
самостални рад на 
различитим 
задацима 
полупрограмирана и 
програмирана 
настава 

Вербално - текстуална 
метода  
Илустративно - 
демонстративна метода
Стваралачка метода  
Учење путем решавања 
проблема 
Учење откривањем 
 
Логичке методе: 
анализа и синтеза, 
индукција и дедукција, 
аналогија, 
генерализација. 
Систем метода 
кибернетике: 
аналитичко - синтетичка 
метода, 
метода систематизације 
метода аналогије, 
метода трансформације, 
метода модела, 
метода “црне кутије”, 
метода покушаја и 
погрешака, 
проблемска метода 

Уочава, запажа, 
препознаје, 
појам, 
примењује, 
разговара, тражи 
појашњења, ради 
домаће задатке, 
решава задатке, 
сабира, одузима, 
множи дели, 
рачуна напамет 
проверава, 
учествује у 
вредновању, 
користи прибор, 
уџбеник и други 
материјал, 
користи рачунар 
Открива 
релације, решава 
проблеме 
Рад са табелама
користи прибор, 
уџбеник и други 
материјал, 
користи рачунар 
Оријентисање, 
упоређивање, 
процењивање, 
мерење 

Српски 
језик: 
скраћенице 
читање и 

писање 
бројева и 
датума 

Енглески 
језик: 
бројеви 
Математика: 
сви 

садржаји 
Природа и 
друштво  
делатности 
јединице за 

мерење 
Музичка и 
ликовна 
култура: 
коришћење 

прибора 
Ритам 
Физичко 
васпитање: 
ритам 
мерење 

стаза за 
трчање 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Оперативни задаци Теме и садржаји Облик рада Методе  Активности  Корелација  
- - успешно савладају читање и писање 
природних бројева у декадном бројевном 
систему; 
- упознају скуп природних бројева; 
- науче да природне бројеве приказују 
тачкама бројевне полуправе; 
- умеју да читају и записују помоћу слова 
основна својства рачунских операција ; 
- упознају и уочавају зависност између 
резултата и компонената операције – на 
примерима; 
- примењују упозната својства рачунских 
операција при трансформисању израза и у 
случају рачунских олакшица; 
- знају да читају, састављају и 
израчунавају вредност израза са више 
операција; 
- знају да решавају једноставне једначине 
и неједначине у скупу природних бројева; 
- успешно решавају задатке у текстуалној 
форми; 
- упознају разломке – наведене у 
програму,њихово читање, писање и значење, уз 
коришћење одговарајућих термина; 
- знају да цртају мреже и праве моделе 
коцке и квадра; 
- упознају јединице за површину и 
примењују их при израчунавању површине. 

Писање и читање 
природних бројева у 
декадном систему 
-Бројевна полуправа 
-Разломци облика а / 
б (а < б ≤ 10 ) 
-Рачунске операције 
у скупу природних 
бројева и њихова 
основна својства        
( изражена 
формулом) 
-Зависност збира, 
разлике и производа 
од чланова 
-Изрази са више 
операција 
-Једначине и 
неједначине раније 
упознатих облика 
-Решавање 
текстуалних 
задатака 
-Мере за површину 
-Површина 
правоугаоника и 
квадрата 
-Површина коцке и 
квадра 
-Четири 
једночасовна 
школска писмена 
задатка са 
једночасовним 
исправкама

фронтални облик 
 
 
групни облик 
истоврсни 
диференцирани 
по циклусима 
 
 
рад у пару 
инструктивни 
заједнички  
 
 
индивидуални 
облик 
самостални рад на 
истим задацима 
самостални рад на 
различитим 
задацима 
полупрограмирана и
програмирана 
настава 

Вербално - текстуална 
метода  
Илустративно - 
демонстративна метода
Стваралачка метода  
Учење путем решавања 
проблема 
Учење откривањем 
 
Логичке методе: 
анализа и синтеза, 
индукција и дедукција, 
аналогија, 
генерализација. 
Систем метода 
кибернетике: 
аналитичко - синтетичка 
метода, 
метода систематизације 
метода аналогије, 
метода трансформације, 
метода модела, 
метода “црне кутије”, 
метода покушаја и 
погрешака, 
проблемска метода 

Уочава, запажа, 
препознаје, 
појам, 
примењује, 
разговара, тражи 
појашњења, ради 
домаће задатке, 
решава задатке, 
сабира, одузима, 
множи дели, 
рачуна напамет 
проверава, 
учествује у 
вредновању, 
користи прибор, 
уџбеник и други 
материјал, 
користи рачунар 
Открива 
релације, решава 
проблеме 
Рад са табелама
користи прибор, 
уџбеник и други 
материјал, 
користи рачунар 
Оријентисање, 
упоређивање, 
процењивање, 
мерење 

Српски 
језик: 
скраћенице 
читање и 

писање 
бројева и 
датума 

Енглески 
језик: 
бројеви 
Математика: 
сви 

садржаји 
Природа и 
друштво 
делатности 
јединице за 

мерење 
Музичка и 
ликовна 
култура: 
коришћење 

прибора 
Ритам 
Физичко 
васпитање: 
ритам 
мерење 

стаза за 
трчање 
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СВЕТ ОКО НАС 
(2 часа недељно, 72 годишње) 
 

Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Свет око нас је да усвајањем 
знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности, 
а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене 
заједнице. Откривањем света код деце се развијају сазнајне способности, формирају се основни 
појмови и постепено се граде основе за систем појмова из области природе, друштва и културе. 
Истовремено стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним 
упознавањем природних и друштвених појава и процеса подстиче се природна радозналост деце. 
Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - 
спознају свет око себе. Систематизовањем, допуњавањем и реструктурирањем искуствених знања 
ученика и њиховим довођењем у везу са научним сазнањима, дечија знања се надограђују, 
проверавају и примењују. Кроз интерактивне социјалне активности они упознају себе, испољавају 
своју индивидуалност, уважавајући различитости и права других, уче се како треба живети заједно. 
Усвајањем елементарних форми функционалне писмености омогућује се стицање и размена 
информација, комуницирање у различитим животним ситуацијама и стварају се могућности за даље 
учење. Примена наученог подстиче даљи развој детета, доприноси стварању одговорног односа 
ученика према себи и свету који га окружује и омогућује му успешну интеграцију у савремене токове 
живота. 

 
Општи циљ интегрисаног наставног предмета Свет око нас јесте да деца упознају себе, 

своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему. 
 
Остали циљеви и задаци овог наставног предмета 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 контуре система појмова из области природе 

и друштва; 
- стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење; 
- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног 

коришћења и дограђивања; 
- развијање свести о потреби и могућностима личног учешћа и доприноса у заштити животне 
средине и одрживог развоја. 
 

ПРВИ РАЗРЕД 
Циљеви и задаци 
- формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 
- овладавање почетним техникама сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, 

класификовање, именовање; 
- 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 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 
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и развијање способности препознавања човековог утицаја на здравље и животну средину. 

Садржаји Облик рада Методе  Активности  Корелација  

ЈА И ДРУГИ 
 
ЖИВА И НЕЖИВА 
ПРИРОДА 
Жива природа 
Нежива природа – вода, 
ваздух, земљиште 
Веза живе и неживе 
природе 
 
ОРИЈЕНТАЦИЈА У 
ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 
 
КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 

ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
ГРУПНИ ОБЛИК 
 
РАД У ПАРУ 
 
ИНДИВИДУАЛНИ 
ОБЛИК 

Партиципативне 
методе Решавање 
проблем-ситуација  
Интерактивне 
методе 
Амбијентално учење
Игра  
Учење откривањем 
Експериментална 
Радионичарска 
Истраживачка 
Манипулативна 
Креативна 
конструкторска 

Посматрање  
Описивање – 
 Процењивање 
 Груписање –  
Праћење – 
 Бележење -; 
Практиковање 
Експериментисање - 
Истраживање – 
 - Сакупљање  
- - Стварање – 
 - Играње - ; 
- Активности у оквиру 
мини-пројекта -  

Српски језик: 
теме и дела стваралаца 
Енглески језик: 
фонд речи 
Математика: 
примена стечених знања 
Свет око нас: 
сви садржаји 
Музичка и ликовна 
култура: 
теме и дела стваралаца 
Физичко васпитање: 
развијање моторичких 
способности 
здравље људи 
Чувари природе: 
уознавање са различитим 
начинима заштите 
животне средине

 
ДРУГИ РАЗРЕД 

Циљеви и задаци 
- формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 
- овладавање почетним техникама сазнајног процеса и почетним методама и техникама 

учења; 
- 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 узрочно-последичних веза, појава и процеса, на основу различитих 

параметара; 
- описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом 

окружењу; 
- слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање 

једноставних проблем-ситуација; 
- развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за 

критеријум понашања према другима; 
- развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за његово 

очување 

Садржаји Облик рада Методе  Активности  Корелација  

ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  
Жива природа (12 часа) 
Нежива природа (11 часа) 
Веза живе и неживе природе 
(4 часа) 
 
ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ (15 часова) 
 
ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ (18 
часова) 
 
КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И 
ВРЕМЕНУ (12 часа) 

ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
ГРУПНИ ОБЛИК 
 
РАД У ПАРУ 
 
ИНДИВИДУАЛНИ 
ОБЛИК 

Партиципативне 
методе 
Решавање 
проблем-
ситуација  
Интерактивне 
методе 
Амбијентално 
учење  
Игра  
Учење 
откривањем 
Експериментална
Радионичарска 
Истраживачка 
Манипулативна 
Креативна 
конструкторска 

Посматрање 
Описивање - 
Процењивање 
Груписање - 
Праћење - 
Бележење -; 
Практиковање 
Експериментисање 
- Истраживање - - 
Сакупљање - - 
Стварање – 
 - Играње - ; 
- Активности у 
оквиру мини-
пројекта -  

Српски језик: 
теме и дела стваралаца 
Енглески језик: 
фонд речи 
Математика: 
примена стечених знања 
Свет око нас: 
сви садржаји 
Музичка и ликовна култура:
теме и дела стваралаца 
Физичко васпитање: 
развијање моторичких 
способности 
здравље људи 
Чувари природе: 
уознавање са различитим 
начинима заштите животне 
средине 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО 
(2 часа недељно, 72 годишње) 
 

Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Природа и друштво је да 
усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне 
способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и 
шире друштвене заједнице. Откривањем света код деце се развијају сазнајне способности, 
формирају се основни појмови и постепено се граде основе за систем појмова из области природе, 
друштва и културе. Истовремено стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље 
учење. Активним упознавањем природних и друштвених појава и процеса подстиче се природна 
радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено 
долазе до сазнања - спознају свет око себе. Систематизовањем, допуњавањем и реструктурирањем 
искуствених знања ученика и њиховим довођењем у везу са научним сазнањима, дечија знања се 
надограђују, проверавају и примењују. Кроз интерактивне социјалне активности они упознају себе, 
испољавају своју индивидуалност, уважавајући различитости и права других, уче се како треба 
живети заједно. Усвајањем елементарних форми функционалне писмености омогућује се стицање и 
размена информација, комуницирање у различитим животним ситуацијама и стварају се могућности 
за даље учење. Примена наученог подстиче даљи развој детета, доприноси стварању одговорног 
односа ученика према себи и свету који га окружује и омогућује му успешну интеграцију у савремене 
токове живота. 

 
Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, 

свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 
 
Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су: 
- развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих 

појмова; 
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу 

и уочавање њихове повезаности;  
- развијање основних елемената логичког мишљења; 
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 
- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 
- интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе 

и друштва; 
- стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење; 
- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног 

коришћења и дограђивања; 
- развијање еколошке свести и разумевање концепта одрживог развоја. 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

Циљеви и задаци 
- развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 
- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу – завичају; 
- развијање интересовања, радозналости и способности за активно упознавање окружења 
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности; 
- развијање основних елемената логичког мишљења; 
- стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој 

процеса учења; 
- оспособљавање за сналажење у простору и времену 
- разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама; 
- коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном окружењу; 
- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу. 
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Садржаји Облик рада Методе  Активности  Корелација  

 
ПРИРОДА 
ЧОВЕКДРУШТВО 
Мој завичај 
Нежива природа 
Веза живе и неживе 
природе 
 
КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ 
И ВРЕМЕНУ 
 
НАШЕ НАСЛЕЂЕ 
Некад и сад 
 
МАТЕРИЈАЛИ И 
ЊИХОВА УПОТРЕБА 
 
ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 

ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
ГРУПНИ ОБЛИК 
 
РАД У ПАРУ 
 
ИНДИВИДУАЛНИ 
ОБЛИК 

Партиципативне 
методе 
Решавање 
проблем-
ситуација  
Интерактивне 
методе 
Амбијентално 
учење  
Игра  
Учење 
откривањем 
Експериментална
Радионичарска 
Истраживачка 
Манипулативна 
Креативна 
конструкторска 

Посматрање 
Описивање - 
Процењивање 
Груписање - 
Праћење - 
Бележење -; 
Практиковање 
Експериментисање 
- Истраживање - - 
Сакупљање - - 
Стварање – 
 - Играње - ; 
- Активности у 
оквиру мини-
пројекта -  

Српски језик: 
теме и дела стваралаца 
Енглески језик: 
фонд речи 
Математика: 
примена стечених знања 
Природа и друштво: 
сви садржаји 
Музичка и ликовна култура: 
теме и дела стваралаца 
Физичко васпитање: 
развијање моторичких 
способности 
здравље људи 
Чувари природе: 
уознавање са различитим 
начинима заштите животне 
средине 

 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Циљеви и задаци 
- развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 
- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу-завичају и 

домовини 
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 

окружења; 
- развијање способности запажања основних својстава материјала, објеката, појава и 

процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 
- развијање основних елемената логичког мишљења; 
- стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој 

процеса учења; 
- оспособљавање за сналажење у простору и времену; 
- разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама; 
- коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном окружењу; 
- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу; 
- очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину 

Садржаји Облик рада Методе  Активности  Корелација  

 
МОЈА ДОМОВИНА 
ДЕО СВЕТА 
 
СУСРЕТ СА 
ПРИРОДОМ 
 
ИСТРАЖУЈЕМО 
ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ 
 
РАД, ЕНЕРГИЈА, 
ПРОИЗВОДЊА И 
ПОТРОШЊА 
 
ОСВРТ УНАЗАД - 
ПРОШЛОСТ 

ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
ГРУПНИ ОБЛИК 
 
РАД У ПАРУ 
 
ИНДИВИДУАЛНИ 
ОБЛИК 

Партиципативне 
методе Решавање 
проблем-ситуација
Интерактивне 
методе 
Амбијентално 
учење  
Игра  
Учење 
откривањем 
Експериментална 
Радионичарска 
Истраживачка 
Манипулативна 
Креативна 
конструкторска 

Посматрање 
Описивање - 
Процењивање 
Груписање - 
Праћење - 
Бележење -; 
Практиковање 
Експериментисање -
Истраживање - - 
Сакупљање - - 
Стварање – 
 - Играње - ; 
- Активности у 
оквиру мини-
пројекта -  

Српски језик: 
теме и дела стваралаца 
Енглески језик: 
фонд речи 
Математика: 
примена стечених знања 
Природа и друштво: 
сви садржаји 
Музичка и ликовна култура: 
теме и дела стваралаца 
Физичко васпитање: 
развијање моторичких 
способности 
здравље људи 
Чувари природе: 
уознавање са различитим 
начинима заштите животне 
средине 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
(у првом разреду: 1 час недељно, 36 часова годишње; у другом, трећем и четвртом разреду: 2 часа 
недељно, 72 часа годишње) 
 

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. 
 

ПРВИ РАЗРЕД (1 час надељно, 36 часова годишње) 

Оперативни задаци Ликовна подручја 
Наставне 
методе 

Облик рада Активност  Корелација 

- оспособљавати ученика да се 
служи средствима и 
техникама ликовно-визуелног 
изражавања који су доступни 
његовом узрасту; 

- -стварати услови за креативно 
опажање и тумачење 
предвиђених садржаја у 
првом разреду (облике и 
њихове квалитете, односе у 
видном пољу, светло и сенка, 
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  

- ОБЛИЦИ И ЊИХОВИ 
КВАЛИТЕТИ  
- ОДНОСИ У ВИДНОМ 
ПОЉУ  
-ВРЕМЕНСКИ И 
ПРОСТОРНИ НИЗОВИ 
(ЦРТАНИ ФИЛМ И 
СТРИП)  
-СВЕТЛО И СЕНКА           
- 
ТАКТИЛНОСТ  
- ИЗГЛЕД УПОТРЕБНИХ 
ПРЕДМЕТА (ДИЗАЈН)       
- 
ОДРЕЂЕНИ ПРЕДМЕТ 
КАО ПОДСТИЦАЈ ЗА 
РАД (ПЕРФОРМАНС)       
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛА ИЛИ 
ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ 
СПАЈАЊЕМ  

Усмено 
излагање 
(причање, 
описивање, 
објашњавање, 
вредновање) 
 
Дијалошка 
метода 
 
Илустрати- 
вно—
демонстра 
тивна метода 
 
Практичан рад

 
ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
 
ГРУПНИ 
ОБЛИК 
 
 
РАД У ПАРУ 
 
 
ИНДИВИДУ-
АЛНИ 
ОБЛИК 

Посматрање 
Описивање 
Процењивање 
Груписање 
Практиковање 
Експерименти-
сање  
Сакупљање 
Стварање 
Играње 
 

Српски језик: 
израда маски за 
представе 
текст као 
подстицај 
Математика: 
геометријски 
облици 
коришћење 
знакова и 
симбола 
Свет око нас:  
сви садржаји 
Музичка култура:
музика као 
подстица 
Ликовна култура:
сви садржаји 
Физичко 
васпитање: 
Игре 
Чувари природе: 
заштита околине 
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ДРУГИ РАЗРЕД (2 часа надељно, 72 часа годишње) 

Оперативни задаци Ликовна подручја 
Наставне 
методе 

Облик рада Активност  Корелација 

Ученици треба да: 
- схвате ликовно-
визуелни рад као израз 
индивидуалног осећања, 
доживљаја и 
стваралачке 
имагинације; 
- опажају, сећају се, 
објашњавају и 
реконструишу појаве 
или ситуације; 
- стекну искуства о: 
оплемењивању 
животног и радног 
простора, контрасту 
облика, карактеру 
облика, коришћењу 
материјала за рад, 
визуелним знаковима, 
опажањима облика у 
кретању, компоновању, 
рекомпоновању, дејству 
светлости на карактер 
облика; 
- развију навику лепог 
писања; 
- развију осетљивост за 
лепо писање (ћириличка 
и латиничка 
палеографија). 

КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У 
ПРОСТОРУ 
ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ 
НА КАРАКТЕР ОБЛИКА 
(СВЕТЛОСТ 
АМБИЈЕНТ - СЦЕНСКИ 
ПРОСТОР 
ЛЕПО ПИСАЊЕ СА 
КАЛИГРАФИЈОМ 
КОНТРАСТ (КАО 
МОТИВАЦИЈА ЗА 
ОПАЖАЊЕ ОБЛИКА 
ИНДИВИДУАЛНО 
КОРИШЋЕЊЕ 
РАЗЛИЧИТИХ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД 
(ПАКОВАЊЕ)  
РАЗНЕ ВРСТЕ 
ЗНАКОВА И СИМБОЛА 
ЈЕДНОБОЈНА 
КОМПОЗИЦИЈА 
УПОТРЕБНИХ 
ПРЕДМЕТА (КЛУАЖ) 
ЗАМИШЉАЊА 
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛА ИЛИ 
ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ 
СПАЈАЊЕМ 
(ВЕЗИВАЊЕ) 

Усмено 
излагање 
(причање, 
описивање, 
објашњавање, 
вредновање) 
 
 
Дијалошка 
метода 
 
 
Илустративно—
демонстративна 
метода 
 
 
Практичан рад 
 

 
ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
 
 
 
ГРУПНИ ОБЛИК 
 
 
 
 
РАД У ПАРУ 
 
 
 
 
ИНДИВИДУАЛНИ 
ОБЛИК 

Посматрање 
Описивање 
Процењивање 
Груписање 
Практиковање 
Експериментисање  
Сакупљање 
Стварање 
Играње 
 

Српски језик: 
израда маски за 

представе 
учење латинице 
текст као 

подстицај 
Енглески језик: 
абецеда 
Математика: 
геометријски 

облици 
коришћење 

знакова и 
симбола 

Свет око нас:  
сви садржаји 
Музичка култура:
музика као 

подстица 
Ликовна култура:
сви садржаји 
Физичко 
васпитање: 
Игре 
Чувари природе: 
заштита околине

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД (2 часа надељно, 72 часа годишње) 

Оперативни задаци Ликовна подручја 
Наставне 
методе 

Облик рада Активност  Корелација 

-ликовно изражавање ученика 
у функцији развијања 
мишљења и визуелног 
ликовног естетског 
сензибилитета за медијуме, уз 
коришћење разних материјала 
за компоновање, покрет у 
композицији, орнаментику, 
простор, одабирање случајно 
добијених ликовних односа по 
личном избору, плакат и 
ликовне поруке као могућност 
споразумевања; 
-увођење ученика у различите 
могућности комуникација; 
-стварање услова за 
развијање свести о потреби 
чувања човекове природне и 
културне околине, те активног 
учествовања у квалитетном 
естетском и просторном 
уређењу животне околине. 

Коришћење разних 
материјала за 
компоновање 
Композиција и 
покрет у 
композицији 
Орнаментика 
Простор 
(повезивање разних 
облика у целину) 
Одабирање 
случајно добијених 
ликовних односа по 
личном избору 
ученика 
Плакат, билборд, 
реклама 
Ликовне поруке као 
могућност 
споразумевања 
Ликовна дела и 
споменици културе; 
дела савремених 
медијума 

Усмено 
излагање 
(причање, 
описивање, 
објашњавање, 
вредновање) 
 
Дијалошка 
метода 
 
Илустративно—
демонстративна 
метода 
 
Практичан рад 

 
ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
 
ГРУПНИ 
ОБЛИК 
 
 
РАД У ПАРУ 
 
 
ИНДИВИ-
ДУАЛНИ 
ОБЛИК 

Посматрање 
Описивање 
Процењивање 
Груписање 
Практиковање 
Експерименти-
сање  
Сакупљање 
Стварање 
Играње 
 

Српски језик: 
израда маски за 

представе 
учење латинице 
текст као подстицај 
Енглески језик: 
абецеда 
Математика: 
геометријски облици 
коришћење знакова 

и симбола 
Природа и друштво: 
сви садржаји 
Музичка култура: 
музика као подстица 
Ликовна култура: 
сви садржаји 
Физичко васпитање: 
Игре 
Чувари природе: 
заштита околине 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД (2 часа надељно, 72 часа годишње) 

Оперативни задаци Ликовна подручја 
Наставне 
методе 

Облик рада Активност  Корелација 

- разликују и повезују 
дводимензионалне и 
тродимензионалне 
облике; 

 граде искуства и 
критеријуме према 
захтевима програма, 
ликовних уметности и 
ликовних појава у 
животу; 

усвоје знања о боји, 
ликовним техникама и 
креативно практично 
раде са односима боја; 

ускладе ликовни рад 
са другим медијима 
(звуком, покретом, 
литерарним изразом и 
сценским 
амбијентима); 

препознају ликовне 
технике. 

Колаж, фротаж, 
деколаж и 
асамблаж 
Везивање облика у 
тродимензионалном 
простору и у равни 
Сликарски 
материјали и 
технике 
Основне и изведене 
боје 
Линија, површина, 
волумен, боја, 
простор 
Амбијент – сценски 
простор 

Усмено 
излагање 
(причање, 
описивање, 
објашњавање, 
вредновање) 
 
 
Дијалошка 
метода 
 
 
Илустративно—
демонстративна 
метода 
 
 
Практичан рад 

 
ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
 
ГРУПНИ 
ОБЛИК 
 
 
РАД У ПАРУ 
 
 
ИНДИВИ-
ДУАЛНИ 
ОБЛИК 

Посматрање 
Описивање 
Процењивање 
Груписање 
Практиковање 
Експерименти-
сање  
Сакупљање 
Стварање 
Играње 
 

Српски језик: 
израда маски за представе
учење латинице 
текст као подстицај 
Енглески језик: 
абецеда 
Математика: 
геометријски облици 
коришћење знакова и 

симбола 
Природа и друштво:  
сви садржаји 
Музичка култура: 
музика као подстица 
Ликовна култура: 
сви садржаји 
Физичко васпитање: 
Игре 
Чувари природе: 
заштита околине 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
(недељно 1 час, годишње 36 часова) 

Циљ 

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе 
свога 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 звука); 

- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; 

- развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша); 

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности. 
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Оперативни задаци 

Задаци наставе музичке културе у основној школи јесу: 

- поступност у усвајању народних и уметничких композиција различитих садржаја; 

- развијање извођачких вештина ученика и њихов стваралачки приступ певању/свирању; 

- развијање интелектуалних и моторичких способности ученика; 

- развијање и подстицање стваралачких могућности музичког изражавања ученика; 

- упознавање основне музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

ПРВИ РАЗРЕД  

Оперативни 
задаци 

Садржаји  
Наставне 
методе 

Облик рада Активност  Корелација 

Ученици треба 
да: 
- певају песме 
по слуху; 
- слушају 
вредна дела 
уметничке и 
народне 
музике; 
- свирају на 
дечјим 
музичким 
инструментима; 
- изводе дечје, 
народне и 
уметничке 
музичке игре. 
 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 
а) Певање: 
б) Свирање:. 
 
СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ  
 
СТВАРАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Усмено 
излагање 
(причање, 
описивање, 
објашњавање, 
вредновање) 
Дијалошка 
метода 
Илустративно—
демонстративна 
метода 
Практичан рад 

ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
 
ГРУПНИ 
ОБЛИК 
 
 
РАД У ПАРУ 
 
 
ИНДИВИДУ-
АЛНИ 
ОБЛИК 

Извођење музике 
Певање 
Свирање  
- драматизовање;- слободно 
импровизовање покретима;- ликовно 
изражавање;пантомима -  
- илустрација  композиције -  
опажају, уочавају, објашњавају своја 
запажања 
Слушање музике - драматизовање;- 
ликовно изражавање;пантомима -  
- илустрација  композиције - 
препознавање композиција и преко 
понуђених илустрација  опажају, 
уочавају, објашњавају своја 
запажања 
Стварање музике 
- одређивање ритма за задати текст; 
импровизација мелодије на дати 
текст  опажају, уочавају, 
објашњавају своја запажања 

Српски језик: 
правилна дикција 
песме 
народна 

књижевност 
Енглески језик: 
правилна дикција 
Математика: 
примена знања 
Свет око нас: 
садржаји као 

подстицај 
Музичка култура: 
сви садржаји 
Ликовна култура: 
ликовно 

изражавање 
Физичко васпитање:
игре 
Чувари природе: 
садржаји као 
подстицај

ДРУГИ РАЗРЕД 
Оперативни 
задаци 

Садржаји  
Наставне 
методе 

Облик 
рада 

Активност  Корелација 

Ученици треба 
да: 
- певају песме 
по слуху; 
- слушају 
вредна дела 
уметничке и 
народне музике; 
- свирају на 
дечјим 
музичким 
инструментима; 
- изводе дечје, 
народне и 
уметничке 
музичке игре. 
 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 
а) Певање: 
б) Свирање:. 
 
СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ  
 
СТВАРАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Усмено 
излагање 
(причање, 
описивање, 
објашња-
вање, 
вреднова-
ње) 
Дијалошка 
метода 
Илустра-
тивно—
демонстра-
тивна 
метода 
Практичан 
рад 

ФРОНТАЛ-
НИ  
ОБЛИК 
 
 
ГРУПНИ 
ОБЛИК 
 
 
РАД У 
ПАРУ 
 
 
ИНДИВИ-
ДУАЛНИ 
ОБЛИК 

Извођење музике Певање Свирање  
- драматизовање; 
- слободно импровизовање покретима; 
- ликовно изражавање; 
пантомима -  
- илустрација  композиције -  
опажају, уочавају, објашњавају своја 
запажања 
Слушање музике - драматизовање; 
- слободно импровизовање покретима; 
- ликовно изражавање; 
пантомима -  
- илустрација  композиције - препознавање 
композиција и преко понуђених илустрација  
опажају, уочавају, објашњавају своја 
запажања 
Стварање музике 
хорско и оркестарско музицирање. 
- драматизовање; 
- слободно импровизовање покретима;; 
пантомима -  
- одређивање ритма за задати текст; 
импровизација мелодије на дати текст   

Српски језик: 
правилна дикција 
песме 
народна 
књижевност 
Енглески језик: 
правилна дикција 
Свет око нас: 
садржаји као 
подстицај 
Музичка култура: 
сви садржаји 
Ликовна култура: 
ликовно 
изражавање 
Физичко 
васпитање: 
игре 
Чувари природе: 
садржаји као 
подстицај 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Оперативни 
задаци 

Садржаји  
Наставне 
методе 

Облик рада Активност  Корелација 

-певање песама 
по слуху; 
-слушање 
вредних дела 
уметничке и 
народне музике; 
-извођење 
дечјих, 
народних и 
уметничких 
игара; 
-свирање на 
дечјим 
музичким 
инструментима; 
-усвајање 
основа музичке 
писмености. 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 
а) Певање: 
б) Свирање: 
 
СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ  
 
СТВАРАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Усмено 
излагање 
(причање, 
описивање, 
објашњавање, 
вредновање) 
Дијалошка 
метода 
Илустративно—
демонстративна 
метода 
Практичан рад 

ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
 
ГРУПНИ 
ОБЛИК 
 
 
РАД У ПАРУ 
 
 
ИНДИВИДУ-
АЛНИ ОБЛИК

Извођење музике Певање Свирање  
хорско и оркестарско музицирање. 
- драматизовање;- слободно 
импровизовање покретима- ликовно 
изражавање;пантомима -  
- илустрација  композиције  
опажају, уочавају, објашњавају своја 
запажања 
Слушање музике - драматизовање; 
- слободно импровизовање 
покретима; 
- ликовно изражавање; 
пантомима -  
- илустрација  композиције - 
препознавање композиција и преко 
понуђених илустрација опажају, 
уочавају, објашњавају своја 
запажања 
Стварање музике 
хорско и оркестарско музицирање. 
- драматизовање; 
- слободно импровизовање 
покретима;; 
пантомима -  
- одређивање ритма за задати текст; 
импровизација мелодије на дати 
текст  опажају, уочавају, објашњавају 
своја запажања 

Српски језик: 
правилна дикција 
песме 
народна 

књижевност 
Енглески језик: 
правилна дикција 
Математика: 
примена знања 
Природа и 
друштво: 
садржаји као 

подстицај 
Музичка култура: 
сви садржаји 
Ликовна култура: 
ликовно 

изражавање 
Физичко 
васпитање: 
игре 
Чувари природе: 
садржаји као 
подстицај 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Оперативни 
задаци 

Садржаји  
Наставне 
методе 

Облик рада Активност  Корелација 

- певају песме 
по слуху; 
певају песме 
солмизацијом; 
просте и 
сложене 
тактове; 
усвајају основе 
музичке 
писмености; 
свирају на 
дечјим музичким 
инструментима; 
изводе 
дечје,народне и 
уметничке игре; 
импровизују 
мелодије на 
задани текст; 
упознају звуке 
разних 
инструмената; 
слушају вредна 
дела уметничке 
и народне 
музике. 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 
а) Певање: 
б) Свирање: 
 
СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ  
 
СТВАРАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Усмено 
излагање 
(причање, 
описивање, 
објашњавање, 
вредновање) 
Дијалошка 
метода 
Илустративно—
демонстративна 
метода 
Практичан рад 

ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
 
ГРУПНИ ОБЛИК 
 
 
РАД У ПАРУ 
 
 
ИНДИВИДУАЛНИ 
ОБЛИК 

Извођење музике Певање Свирање  
хорско и оркестарско музицирање.- 
драматизовање;- слободно 
импровизовање покретима;- 
ликовно изражавање;пантомима -  
- илустрација  композиције опажају, 
уочавају, објашњавају своја 
запажања 
Слушање музике - драматизовање;- 
слободно импровизовање 
покретима; 
 ликовно изражавање; пантомима -  
- илустрација  композиције - 
препознавање композиција и преко 
понуђених илустрација опажају, 
уочавају, објашњавају своја 
запажања 
Стварање музике хорско и 
оркестарско музицирање. 
- одређивање ритма за задати 
текст; 
импровизација мелодије на дати 
текст  опажају, уочавају, 
објашњавају  

Српски језик: 
правилна 

дикција 
песме 

народна 
књижевност 

Енглески језик: 
правилна 
дикција 
Математика: 
примена знања 
Природа и 
друштво: 
садржаји као 

подстицај 
Музичка култура:
сви садржаји 
Ликовна култура:
ликовно 

изражавање
Физичко 
васпитање: 
игре 
Чувари природе:
садржаји као 
подстицај
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
(3 часа недељно, 108 часова годишње) 

 
Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности 
ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, 
усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 
специфичним условима живота и рада. 

 
Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и 
стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног 
циљем овог васпитно-образовног подручја; 

- формирање морално-вољних квалитета личности; 

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања 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: 

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

- стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у 
различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; 
упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела; 

- стварање претпоставки 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. 
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ПРВИ РАЗРЕД 

Садржаји  Облици  Методе  Активности  Корелација  
Ходање и трчање 
Скакања и 
прескакања 
Бацања и 
хватања 
Вишења, упори и 
пењања 
Вежбе на тлу 
Вежбе (скакања и 
прескакања) 
упором руком 
Вежбе равнотеже 
Вежбе 
реквизитима 
Ритмичке вежбе 
и народни 
плесови 
Теоријски део за 
реализацију тема 
из здравственог 
васпитања 
Пливање 
(уколико постоји 
интересовање и 
могућност) 
Крос 
Такмичења и 
спортске 
активности 

Фронтални рад: 
примењује се у почетној фази 
обучавања и када је обезбеђен 
довољан простор и количина реквизита 
у односу на број ученика (трчања, 
вежбе на тлу, елементи тимских игара); 
Групни рад:  
са различитим задацима примењује се 
у фази увежбавања и то тако да су 
групе сталне за једну тематску област, 
групе су састављене према 
индивидуалним способностима ученика 
(хомогенизиране) и чине основ у 
диференцираном приступу избору 
садржаја, осим главног задатка, треба 
да садрже и помоћне справе за 
увежбавање делова биомеханичке 
структуре главне вежбе (предвежбе), 
као и оне вежбе које се односе на 
развијање оне способности која је 
релевантна за извођење главне вежбе  
Индивидуалан рад: примењује се 
за ученике мањих способности, као и 
за ученике натпросечних способности. 

Метод живе речи 
 
Илустративно—
демонстративна 
метода 
практични прикази задатка 
од стране учитеља или 
ученика старијих разреда, 
као и прикази пригодних 
садржаја путем слика, 
скица и видео-технике 
демонстрација задатка  
 
Стручне методе: 
за трчање (оптерећење у 
субмаксималном 
итензитету) метод трајног 
рада;  
за техничке дисциплине из 
атлетике и спортску 
гимнастику метод 
интервално интензивног и 
екстензивног рада;  
за спортске игре 
комбинација претходно 
наведених.  
метод екстензивног и 
интензивног интервалног 
рада. 

Ходају и трче на различите начине 
Ходају и трче користећи препреке 
Играју се дечијих игара 
Скаче у месту на различите начине и из 
различитих положаја 
Скаче у кретању на различите начине 
Скаче у даљ 
Скаче у вис 
Прескаче кратку вијачу на различите начине 
Бацање лопте у циљ на различите начине 
Воде лопту у ходању и трчању 
Додаје лопту у пару 
Гађање лоптом у циљ 
Хватање и додавање лопте кроз игру 
Пењу се на различите начине уз различите 
предмете и справе 
Пењу се у комбинацији са другим облицима 
и кретањима 
Упор чучећи 
Упор лежећи са померањем руку 
Колут напред 
Два спојена колута напред 
Колут назад из чучња 
Комбиновање колута напред и назад 
Игра и такмичења кроз мале полигоне 
Ходање на ниској греди 
Наскок на греду 
Раде вежбе обликовања користећи палице, 
вијаче, обруче 
Играју се користећи реквизите 
Дечји поскок са доскоком 
Вежбе са вијачом 
Увежбавају плес и коло 
Учествују у такмичењима и спортским 
активностима 
Поштују договор и правила игре,  
Брину о уредности простора за пресвлачење 
и простора за рад; 

Српски језик: 
моторика 
Енглески језик: 
моторика 
Математика: 
примена знања, 
истрајност, уредност 
Свет око нас: 
очување здравља 
Музичка култура: 
народне игре и 
плесови 
Ликовна култура: 
изражавање покретом 
Физичко васпитање: 
сви садржаји 
Чувари природе: 
очување здравља 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

Садржаји  Облици  Методе  Активности  Корелација  
Ходање и трчање 
Скакање и 
прескакање 
Бацање и 
хватање 
Вишења и 
пењања 
Вежбе на тлу 
Вежбе равнотеже 
Вежбе 
реквизитима 
Ритмичке вежбе 
и народни 
плесови 
Пливање 
(уколико постоји 
интересовање и 
могућност) 
Крос 
Такмичења и 
спортске 
активности 

Фронтални рад: 
примењује се у почетној фази 
обучавања и када је обезбеђен 
довољан простор и количина реквизита 
у односу на број ученика (трчања, 
вежбе на тлу, елементи тимских игара); 
Групни рад:  
са различитим задацима примењује се 
у фази увежбавања и то тако да су 
групе сталне за једну тематску област, 
групе су састављене према 
индивидуалним способностима ученика 
(хомогенизиране) и чине основ у 
диференцираном приступу избору 
садржаја, осим главног задатка, треба 
да садрже и помоћне справе за 
увежбавање делова биомеханичке 
структуре главне вежбе (предвежбе), 
као и оне вежбе које се односе на 
развијање оне способности која је 
релевантна за извођење главне вежбе  
Индивидуалан рад: примењује се 
за ученике мањих способности, као и 
за ученике натпросечних способности. 

Метод живе речи 
 
Илустративно—
демонстративна 
метода 
практични прикази задатка 
од стране учитеља или 
ученика старијих разреда, 
као и прикази пригодних 
садржаја путем слика, 
скица и видео-технике 
демонстрација задатка  
 
Стручне методе: 
за трчање (оптерећење у 
субмаксималном 
итензитету) метод трајног 
рада;  
за техничке дисциплине из 
атлетике и спортску 
гимнастику метод 
интервално интензивног и 
екстензивног рада;  
за спортске игре 
комбинација претходно 
наведених.  
метод екстензивног и 
интензивног интервалног 
рада. 

Ходају и трче на различите начине 
Ходају и трче користећи препреке 
Играју се дечијих игара 
Трчање са променом правца и ритма 
Скаче у месту на различите начине и из 
различитих положаја 
Скаче у кретању на различите начине 
Скаче у даљ 
Скаче у вис 
Прескаче кратку вијачу на различите начине 
Скакање и прескакање кроз игру 
Бацање лопте у циљ на различите начине 
Воде лопту у ходању и трчању 
Додаје лопту у пару 
Гађање лоптом у циљ 
Хватање и додавање лопте кроз игру 
Пењу се на различите начине уз различите 
предмете и справе 
Пењу се у комбинацији са другим облицима 
и кретањима 
Упор чучећи 
Упор лежећи са померањем руку 
Колут напред 
Колут преко лопте 
Два спојена колута напред 
Колут назад из чучња 
Комбиновање колута напред и назад 
Игра и такмичења кроз мале полигоне 
Упор клечећи на тлу и на греди 
Ходање на ниској греди 
Наскок на греду 
Раде вежбе обликовања користећи палице, 
вијаче, обруче 
Трче и скачу заобилазећи реквизите 
Играју се користећи реквизите 
Дечји поскок са доскоком 
Прескакање вијаче на различите начине 
Вежбе са вијачом 
Увежбавају плес и коло 

Српски језик: 
моторика 
Енглески језик: 
моторика 
Математика: 
примена знања, 
истрајност, уредност 
Свет око нас: 
очување здравља 
Музичка култура: 
народне игре и 
плесови 
Ликовна култура: 
изражавање покретом 
Физичко васпитање: 
сви садржаји 
Чувари природе: 
очување здравља 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Садржаји  Облици  Методе  Активности  Корелација  
Ходање и трчање 
Скакања и прескакања 
Скакања и прескакања 
Вишења, упори и пењања 
Вежбе на справама и тлу 
Вежбе равнотеже 
Вежбе реквизитима 
Ритмичке вежбе и народни 
плесови 
Основи рукомета, кошарке и 
одбојке 
Лична хигијена и хигијена 
здравља 
Пливање (уколико постоји 
интересовање и могућност) 
Крос 
Такмичења и спортске 
активности 

Фронтални рад: 
примењује се у почетној фази обучавања и када је 
обезбеђен довољан простор и количина реквизита 
у односу на број ученика (трчања, вежбе на тлу, 
елементи тимских игара); 
Групни рад:  
са различитим задацима примењује се у фази 
увежбавања и то тако да су групе сталне за једну 
тематску област, групе су састављене према 
индивидуалним способностима ученика 
(хомогенизиране) и чине основ у диференцираном 
приступу избору садржаја, осим главног задатка, 
треба да садрже и помоћне справе за увежбавање 
делова биомеханичке структуре главне вежбе 
(предвежбе), као и оне вежбе које се односе на 
развијање оне способности која је релевантна за 
извођење главне вежбе  
Индивидуалан рад: примењује се за ученике 
мањих способности, као и за ученике 
натпросечних способности. 

Метод живе речи 
 
Илустративно—демонстративна 
метода 
практични прикази задатка од стране 
учитеља или ученика старијих разреда, 
као и прикази пригодних садржаја 
путем слика, скица и видео-технике 
демонстрација задатка  
 
Стручне методе: 
за трчање (оптерећење у 
субмаксималном итензитету) метод 
трајног рада;  
за техничке дисциплине из атлетике и 
спортску гимнастику метод интервално 
интензивног и екстензивног рада;  
за спортске игре комбинација 
претходно наведених.  
метод екстензивног и интензивног 
интервалног рада. 

Ходање,  
трчање,  
скакање,  
вежбање на 
справама и 
тлу,  
извођење 
игара  и 
плесова,  
такмичење,  
играње 
тимских игара 
поштују 
договор и 
правила игре,  
брину о 
уредности 
простора за 
пресвлачење 
и простора за 
рад; 

Српски језик: 
моторика 
Енглески језик: 
моторика 
Математика: 
примена знања, 
истрајност, 
уредност 
Природа и 
друштво: 
очување здравља 
Музичка култура: 
народне игре и 
плесови 
Ликовна култура: 
изражавање 
покретом 
Физичко 
васпитање: 
сви садржаји 
Чувари природе: 
очување здравља 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Садржаји  Облици  Методе  Активности  Корелација  
Атлетика 
Вежбе на тлу и справама 
Ритмичка гимнастике и 
народни плесови 
Основи спортских игара 
Лична хигијена и хигијена 
здравља 
Пливање (уколико постоји 
интересовање и 
могућност) 
Крос 
Такмичења и спортске 
активности 

Фронтални рад: 
примењује се у почетној фази обучавања и када је 
обезбеђен довољан простор и количина реквизита 
у односу на број ученика (трчања, вежбе на тлу, 
елементи тимских игара); 
Групни рад:  
са различитим задацима примењује се у фази 
увежбавања и то тако да су групе сталне за једну 
тематску област, групе су састављене према 
индивидуалним способностима ученика 
(хомогенизиране) и чине основ у диференцираном 
приступу избору садржаја, осим главног задатка, 
треба да садрже и помоћне справе за увежбавање 
делова биомеханичке структуре главне вежбе 
(предвежбе), као и оне вежбе које се односе на 
развијање оне способности која је релевантна за 
извођење главне вежбе  
Индивидуалан рад: примењује се за ученике 
мањих способности, као и за ученике 
натпросечних способности. 

Метод живе речи 
 
Илустративно—демонстративна 
метода 
практични прикази задатка од стране 
учитеља или ученика старијих разреда, 
као и прикази пригодних садржаја путем 
слика, скица и видео-технике 
демонстрација задатка  
 
Стручне методе: 
за трчање (оптерећење у 
субмаксималном итензитету) метод 
трајног рада;  
за техничке дисциплине из атлетике и 
спортску гимнастику метод интервално 
интензивног и екстензивног рада;  
за спортске игре комбинација претходно 
наведених.  
метод екстензивног и интензивног 
интервалног рада. 

Ходање,  
трчање,  
скакање,  
вежбање на 
справама и 
тлу,  
извођење 
игара  и 
плесова,  
такмичење,  
играње 
тимских игара 
поштују 
договор и 
правила игре,  
брину о 
уредности 
простора за 
пресвлачење 
и простора за 
рад; 

Српски језик: 
моторика 
Енглески језик: 
моторика 
Математика: 
примена знања, 
истрајност, 
уредност 
Природа и 
друштво: 
очување здравља 
Музичка култура: 
народне игре и 
плесови 
Ликовна култура: 
изражавање 
покретом 
Физичко 
васпитање: 
сви садржаји 
Чувари природе: 
очување здравља 
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4.2.2.ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 
Сврха изборне наставе је да омогући ученику да слободно креира своје учење у којем ће већ 

усвојена знања проширити и продубити.Од избора ученика и родитеља зависи који ће се изборни 
предмети учити и у ком разреду. Коначна одлука о изучавању одређеног изборног предмета зависи 
од броја ученика који се буду пријавили за тај предмет с тим што број ученика не може бити мањи од 
15. Изјашњавање о изборном предмету вршиће се путем анкете, на почетку или на крају сваке 
школске године. Изабрани изборни предмет на почетку школске године ученик учи до краја исте са 
могућношћу да се наредне године определи за исти или неки други предмет. 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 
(недељно 1 час, годишње 36 часова) 

 
Циљ и задаци 
 
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте 

да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски 
хришћански живот (историјску реалност цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). 
То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринираној, литургијској, 
социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и постојања 
света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, 
којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство 
Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 
припадност и верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на 
доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктриниране поставке спроведу у свим 
сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

 
Задаци православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 
- развије отвореност и однос према Богу као другој и друга чијој личности у односу на нас, као и 

отвореност и однос према другом човеку као икони Божијој, личности, такође, другачијој у односу на 
нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и 
света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас окружује 
и друго, као и одговарање на ова питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

- изграде способности дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, 
успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при 
чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другима, у изналажењу равнотеже 
између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (са људима различитих 
култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; 

- изгради уверење да свет и све што је у њему створени су за вечност, да су сви створени да 
буду причасници вечног живота, те да из те перспективе код ученика развије способност 
разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 
непоновљивом бићу и према творевини Божијој и изгради спремност на покајање. 

 
Садржаји наставе православног катихизиса распоређени су по линеарно-концентричном 

(симбиотичком, спиралном) принципу. То значи да се у сваком разреду изабирају одређени раније 
уведени садржаји, а затим се у оквиру сваке теме, које ће се током дате године школовања низати у 
сукцесивном следу, врши се активизација претходно стечених знања и формираних умења. Наравно, 
у сваком разреду уводе се и потпуно нове теме, које ће послужити као ослонац за надограђивање 
знања у наредним разредима. След тема је у нижим разредима силазни (десцендентни), односно 
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базира се на излагању материје према психолошкој приступачности, док је у вишим разредима 
основне школе узлазни (асцендентни), дакле темељи се на начелима теолошке научне систематике. 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 
Активности: 
У настави треба користити дечја искуства . То се може остварити кроз приче, цртеже које ће 

деца сама цртати и на којима ће увек бити представљена бића у односу, тј. целина онога што се 
црта: нпр. родитељи, браћа, сестре, кућа, двориште, све заједно; море и лађе на мору с птицама и 
сунцем итд. преко дружења и организовања таквих врста игара које ће указивати на заједницу са 
другим као основу постојања. Да би се при том избегла опасност од схватања да свака врста 
заједнице може бити основ истинског постојања, треба увек имати на уму и истицати литургијску 
заједницу као једину истиниту јер се у њој остварује заједница с Богом у Христу, као и литургијско 
искуство заједнице и литургијску структуру која је утемељена на слободи а не на природним 
нагонима. 

Конкретно у треба наглашавати: 
- да је Бог заједница конкретних личности: Оца, Сина и Св. Духа; 
- да Бог није идеја и апстрактан појам, већ жива личност која је постала човек и зато се среће 

преко човека у Литургији; 
- да богољубље истовремено значи човекољубље. 
 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе "Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима" јесте подстицање развоја 
личности и социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да пружи 
могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде 
сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, 
одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге. 

Задаци наставе "Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима" су: 

- олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне интеграције - 
успостављање и развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима; 

- подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном 
идентитету и особености, самопоштовања и самопоуздања; 

- проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема, учење техника за 
превладавање непријатних емоционалних стања; учење видова самопотврђивања без агресивности 
и уз уважавање других; 

- подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватања међусобних разлика; 
- подстицање групног рада, споразумевања и сарадње; 
- развијање комуникативне способности и конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима 

и одраслима; 
- развијање креативног изражавања; 
- упознавање ученика са дечјим правима; 
- подстицање и оспособљавање за активну партиципацију у животу школе при чему је битно 

да све што ученици раде, раде из унутрашње, позитивне мотивације, а не због принуде и 
послушности засноване на страху. 
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ПРВИ РАЗРЕД  

Теме Садржаји 
Наставне 
методе 

Облик рада Активности  

1. Подстицање групног рада, договарања и сарадње 
са вршњацима и одраслима  

- Сусрет родитеља, наставника и ученика.  
- Упознавање ученика са садржајем предмета и 
начином рада. 

Искуствено 
учење 
 
Интерактивни—
кооперативни 
облици учења 
 
Учење по 
моделу 
 
Игровни 
к0онтекст 
 
Дивергентно - 
стваралачко 
учење 
 

ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
 
 
ГРУПНИ ОБЛИК 
 
 
 
РАД У ПАРУ 
 
 
 
ИНДИВИДУАЛНИ 
ОБЛИК 
 

уобличавање и 
поимање личних, 
аутентичних 
доживљаја кроз 
размену у групи,  
пробају 
различите видове 
изражавања и 
симболизације 
унутрашњих 
искустава,  
кроз игру 
истражују 
разноврсна, 
дивергентна 
решења за 
проблеме са 
којима се 
суочавају,  
учење кроз 
размену 
слушања, 
сагледава свој 
доживљај,  
игре улога, 
цртање, 
пантомима, 
вербални исказ, 
игре покрета, итд. 

2. Подстицање развоја самосвести, самопоштовања 
и уважавања других  

Свет о себи I 
Свет о себи II 
Времеплов 

3. Оспособљавање ученика да препознају и 
разумеју сопствена осећања и потребе, и њихову 
међусобну повезаност и да штите и остварују своје 
потребе на начин који не угрожава друге. 

Снови (Непријатни снови) 
Снови (Пријатни снови) 
Моје жеље 
Ја када порастeм 
Ја и како ме види други 

4. Развијање комуникативне способности, 
невербалне и вербалне комуникације, вештина 
ненасилне комуникације. 

Шта ме брине 
Моје место за опуштање 
Изражавање осећања 
Комуникација осећања 
Мој бес I 
Мој бес II 

5. Оспособљавање ученика за примену вештина 
ненасилне комуникације у решавању сукоба и 
вршњачком посредовању. 

Страхови I 
Страхови II 
Туга 
Љубав 

6. Оспособљавање ученика да упознају непосредно 
друштвено окружење и сопствено место у њему, и 
да активно доприносе развоју школе по мери 
детета.  

Сарадња I 
Сарадња II 

7. Оспособљавање ученика да упознају и уважавају 
дечја права и да буду способни да активно учествују 
у њиховом остваривању. 

Увредљиви надимци 
Пријатељство 
Тајни пријатељ  
Комуникација и неспоразуми I 
Комуникација и неспоразуми II 
Неспоразуми са родитељима 
Тужакање 
Конфликти 

8. Развијање и неговање основних људских 
вредности  

Права деце 
Школа какву желим 
Да кажем слободно 
Право на игру 

9. Евалуација Ја пре, ја после 
Презентација резултата рада родитељима 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

Теме Садржаји Наставне методе Облик рада Активности  

1. Подстицање групног рада, договарања 
и сарадње са вршњацима и одраслима  

- Сусрет родитеља, наставника и ученика.  
- Упознавање ученика са садржајем предмета и 
начином рада. 

Искуствено учење 
 
Интерактивни—
кооперативни облици 
учења 
 
Учење по моделу 
 
Игровни к0онтекст 
 
Дивергентно - стваралачко 
учење 
 

ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
 
 
ГРУПНИ ОБЛИК 
 
 
 
РАД У ПАРУ 
 
 
 
ИНДИВИДУАЛНИ 
ОБЛИК 
 

уобличавање 
и поимање 
личних, 
аутентичних 
доживљаја 
кроз размену у 
групи,  
пробају 
различите 
видове 
изражавања и 
симболизације 
унутрашњих 
искустава,  
кроз игру 
истражују 
разноврсна, 
дивергентна 
решења за 
проблеме са 
којима се 
суочавају,  
учење кроз 
размену 
слушања, 
сагледава свој 
доживљај,  
игре улога, 
цртање, 
пантомима, 
вербални 
исказ, игре 
покрета, итд. 

2. Подстицање развоја самосвести, 
самопоштовања и уважавања других  

- Репортери 
- Поносим се што.  
- Изражавање захвалности другоме.  

3. Оспособљавање ученика да препознају 
и разумеју сопствена осећања и потребе, 
и њихову међусобну повезаност и да 
штите и остварују своје потребе на начин 
који не угрожава друге. 

- Речник осећања.; 
- Како се ко осећа.  
- О стиду и срамоти.  
- Љубомора.  
- Кривица.  
- Ја и љубав.  
- Моје потребе.  

4. Развијање комуникативне способности, 
невербалне и вербалне комуникације, 
вештина ненасилне комуникације. 

- Како да кажем.  
- Слушање и неслушање.  
- Да ли се чујемо.  
 Чујем ти срце.  

5. Оспособљавање ученика за примену 
вештина ненасилне комуникације у 
решавању сукоба и вршњачком 
посредовању. 

- Кад ја нећу.  
- Посредовање у сукобу између дечака и 
девојчица.; 
- Посредовање у сукобу између ученика истог 
пола.  
- Посредовање у сукобу између родитеља и деце.  

6. Оспособљавање ученика да упознају 
непосредно друштвено окружење и 
сопствено место у њему, и да активно 
доприносе развоју школе по мери детета. 

- Породично стабло.  
- Жирафе у учионици.; 
- Шта се коме допада.  
- Шта можемо да урадимо.. 

7. Оспособљавање ученика да упознају и 
уважавају дечја права и да буду способни 
да активно учествују у њиховом 
остваривању. 

- Дечја права.  
- Моја одговорност.; 
- Кад деца крше дечја права.  
- Кад родитељи крше дечја права.  
- Кад одрасли у школи крше дечја права.; 
- Различити смо али су нам права иста..

8. Развијање и неговање основних 
људских вредности  

- Ја то већ умем.  
- Шта кад се то деси.; 
- Мој омиљени јунак из приче/бајке/филма.  
- Сарадња.. 

9. Евалуација - Ја пре, ја после.  
- Презентација резултата рада родитељима. 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Садржаји Наставне методе Облик рада Активности  

1. тема: Подстицање групног рада,договарања 
и сарадње са вршњацима и одраслима 

Искуствено учење 
 
Интерактивни—кооперативни 
облици учења 
 
Учење по моделу 
 
Игровни к0онтекст 
 
Дивергентно - стваралачко учење 
 
 

ФРОНТАЛНИ ОБЛИК 
 
 
 
ГРУПНИ ОБЛИК 
 
 
 
РАД У ПАРУ 
 
 
 
ИНДИВИДУАЛНИ ОБЛИК
 

уобличавање и поимање личних, 
аутентичних доживљаја кроз 
размену у групи,  
пробају различите видове 
изражавања и симболизације 
унутрашњих искустава,  
кроз игру истражују разноврсна, 
дивергентна решења за проблеме 
са којима се суочавају,  
учење кроз размену слушања, 
сагледава свој доживљај,  
игре улога, цртање, пантомима, 
вербални исказ, игре покрета, итд 

2. тема: Уважавање различитости и особености 

3. тема: Пријатељство 

4. тема: Појединац и заједница 

5. тема: Заштита од насиља: ненасилно 
решавање сукоба 

6. тема: Развијање моралног расуђивања 

7. тема: Развијање еколошке свести 

8. тема: Евалуација 

 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Садржаји Задаци Методе Облици рада Активности 

- Подстицање групног рада, 
договарања и сарадње са 
вршњацима и одраслима 

- Дечија права 
- Заједно стварамо 
демократску атмосферу у 
нашем разреду, школи 

- Живим демократију, 
демократска акција 

- Људско биће је део целог 
света, развијање еколошке 
свести 

- Људско биће је део целог 
света, развијање еколошке 
свести 

- Евалуација 

приврженост демократским начелима 
и поступцима 
приврженост мирољубивом, 
партиципативном и конструктивном 
решавању проблема 
спремност на заступање својих и 
туђих права 
спремност на преузимање јавне 
одговорности за своје поступке 
заинтересованост за свет око себе и 
отвореност према разликама 
спремност на саосећање са другима и 
помоћ онима који су у невољи 
 спремност на супростављање 
предрасудама, дискриминацији и 
неправди на свим нивоима. 

Искуствено учење 
 
Интерактивни—
кооперативни 
облици учења 
 
Учење по моделу 
 
Игровни к0онтекст 
 
Дивергентно - 
стваралачко 
учење 
 
 

ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
 
 
ГРУПНИ ОБЛИК 
 
 
 
РАД У ПАРУ 
 
 
 
ИНДИВИДУАЛНИ 
ОБЛИК 

уобличавање и поимање 
личних, аутентичних 
доживљаја кроз размену у 
групи,  
пробају различите видове 
изражавања и 
симболизације унутрашњих 
искустава,  
кроз игру истражују 
разноврсна, дивергентна 
решења за проблеме са 
којима се суочавају,  
учење кроз размену 
слушања, 
сагледава свој доживљај,  
игре улога, цртање, 
пантомима, вербални исказ, 
игре покрета,
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НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљ: 

Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно 
упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем 
окружењу. 

Задаци: 

Усвајање елементарних знања о: 

- разлици између фолклорног и актуелног окружења, и то кроз: 
- упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме, пословице); 
- упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, 

успаванке, разбрајалице итд.); 
- усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима (различити за сваки разред у 

првом циклусу); 
годишњем циклусу, и то кроз познавање: 
- основних разлика између градског и сеоског начина живота, 
- основних сезонских радова, 
- основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове, 
- основних и општих празника, 
- обичајно-обредних радњи везаних за те празнике. 

ПРВИ РАЗРЕД 
Циљ и задаци Садржаји  Начин остваривања 
- упознавање основних 
елемената дечјег фолклора 
(игре и кратке текстуалне 
форме); 
- овладавање декоративним 
елементима главних 
(најопштијих) фолклорних 
празника (верских и сезонских) 
везаних за годишњи циклус; 
- стицање елементарних знања 
о носећим наставним мотивима 
(хлеб и биљке). 

Тема: Питај своју баку... 

Тема: Радови и празници 

Тема: Зимски хлебови и 
пролећно биље (носећи мотив 
за први разред) 

 

компаративни метод  
интердисциплинарни приступ 
 изостанак теоријске наставе 
истраживачки рад 
 активно укључивање и стална 
повратна информација од 
стране породице 

 
ДРУГИ РАЗРЕД 
Циљ и задаци Садржаји Начин остваривања 
Усвајање знања о фолклорним празницима, биљкама и 
хлебовима (што су били носећи наставни мотиви у првом 
разреду), кроз следеће: 

- познавање разлике између отвореног и затвореног 
простора (ливада - кућа); 
- познавање разлике између настањивог и ненастањивог 
простора (шта је најмањи услов да се нешто сматра домом); 
- познавање различитих облика становања (пећина, кућа, 
село, варош, град); 
- елементарно познавање структуре традиционалне куће.  

Тема: 
Биљке 

Тема: 
Кућа 

 

компаративни метод  
интердисциплинарни 
приступ 
 изостанак теоријске 
наставе истраживачки 
рад 
 активно укључивање и 
стална повратна 
информација од стране 
породице 
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ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Циљ и задаци: 

- Продубљивање знања о фолклорним празницима,кући,занату 
- Стицање елементарних знања о традиционалним облицима транспорта и транспортним 
средствима и њиховом значају за живот људи на селу и граду. 

- Упознавање раличитих народних музичких инструмената и њихове улоге у традицијској 
култури; 

- Упознавање са носиоцима народне традиције(усменим,писаним и материјалним) 
- Схватање важности чувања и неговања народне традиције. 

Тема  Садржаји  
ТРАДИЦИОНАЛНИ 
ОБЛИЦИ 
ТРАНСПОРТА И 
ТРАНСПОРТНА 
СРЕДСТВА 

Сувоземни унутрашњи саобраћај(пешачки саобраћај,колски,занимања у 
сувоземном саобраћају); 
Трасирање, изградња и одржавање путева; 
Пратећи објекти(ханови,караван-сараји) 
Значајнио путеви у прошлости 
Поштански саобраћај(голубови писмоноше,писмоноше-татари,телали...) 
Саобраћај на води(транспорт водом,од балвана до брода,прелаз преко 
воде-брвно,скела,мостови...) 

НАРОДНИ МУЗИЧКИ 
ИНСТРУМЕНТ 

Врсте народних музичких ихструменеата(гусле,фрула,гајде,свирала од 
сламу, свирала од перја црног лука,пиштаљка од врбове гране,виолина од 
кукурузовине,свгирала од кукуте,тиква...) 
Материјали од којих су изградђени музички инструменти 
Улога музичких инструмената у обележавању годишњег циклуса 
обичаја(обреди,празници) и животног циклуса 
обичаја(рађање,крштење,свадба,испраћај у војску) 

НОСИОЦИ НАРОДНЕ 
ТРАДИЦИЈЕ 
 

Начин преношења народне традиције(усмени,писани и материјални 
садржај) 
Начини чувања традицијске културе 
Науке установе и друштва која се баве чувањем неговањем традицијске 
културе 
Преношење садржаја народне традиције из садашњег времена на наредна 
поколења. 

Укупно  36 часова 
 

РУКА У ТЕСТУ – ОТКРИВАЊЕ СВЕТА 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 
 

Циљ и задаци овог изборног предмета су: 
- развијање основних појмова из природних наука и њихово повезивање; 
- развијање радозналости и истраживачких способности; 
- развијање основних елемената логичког и критичког мишљења; 
- подстицање усменог и писменог изражавања кроз дискусије и записе о изведеним огледима. 
 

ПРВИ РАЗРЕД 
 
Циљеви и задаци: 
- формирање елементарних научних појмова из природних наука; 
- уочавање важних особина објеката или појава које се испитују; 
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- препознавање неких критеријума за класификацију објеката и живих бића на основу уочених 
особина; 
- задовољење сопствене радозналости трагањем за одговорима на различите начине (постављањем 
питања, хипотеза, испробавањем...); 
- постављање хипотеза, односно исказивање претпоставки за решавање проблема; 
- извођење једноставних огледа; 
- подстицање истрајности и сарадње у покушајима заједничког постављања и решавања проблема; 
- уочавање узрочно-последичних веза између појава и процеса у окружењу и изведеним огледима; 
- решавање једноставних проблем-ситуација, самостално и у тиму; 
- развијање критичког односа према информацијама које се добијају чулима. 
 
Садржаји Начин реализације 
Различите врсте кретања и њихове карактеристике  
Котрљање и клизање  
Клати се, љуља, таласа... 
Све што стоји - хтело би да стоји, све што иде - 
хтело би да иде 
Балони високо лете, "покрећу" бродове и ракете 
Свећа која гори у води  
Водени пешчани сат  
Слатки модел вулкана  
Правим облак, кишу и лед 
Тела (чврста, течна и гасовита) заузимају одређени 
простор и на одређени начин га попуњавају  
Колико нас чула варају  
Да ли у корпи пуној јабука има још места  
У свету мерења (основне представе о мерењу и 
мери)  
Поређење и мерење дужине, масе и запремине  
У свету електрицитета 
Могућности наелектрисавања тела и њихова 
својства  
Светлост и сенка  
Можеш ли стићи своју сенку  
Боје дуге  
Видим да растем  
Шаре које живот значе 

- Активности ученика: посматрање, 
сакупљање материјала и података, 
упоређивање, класификовање, бележење, 
замишљање и постављање огледа 
(експеримената), објашњавање, коришћење 
података, представљање оног што је виђено 
и урађено, постављање једноставних модела, 
дискутовање о резултатима  и давање 
предлога нових експеримената, самостално и 
групно истраживање. 
- Активности наставника: Наставник води и  
усмерава.ученике у свим етапама 
''истраживачког'' рада: приликом постављања  
питања и хипотеза, предлагања огледа, 
њиховог извођења и представљања 
резултата рада; на часове могу бити позвани 
разни гости – стручњаци који могу пренети 
своја искуства деци 

 
ДРУГИ РАЗРЕД 
 

Циљеви и задаци 
- формирање елементарних научних појмова из природних наука; 
- подстицање дечијих интересовања и интелектуалне активности; 
- подстицање дечијих питања, истраживања и дискусије; 
- препознавање неких критеријума за класификацију материјала и њихово коришћење; 
- постављање хипотеза и исказивање претпоставки за решавање проблема; 
- предлагање, самостално постављање и извођење једноставних огледа на основу упутства; 
- развијање критичког промишљања кроз посматрање и експеримент; 
- уочавање узрочно-последичних веза између појава и процеса у окружењу и изведеним 

огледима; 
- решавање једноставних проблем-ситуација, самостално и у тиму; 
- развијање критичког односа према информацијама које се добијају чулима; 
- препознавање опасности и услова за безбедан рад. 
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Садржаји Начин реализације 
Различити облици кретања у окружењу  
Кретање у забавном парку  
Како изазвати таласе у води  
Брзо, брже, најбрже - од чега то зависи  
Материјали и њихова електрична проводљивост  
Када ће сијалица да светли  
Дрво или метал - где се користе и зашто  
Мерим - значи упоређујем (мерење дужине, масе, 
времена и температуре) 
Дневна температура ваздуха 
Како настају различити звуци 
Својства звука (јачина, боја и висина) 
Звуци у жици и свирали 
Високо Ц 
Биљке траже своје тло 

- Активности ученика: посматрање, сакупљање 
материјала и података, упоређивање, класификовање, 
бележење, замишљање и постављање огледа 
(експеримената), објашњавање, коришћење података, 
представљање оног што је виђено и урађено, постављање 
једноставних модела, дискутовање о резултатима  и 
давање предлога нових експеримената, самостално и 
групно истраживање. 
- Активности наставника: Наставник води и  
усмерава.ученике у свим етапама ''истраживачког'' рада: 
приликом постављања  питања и хипотеза, предлагања 
огледа, њиховог извођења и представљања резултата 
рада; на часове могу бити позвани разни гости – 
стручњаци који могу пренети своја искуства деци 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Циљеви и задаци: 
- формирање елементарних научних појмова из природних наука; 
- развијање дечијих интересовања и интелектуалне активности; 
- развијање истраживачких способности и креативности кроз различите поставке експеримента; 
- испитивање основних карактеристика гасова, течности и чврстих тела и  препознавање  

критеријума за њихову класификацију;  
- формулисање питања, постављање хипотеза и исказивање претпоставки   за решавање 

проблема; 
- развијање критичког промишљања кроз посматрање и експеримент; 
- уочавање узрочно-последичних веза између појава и процеса у окружењу и  изведеним 

огледима; 
- решавање једноставних проблем-ситуација, самостално и у тиму; 
- коришћење научног речника, примереног узрасту, за описивање промена својстава 

материјала, појава и  процеса; 
- подстицање усменог и писменог изражавања кроз дискусије и вођење експерименталне 

свеске; 
- развијање критичког односа према информацијама које се добијају чулима; 
- препознавање опасности и услова за безбедан рад. 

Садржаји Начин реализације 
Испитајмо нека својства ваздуха, воде и смеша 
(раствора), или онога што удишемо, пијемо и 
једемо. 
Да ли је боца празна? 
Ветроказ. 
Мали замрзивач. 
Како сачувати лед. 
Водена турбина. 
Потопи једрењак. 
Плива – тоне јаје. 
Направи магнет. 
Да ли вода проводи електричну струју? 
Да ли ће заједно да падну на земљу (кликери 
различитих величина, једнаке коцке од дрвета, 
пластике и стиропора...)? 
Шта најбрже пада: лист, лоптица или авион – све 
од хартије? 
Како нам помаже Земљина тежа? 
Мерење времена. Пешчани сат. 

- Активности ученика: посматрање, сакупљање 
материјала и података, упоређивање, 
класификовање, бележење, замишљање и 
постављање огледа (експеримената), 
објашњавање, коришћење података, 
представљање оног што је виђено и урађено, 
постављање једноставних модела, дискутовање о 
резултатима  и давање предлога нових 
експеримената, самостално и групно истраживање. 
- Активности наставника: Наставник води и  
усмерава.ученике у свим етапама ''истраживачког'' 
рада: приликом постављања  питања и хипотеза, 
предлагања огледа, њиховог извођења и 
представљања резултата рада; на часове могу 
бити позвани разни гости – стручњаци који могу 
пренети своја искуства деци 
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ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 
 
ПРВИ РАЗРЕД 
 

Циљ и задаци 
- Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, апарата, 

уређаја и рачунара; 
- развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; 
- упознавање и руковање играчкама и кућним апаратима и уређајима; 
- упознавање са рачунаром и његовим деловима; 
- развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и 

рачунара. 
 

Садржаји Начин реализације 
- Употреба појединих врста материјала. 
- Избор и употреба једноставног прибора и алата. 
- Класификација материјала и предмета према одређеним параметрима. 
- Прављење целине од делова (на пример, слагалице). 
- Склапање модела од датих елемената (коцкице, дати делови неке целине...). 
- Упознавање улога појединих управљачких делова (прекидачи, клизачи и тастери) 
кућних апарата и уређаја. 
- Руковање појединим кућним апаратима и уређајима. 
- Правилно постављање батерије у играчке, батеријске лампе, даљинске 
управљаче... 
- Саставни делови рачунара (кућиште, монитор, звучници, штампач, тастатура, 
миш) и њихова намена. 
- Радње мишем. 
- Правилно укључивање рачунара, покретање програма и искључивање рачунара. 
- Елементи графичког радног окружења (прозор, икона, дугме...). 
- Руковање прозорима и иконама. 
- Покретање програма са ЦД-а. Готови програми (за забаву и учење). 
- Програм за цртање. 
- Тастатура. 
- Штампање. 

- креирање писма, 
постера, транспарента, 
позивнице, честитке, 
календара, албума... 
снимање текста или 
цртежа, штампање на 
штампачу, користећи 
једноставан програм и 
лако обрадив материјал 
(папир, картон, текстил и 
сл.) 
- игра кроз прожимање 
елемената радно-
техничких и 
информатичких садржаја 
- склапање модела  
- кроз игру, упознати 
могућности примене 
рачунара у графичким 
креацијама 

 
ДРУГИ РАЗРЕД 
 

Циљ и задаци 
- Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, апарата, 

уређаја и рачунара; 
- развијање конструкторских вештина; 
- развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; 
- упознавање са рачунаром и његовим деловима; 
- стицање знања и развијање вештина за рад на рачунару; 
- стицање знања о могућностима примене стечених вештина у даљем учењу, игри и 

свакодневном животу. 
- развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и 

рачунара. 
Садржаји Начин реализације 
- Употреба појединих врста материјала и готових елемената. 
- Избор и употреба једноставног прибора и алата. 
- Класификација материјала и предмета према одређеним параметрима. 
- Употреба материјала и предмета и прављење једноставних делова и 
целина. 
- Руковање једноставним фотоапаратом. 
- Саставни делови рачунара. 

- креирање писма, постера, 
транспарента, позивнице, 
честитке, календара, албума... 
снимање текста или цртежа, 
штампање на штампачу, 
користећи једноставан програм 
и лако обрадив материјал 
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- Миш. 
- Готови програми (за забаву, рачунање и учење). 
- Употреба тастатуре. 
- Програм за цртање. 
- Чување цртежа (дати име и одредити место). 
- Проналажење сачуваног документа. 
- Програм за обраду текста - унос текста. 
- Штампање. 
- Скенирање. 
- Руковање дигиталним фотоапаратом. 
- Обрада слика. Фото албум. 
- Коришћење готових програма и припремљених шаблона за израду писма, 
честитке, календара, дипломе... 

(папир, картон, текстил и сл.) 
- игра кроз прожимање 
елемената радно-техничких и 
информатичких садржаја 
- склапање модела  
- кроз игру, упознати 
могућности примене рачунара 
у графичким креацијама 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Циљеви и задаци 
- Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, уређаја и 

рачунара; 
- развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; 
- развијање конструкторских вештина; 
- упознавање и употреба образовних  програма; 
- упознавање једноставног програма за цртање и одговарајуће “алате”; 
- развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у игри и 

свакодневном животу; 
- развијање способности решавања једноставних задатака уз помоћ рачунара. 

Садржаји Начин реализације 
Правимо, конструишемо 
Играмо игрице 
Компјутерски буквар  
Играмо се и цртамо 
Пиши – бриши 
Рачунамо - рад са калкулатором  
Креирамо, стварамо 

- креирање писма, постера, транспарента, позивнице, честитке, 
календара, албума... снимање текста или цртежа, штампање на 
штампачу, користећи једноставан програм и лако обрадив материјал 
(папир, картон, текстил и сл.) 
- игра кроз прожимање елемената радно-техничких и информатичких 
садржаја 
- склапање модела  
- кроз игру, упознати могућности примене рачунара у графичким 
креацијама 

 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Садржаји Задаци Методе Облици рада Активности 
Цртамо и 
пишемо 
Правимо 
одељењске 
новине 
Играмо се и 
снимамо 
Креирамо, 
стварамо 

развијање умења и вештина за 
коришћење материјала, прибора, 
алата и рачунара у игри и 
свакодневном животу; 
-развијање креативности, логичког 
мишљења и способности 
комбиновања; 

упознавање и употреба 
једноставних програма за 
рачунарске игре и образовне 
програме; 
развијање способности решавања 
задатака уз помоћ рачунара; 
развијање конструкторских 
вештина; 
развијање способности за тимски 
рад. 

Дијалошка, 
демонстративна 

Фронтални,  
индивидуални, у 
пару 

Рад са 
рачунаром 
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 
 
Циљ 
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. 
 
ПРВИ РАЗРЕД 

Задаци  Садржај  Наставне методе Облици рада Активности ученика 
Активности 
наставника 

-упознавање појма и 
оснивних елемената 
животне средине; 
-уочавање и 
описиљње основних 
појава и промена у 
животној средини; 
-уочавање и 
описивање појава 
које угрожавају 
животну средину; 
-развијање 
одговоног односа 
према себи и 
животној средини; 
-развијање навика и 
рационало 
коришћење 
природних 
богатстава; 
-развијање 
радозналости, 
креативности и 
истраживачких 
способности; 
-развијање основних 
елемената логичког 
и критичког 
мишљења. 

  Вода, ваздух, земљиште 
(услови живота), бике и 
животиње 

Творевине људског рада 
 
 Сезонске промене на биљкама и 

животињама у току године 
(цветање, листање, опадање 
лишћа, сеоба птица...) 

 Односи исхране у животној 
редини – најближој околини (ко 
је коме храна) 

 Најчешће угрожене биљне и 
животињске врсте Загађивање 
воде и последице 

 Загађивање ваздуха и 
последице 

 Загађиванје земљишта и 
последице 

 Бука – штетне последицеБрига о 
биљкама и животињама у 
непосредној околини 

 Најчешће угрожене биљне и 
животињске врсте у непосредној 
околини и њихова заштита 

 Рационално коришћење 
природих богатстава 
(раздвајање отпада за 
рециклажу) 

 Разградиве и неразградиве 
материје 

 

- решавање 
проблем-
ситуација 

- кооперативне 
методе учења 

- интерактивне 
методе 

- амбијентално 
учење 

- експериментална 

- стваралачке 
методе 

- метод 
демонстације 

   

- индивидуални,  
 
- рад у пару, 
  
- групни рад, 
  
- фронтални 

- посматра, уочава, 
закључује,  изводи 
експерименте, 
записује закључке, 
црта, примењује 
усвојена знања о 
заштити човекове 
животне средине, 

- припрема и 
организује час, 
припрема 
наставна 
средства, ствара 
пријатну 
атмосферу за рад, 
прирема 
илустације, 
енциклопедије и 
другу литературу 
за рад, изводи 
ученике у 
непосредну 
околину ради 
уочавања и 
запажања, својим 
понашањем утиче 
да се ученици 
пажљиво 
понашају према 
животној средини, 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

Задаци: 
 

Тема Садржај 
Наставне 
методе 

Облик рада Активност 

- знати појам животна 
средина и њене 
елементе; 
- препознавање и 
описивање 
најуочљивијих појава и 
промена у животној 
средини; 
- стицање знања о 
појавама које 
угрожавају животну 
средину; 
- формирање навика и 
развијање одговорног 
односа према себи и 
животној средини; 
- развијање 
радозналости, 
креативности и 
истраживачких 
способности; 
развијање основних 
елемената логичног и 
критичног мишљења. 
 

ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 

- Вода, ваздух, земљиште (услови живота), биљке и животиње; 
-творевине људског рада. 

Партиципативне 
методе. 
 
Решавање 
проблем-
ситуација  
 
Кооперативне 
методе  
 
Интерактивне 
методе,  
 
Амбијентално 
учење  
 
Игра  

 
ФРОНТАЛНИ 
ОБЛИК 
 
 
ГРУПНИ ОБЛИК 
 
 
РАД У ПАРУ 
 
 
ИНДИВИДУАЛНИ 
ОБЛИК 

Активности су 
креативне, 
истраживачког 
типа и развијају 
радозналост са 
елементима 
критичког и 
логичког 
мишљења. 
Посматрање 
Описивање - 
Процењивање ; 
Груписање - 
Праћење - 
Бележење - 
Практиковање 
Експериментисање 
 Истраживање - ; 
- Сакупљање - - 
Стварање -  
- Играње - ; 
- Активности у 
оквиру мини-
пројекта - 

ПРИРОДНЕ 
ПОЈАВЕ И 
ПРОМЕНЕ У 
ЖИВОТНОЈ 
СРЕДИНИ 

- Сезонске промене на биљкама и животињама (у спољашњем изгледу 
и понашању у зависности од годишњих доба, сеоба, 
презимљавање,...); 
- односи исхране - ланци исхране. 

ЗАГАЂИВАЊЕ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

- Извори загађивања воде; 
- извори загађивања ваздуха; 
- извори загађивања земљишта; 
- последице загађивања животне средине; 
- загађујуће материје у домаћинству (хемикалије, ознаке за опасне 
материје на амбалажи); 
- понашања која нарушавају изглед творевина људског рада (школа, 
зграда, споменика културе...). 

ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ И 
ЗАШТИТА 
ЗДРАВЉА 

- Брига о биљкама и животињама у непосредној околини (прављење 
хранилица, појилица и кућица за птице, гајење и заливање биљака...); 
- најчешће угрожене биљне и животињске врсте из непосредне 
околине и њихова заштита; 
- лековита својства неких биљака (нана, камилица, жалфија,...); 
- рационално коришћење природних богатстава: штедња воде, 
енергије; 
- рециклажа (папир, стакло, пластика, метал...); 
- прављење компоста; 
- правила понашања која доприносе очувању здравља. 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Циљеви  Теме 
Број 
часова 

Начин реализације 

- разумавање појава везаних за непосредну животну 
средину; 
- препознавање негативних појава у човековом односу 
према животној средини; 
- уочавање узрочно-последичних веза у животној средини; 
- васпитавање ученика да чува и уређује простор у коме 
живи и учи; 
- стицање навика одговорног понашања према 
животињама; 
- развијање интересовања и способности за активно 
упознавање и чување животне средине; 
- решавање једноставних проблем-ситуација(самостално и 
у тиму); 
- развијање правилног става и критичког мишљења. 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 6 Описивање, цртање, 
играње, оглед, 
посматрање, прачење, 
истраживање, 
сакупљање, 
организовање акција, 
амбијентално учење, 
корелација са другим 
наставним предметима 

ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У ЖИВОТНОЈ 
СРЕДИНИ 6 

ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 12 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 12 

УКУПНО 36 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Садржаји Задаци Методе Облици рада Активности Корелација 
Животна 
средина 
Природне 
појаве и 
промене у 
животној 
средини 
Зашита 
животне 
средине 

оспособљавање за активно упознавање стања животне средине; 
познавање узрочно-последичних веза у животној средини; 
познавање негативних утицаја човека на животну средину; 
испитивање узрочно-последичних веза у животној средини 
извоћењем једноставних огледа; 
подстицање одговорног односа према живом свету; 
подстицање одговорног односа за рационално коришћење 
природних богатстава; 
уочавање различитости у живом свету као услова за опстанак; 
испитивање појава и промена у природи; 
подстицање одговорног,здравог односа према себи; 
оспособљавање за решавање проблемских ситуација 
самостално/тимски; 
оспособљавање за доношење правилног става и за критичко 
мишљење. 

Дијалош
ка, 
демонст
ра-
тивна, 
илустра-
тивна, 
амбијент
ална 

Фронтални, 
индивидуа-
лни, групни 
у пару 

Прати, 
бележи, 
црта, 
експеримен
тише, игра 
се, 
коментариш
е, закључује 

Српски језик, 
математика, 
музичка 
култура, 
ликовма 
култура, 
Природа и 
друштво 

 

ЛЕПО ПИСАЊЕ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 
Циљ и задаци  Садржаји Наставни облици Наставне методе Активности 

Циљ 
Оспособљавање ученика за лепо писање и развој 

сензибилитета за препознавање писма упоредо са 
развојем моторичких способности, као и усвајање читког 
и уредног писања. 

Задаци: 
- усвајање правилног повлачења уских и широких, 

косих, усправних и положених линија; 
- развијање способности за обједињавање линија у 

слова; 
- развијање способности повезивања слова у речи и 

реченице; 
- упућивање ученика у коришћење различитих 

материјала и подлога  за писање; 
- оспособљавање ученика за припремање материјала 

за писање; 
- развијање моторичких способности у процесу лепог 

писања. 

Писање ћириличких слова 
према калиграфским 
правилима у процесу 
комплетног савладавања 
азбуке. 
Појмови: писмо, ћирилица. 

индивидуалини, 
 у пару,  
групни, 
фронтални 

посматрање, 
закључивање,  
уочавање,  
сагледавање, 
изражавање, 
демонстрација 

мисли, 
 уочава, 
 запажа, 
замишља,  
изражава 
своје идеје,  
црта,  
слика,  
ваја,  
реже,  
обликује, 

Цело-део, велико-мало, 
високо-ниско, уско-широко, 
светло-тамно, обло-рогљасто. 
Лево-десно, горе-доле, 
испред-иза, више-ниже, 
између, усправно-положено-
косо, пуно-празно, отворено-
затворено... 
Испупчен-удубљен, прав-крив, 
једноставан-сложен... 
Словни знаци (штампана 
слова, писана слова), 
бројеви... 
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5. ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ И АКТИВНОСТИ ДРУГИХ ОБЛИКА 
НЕПОСРЕДНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
Други облици непосредног образовног рада који су од значај за остваривање прописаних 

циљева и исхода су: настава у природи, екскурзија, секције, друштвене, техничке, хуманитарне, 
спортске и културне активности, час одељењског старешине, допунска настава и додатна настава.  

Кроз ове облике огледају се и специфичности наше школе. 
Детаљна разрада саджаја и активности биће дата у оперативним плановима наставника. 

5.1. НАСТАВА У ПРИРОДИ 
Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети и ваннаставне активности у климатски погодном месту из здравствено-
рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога. 

 
Циљеви наставе у природи су: 
- Очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног 
психофизичког и социјалног развоја 

- Стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и 
коришћења слободног времена; 

- Проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосрдном природном и 
друштвеном окружењу; 

- Развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити 
природе 

- Социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и 
одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

- Развијање позитивних односа према националним и естетским вредностима. 
 
Начин организације 
- Настава у природи организује се уз писмену сагласност родитеља, за најмање 80 ученика 
одељења. 

- Чланови Стручног веће за разредну наставу договорили су се да се одлуке о могућим местима где 
се може изводити настава доносе на почетку сваке школске године уз уважавање потреба и 
интересовања ученика и родитеља.  

- Задаци и садржаји ће бити део Годишњег плана школе. 
 

5.2. ЕКСКУРЗИЈЕ  
 

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да се допринесе остваривању 
сврхе, циљева и задатака образовања, као и циљева и задатака наставних предмета; да ученици 
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа; да се оспособе да 
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; да развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за наставне садржаје, као и непосредно упознавање с појавама и односима у 
природној и друштвеној средини, упознавање с културним, историјским и духовним наслеђем и 
привредним достигнућима. 

На екскурзијама се могу реализовати следећи садржаји: уочавање облика рељефа и 
површинских вода у околини и природно-географских одлика Србије; посматрање карактеристичних 
биљака и животиња; посета угрожени и заштићеним подручјима; развијање способности оријентације 
у простору и времену, обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми, 
обилазак привредних предузећа, упознавање са прошлошћу и културном баштином завичаја и 
отаџбине. 

Детаљна разрада програма екскурзије биће дата у Годишњем плану школе. 
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5.3. СЕКЦИЈЕ  
 

Секције, као ваннаставна активност, резултат су потребе да се креативност и смисао за 
стваралаштво ослободе и да на ефикасан начин подстичу ученика и да усмере његове активности на 
здраве, занимљиве, креативне и друштвено прихватљиве начине понашања и правилно коришћење 
слободног времена. Ученици се опредељују за секције зависно од интересовања, склоности и 
талента. 

 
Учитељи ће у својим оперативним плановима детаљно разрадити садржаје, активности, 

начине остваривања и исходе који се могу очекивати. 
 
 

Циљ  Носиоци  
Начин 
реализације 

Начин 
вредновања 

Употребљивост 
знања 

Ликовна секција                                                                                                        Време: 1 час недељно 
Развијање интересовања 
за ликовно 
стваралаштво, 
подстицање маште, 
креативности и 
мотивације за учење 

Учитељица 
Марија Николић 
и наставник 
ликовне културе 

Ликовни радови 
коришћењем 
различитих техника 

Учешће и 
организовање 
изложби 

Уређење школског 
простора 
Развијање смисла 
за лепо 

Драмска секција                                                                                                        Време: 1 час недељно 
Развијање вештина и 
способности да се глуми, 
подстицање маште, 
креативности и 
мотивације за учење 

Учитељице 
Вукица Спасић и 
Јелена Митић 

Кроз игру, забаву и 
глуму научити и 
увежбати драмски 
наступ 

Учешће на 
приредбама  

Драматизација 
текстова у редовној 
настави 

Литерарно-новинарска секција                                                                              Време: 1 час недељно 
Развијање писаног 
изражавања и познавање 
правописа, пшраћење 
дешавања у школи и 
учешће у издавању 
школског листа, 
развијање љубави према 
књижевности и српском 
језику 

Учитељице Ана 
Гавриловић, 
Татјана 
Стојковић  и 
учитељ Јовица 
Младеновић 

Састави, новински 
чланци, песме 

Учешће у изради 
школског листа и 
резултати конкурса 

Развијена 
способнос писаног 
изражавања 

Рецитаторска секција                                                                                               Време: 1 час недељно 
Развијање способност 
правилног изговора и 
вештине јавног 
говорења, неговање 
изражајног рецитовања, 
интонације, изговора и 
љубави према српском 
језику 

Учитељице 
Жаклина 
Стојиљковић и 
Гордана 
Младеновић 

Учење стихова 
напамет, читање, 
говорење 

Учешће на 
приредбама и 
резултати 
такмичења 

Приредбе и настава 

Хор                                                                                                                               Време: 1 час недељно 
Развијање музичке 
културе код ученика, 
неговање способности 
извођења музике 

Учитељица 
Оливера 
Ђорђевић 

Хорска и соло 
извођења 

Учешће на 
приредбама и 
резултати 
такмичења и смотри 

Приредбе и у 
свакодневном 
животу 

Музичко-фолклорна секција                                                                                   Време: 1 час недељно 
Неговање 
традиционалних игара, 
плесова и обичаја 

Учитељ Трајко 
Милошевић 

Заједничка и 
посебна извођења 
ученика 

Учешће на 
приредбама 

Приредбе и у 
свакодневном 
животу 
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Циљ  Носиоци  
Начин 
реализације 

Начин 
вредновања 

Употребљивост 
знања 

Шаховска секција                                                                                                      Време: 1 час недељно 
Учење правила игре, 
развијање вештине 
мишљења и 
комбинаторике 

Учитељи 
Момчило 
Стојковић и 
Горан 
Стојиљковић 

Играње шаха Учешће и резултати 
такмичења 

Развијеност 
комбинаторике и 
повезивања 

Математичка секција                                                                                                Време: 1 час недељно 
Развијањеинересовања 
за математику и примена 
знања 

Учитељица 
Санела Ћирић 

Решавање 
различитих 
математичких 
проблема 

Учешће и резултати 
такмичења 

Примена знања у 
настави и у 
свакодневном 
животу 

Еколошка секција                                                                                                      Време: 1 час недељно 
Развијање код ученика 
навике да воде бригу о 
околини 

Учитељица 
Сребра Димчић 

Кроз различите 
акције које 
промовишу заштиту 
животне средине 

Учешће и 
организовање 
акција 

Примена знања у 
настави и у 
свакодневном 
животу 

Спортска секција                                                                                                       Време: 1 час недељно 
Развијање физичке 
културе и свест о 
потреби очувања 
здравља 

Учитељ 
Милорад 
Вељковић и 
Драган 
Јовановић 

Кроз различите 
акције и игре 

Учешће и резултати 
такмичења 

Примена знања у 
настави и у 
свакодневном 
животу 

Секција енглеског језика                                                                                          Време: 1 час недељно
Подстицање употебе 
страног језика у личне 
сврхе и из задовољства 

Наставница 
енглеског језика 
Михаела 
Трајковић 

Кроз различите 
језичке активности 

Учешће на 
приредбама 

Примена знања у 
настави и у 
свакодневном 
животу 

Дечји савез                                                                                                                 Време: 1 час недељно 
Промовисање дечјих 
права 

Учитељица 
Татјана 
Стојковић 

Кроз различите 
активности 

Учешће и 
организовање 
акција 

Социјализација, 
дечја права 

 

5.4. ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ 
АКТИВНОСТИ 
 

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности усмерене су на 
проширивање, продубљивање и примену стеченог знања. Ове активности имају за циљ задовољење 
потрба ученика, родитеља уз максимално коришћење ресурса локалне средине. Отуда се оне могу 
организовати у школи или ван ње. Школа радо учествује и у активностима које организује и нека 
друга установа, па је могуће да се у току године реализују и друге активности које овде нису 
наведене. 
Време  Активност  Носиоци  Начин реализације 

Прва недеља октобра 
Пријем првака у Дечји 
савез 

Учитељи и педагог Приредба  

Прва недеља октобра Дечја недеља Учитељи и педагог Различите активности 

4. октобар Дан заштите животиња Учитељи  
Презентације радова 
ученика 

октобар Бакама и декама - хвала Учитељи  Приредба 

септембар-октобар Јесење чаролије Учитељи 
Радионице 
Активности у парку, игре 

јануар-фебруар Сви на снег Учитељи Радионице 
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Време  Активност  Носиоци  Начин реализације 
Активности у парку, игре 

март-април У сусрет пролећу Учитељи 
Радионице 
Активности у парку, игре 

децембар Фестивал у Вучју 
Учитељица Оливера 
Ђорђевић 

Учешће  

мај Фестивал у Власотинцу 
Учитељица Оливера 
Ђорђевић 

Учешће 

4 пута у току године 
Позоришне и биоскопске 
представе 

Учитељи 
Гледање позоришних и 
биоскопских представа 

у току године Изложбе  Учитељи 
Презентација ученичких 
радова 

крај октобра Дани књиге Учитељи 
Презентације, 
предавања, библиотека 

у току године Акције солидарности Учитељи 

Сакупљање прибора, 
одеће, обуће, хране, 
материјалних средстава, 
уџбеника... 

пролеће и јесен Пролећни и јесењи крос 
Учитељ Милорад 
Вељковић и Драган 
Јовановић 

Учешће 

пролеће и јесен Дани спорта Учитељи 
Различите спортске 
активности и тимске игре 

12. децембар Дан школе Учитељи Приредба  
27. јануар Свети Сава Учитељи Приредба 

крајем децембра 
Обележавање Нове 
године 

Учитељи 
Приредба, маскенбал 
израда честитки и украса 

почетком марта Обележавање 8. марта Учитељи 
Израда честитки и 
поклона за маме, 
приредба 

Пред Ускрс У сусрет Ускрсу Учитељи 
Фарбање јаја и израда 
честитки и украса 

у току године 
Ликовни, литерарни и 
драмски конкурси 

Учитељи Учешће 

Од фебруара до 
априла 

Такмичења(математичка, 
„Мислиша“, 
рецитаторска, спортска) 

Учитељи Учешће 

у току године  
Квиз „Национална 
географија“ 

Учитељи Учешће 

У другом полугодишту Мали сајам науке Учитељи 
Презентовање ученичких 
постигнућа из области 
наука 

У другом полугодишту Покажи шта знаш Учитељи 
Презентовање ученичких 
постигнућа 

у току године Дечији вашари Учитељи 
Продајне и добротворне 
изложбе, дружење 
родитеља и деце, игре 

у току године 
Радионице (еколошке, 
ликовне, музичке, 
литерарне) 

Учитељи Различите активности 

у току године Стари занати Учитељи Различите активности 

пролеће 
Фестивал здравог 
живота 

Учитељи 
Афирмисање здравих 
стилова живота и здраве 
исхране, припремање 
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Време  Активност  Носиоци  Начин реализације 
здраве хране 

У складу са важним 
датумима 

Еколошки дани Учитељи 
Приредбе, посете, 
презентација ученичких 
радова 

у току године Дружење са песником Учитељи Учешће  

април Дан шале Учитељи 
Спортске, забавне 
активности, маскенбал, 
модна ревија 

у току године 
Уређење учионица, 
холова и школског 
дворишта 

Учитељи 
Сређивање паноа, 
сађење биљака и 
одржавање 

пролеће У Доњој Јајини Учитељи 
Упознавање са начином 
живота на селу 

крај школске године Пријем, будућих првака Учитељи 4. разреда Приредба  
крај школске године Растајемо се Учитељи Приредба 

5.5. ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
Циљеви и задаци: 
- стварање услова за подстицање развоја личности сваког ученика, његових способности и 
стваралаштва, односа према раду и одговорности; 

- усвајање и развој основних социјалних и моралних вредности; 
- подстицање изградње сопственог система вредности који се темељи на различитости и 
добробити за све; 

- поштовање права деце, људских и грађанских права и слобода; 
- развијање и неговање другарства и пријатељства. 

Подручја  Садржаји  Начин остваривања  

Сви смо потрошачи Где  и како купујемо? Шта купујемо? 
Права потрошача 

МЕТОДЕ: искуствено 
учење, интерактивне - 
кооперативне методе, 
учење по моделу, 
стваралачко учење. 
ОБЛИЦИ РАДА: 
фронтални, групни, 
индивидуални, рад у пару.
АКТИВНОСТИ: 
организовање акција, 
посматрање, 
прикупљање, уочавање, 
закључивање и др. 
КОРЕЛАЦИЈА: садржаји 
наставних предмета 

Заштита природе 
Негујем биљке 
Однос према животињама 
Акција: Шта са отпадом? 

Саобраћај и путовања Понашање у саобраћају 
Замишљено путовање 

Мој град 
Понашање 
Установе; Занимања људи 
Шта урадити у случају опасности? 

Школа  

Учење 
Слободне активности 
Књиге  
Понашање  
Другови  
Уређење учионице 

Буквар дечјих права Права и одговорности деце 
Коме да се обратим за помоћ? 

Породица  Односи у породици 
Култура становања 

Здравље  

Моје тело 
Лична хигијена 
Исхрана  
Спорт и рекреација 
Болести и заштита 

Прославе и празници Дечја недеља, Дан школе, Нова година, Св. Сава, Ускрс 
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5.5.1.Програм рада одељењског старешине 

Активност и садржаји  
Време   

IX X XI XII I II III IV V VI 

САВЕТОДАВНИ РАД (појединачно, групно или са одељењском 
заједницом): 
праћење индивидуалног развоја ученика, помоћ ученицима који 
имају тешкоће у раду, помоћ ученицима ради укључивања у 
ваннаставне  и слободне активности у школи и ван ње, похвале и 
мере за решавање проблема, праћење уредности похађања 
наставе, хигијенске, културне и радне навике ученика, 
обезбеђивање помоћи наставника који предају у одељењу и 
стручних сарадника, стандард ученика, сарадња са лекаром и 
др. 

* * * * * * * * * * 

ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ * * * * * * * * * * 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 
Флексибилно планирање усклађено са потребама деце 

* * * * * * * * * * 

СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 
Анализа успеха и дисциплине ученика 
Реализовани циљеви и задаци и мере за осигурање квалитета и 
унапређивање образовно - васпитног рада  
Похвале и др. 

*  * *    *  * 

СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА *  * * *   *  * 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 
раст и развој деце 
анализа успеха и дисциплине ученика 
мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно - 

васпитног рада и др. 

*  * *    *  * 

ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПНИ РАЗГОВОРИ СА РОДИТЕЉИМА * * * * * * * * * * 

ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Прописане, евиденције о понашању ученика, записници, 
извештаји и др. 

          

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ ОБЛИКА * * * * * * * * * * 

ПРОСЛАВЕ  *  * *   *  * 

ПЛАНИРАЊЕ, РЕАЛИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА 
НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА И ШКОЛСКИХ АКЦИЈА 

* * * * * * * * * * 

ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ * * * * * * * * * * 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ  * * * * * * * * * * 

 

5.5.2.Облици сарадње са родитељима 

НЕПОСРЕДНА 
КОМУНИКАЦИЈА 

посете, 
индивидуални састанци, 
састанци са мањим групама родитеља, 
Савет родитеља, 
родитељски састанци 

ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА извештаји, 
разна обавештења и поруке 

НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ 

волонтери - учествују у реализацији васпитно-образовног рада, 
посматрачи - прате и анализирају дечје активности, 
извори - преношење својих искуства, 
иноватори - креирају наставна средства и уређују школски простор, 
координатори - при организовању излета и посета, 
учесници - у припремању прослава и свечаности 
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5.6. ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 
 

Допунска настава се изводи за ученике који имају потешкоће у праћењу наставе. Ученици 
могу стално похађати допунску наставу , али могу и део, ако је заостајање везано за облст или део 
градива. Ученик може престати да похађа наставу онда када савлада тај део градива.  

 
Циљ  Носиоци  Намена  Начин реализације Начин праћења 
Допунска настава у првом разреду                                                                     Време: 1 час недељно 
Развој способности решавања 
математичких задатака, 
развијати вештину читања и 
писања, навикавање на 
тачност, уредност, прецизност 
у изражавању 

Учитељи 
првог 
разреда 

Помоћ у 
савладавању 
градива 

Кроз различите 
активности уз 
индивидуализован 
материјал, постоји 
могућност презентација и 
коришћења Интернета 

Различити облици 
усменог и писменог 
вежбања 

Допунска настава у другом разреду                                                                   Време: 1 час недељно 
Развој способности решавања 
математичких задатака, 
развијати вештину читања и 
писања, навикавање на 
тачност, уредност, прецизност 
у изражавању 

Учитељи 
другог 
разреда 

Помоћ у 
савладавању 
градива 

Кроз различите 
активности уз 
индивидуализован 
материјал, постоји 
могућност презентација и 
коришћења Интернета 

Различити облици 
усменог и писменог 
вежбања 

Допунска настава у трећем разреду                                                                   Време: 1 час недељно 
Развој способности решавања 
математичких задатака, 
развијати вештину читања и 
писања, навикавање на 
тачност, уредност, прецизност 
у изражавању 

Учитељи 
трећег 
разреда 

Помоћ у 
савладавању 
градива 

Кроз различите 
активности уз 
индивидуализован 
материјал, постоји 
могућност презентација и 
коришћења Интернета 

Различити облици 
усменог и писменог 
вежбања 

Допунска настава у четвртом разреду                                                               Време: 1 час недељно 
Развој способности решавања 
математичких задатака, 
развијати вештину читања и 
писања, навикавање на 
тачност, уредност, прецизност 
у изражавању 

Учитељи 
четвртог 
разреда 

Помоћ у 
савладавању 
градива 

Кроз различите 
активности уз 
индивидуализован 
материјал, постоји 
могућност презентација и 
коришћења Интернета 

Различити облици 
усменог и писменог 
вежбања 

Допунска настава-енглески језик                                                                         Време: 1 час недељно
развијати вештину читања и 
писања, навикавање на 
тачност, уредност, прецизност 
у изражавању 

Наставник 
Михаела 
Трајковић 

Помоћ у 
савладавању 
градива 

Кроз различите 
активности уз 
индивидуализован 
материјал,  

Различити облици 
усменог и писменог 
вежбања 

 
Додатна настава организује се за ученике који брже напредују.  

Циљ  Носиоци  Намена  Начин реализације Начин праћења 
Додатна настава у четвртом разреду                                                                 Време: 1 час недељно 

Проширивање и 
продубљивање 
знања 

Учитељи 
четвртог 
разреда 

Подршка ученицима 
који брже напредују 

Кроз различите 
активности уз 
индивидуализован 
материјал, постоји 
могућност презентација и 
коришћења Интернета 

Различити облици 
усменог и писменог 
вежбања 

Додатна настава-енглески језик                                                                          Време: 1 час недељно 
Проширивање и 
продубљивање 
знања 

Наставник 
Михаела 
Трајковић 

Подршка ученицима 
који брже напредују 

Кроз различите 
активности уз 
индивидуализован 
материјал,  

Различити облици 
усменог и писменог 
вежбања 
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6. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА 
И ВАСПИТАЊА УЧЕНИЦИМА СА ПОСЕБНИМ 
СПОСОБНОСТИМА 

 
У циљу прилагођавања образовања ученицима, примењују се следећи поступци: 

- Идентификација ученика којима је потребна додатна подршка; 

- Израда педагошког профила 

- Одређивање приоритета у пружању подршке 

- Развијање стратегије подршке, крајњих циљева пружања подршке и детаљног плана 
активности.  

 
Врсте подршки у образовању могу бити: 

- Прилагођавање метода, материјала и учила (мере индивидуализације) 

- Прилагођавање простора и услова у којима се учење одвија 

- Измена садржаја учења и стандарда постигнућа 

- Мере подршке који обезбеђују други на захтев школе. 

 
Када се на основу педагошког профила и дефинисаних приоритета сагледамо да дете има 

потребу за подршком, осмишљавању подршке можемо да приступимо на три нивоа: 

- Индивидуализација која не мора да прати писани документ 

- Индивидуални образовни план са прилагођеним програмом 

- Индивидуални образовни план са измењеним програмом. 

 
Индивидуални образовни план је писани документ и има за циљ постизање оптималног 

укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у 
вршњачком колективу. Стручно тим за инклузивно образовање доноси одлуку о изради ИОП-а и 
формира тим који ће израдити ИОП за одређено дете. Овај тим израђује ИОП уз сагласност 
родитеља одређеног детета, а затим овај план одобрава Стручни тим за инклузивно образовање, а 
усваја га Педагошки колегијум. 

 

7. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА 

 

7.1. НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА, НИВО ПОСТИГНУЋА, ЗАДОВОЉСТВО И 
МОТИВАЦИЈА 
 

Вредновање је процес критичког праћења и процењивања уочених и прикупљених података у 
процесу образовно-васпитног рада. То је средство и пут професионалног развоја наставника. 
Обавља се у свим сегментима образовно-васпитног процеса. Саставни је део учења и усавршавања. 

У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље: 

- Оцене и успех  

- Квалитет знања  

- Такмичења  

- Мотивација и задовољство ученика  
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“Оцењивање ученика је сталан процес праћења и подржавања развоја и напредовања ученика у 
току школске године. 

Оцена треба да: 

- буде објективна и поуздана 

- мера напредовања ученика 

- редовно обавештава ученика о постигнућу 

- подстиче на активан однос према настави, другим облицима образовно-васпитног рада и 
учења 

- ученика оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других 
ученика 

- буде показатељ ефикасности рада наставника и школе.” (Правилник о оцењивању ученика 
основне школе) 

 

Начин праћења Могући доказ Време Очекивано стање 

континуирани увид у 
Дневнике образовно-
васпитног рада 

статистичке методе-
израчунавање успеха 
ученика и одељења 

анализа резултата рада 

Дневник образовно-
васпитног рада 

записници са седница 
извештаји 

на крају првог 
полугодишта 

на крају другог 
полугодишта 

на крају школске године 

Средње оцене ученика по 
предметима, по одељењима и по 
разредима су преко 3,75. Просечна 
пролазност ученика на 
класификационим периодима је 
преко 90%, а на крају школске 
године 98 - 100%.  

 

Елементи праћења 
Начин 
праћења 

Време Могући докази Очекивано стање 

КВАЛИТЕТ ЗНАЊА: 
Врста знања умења и вештина 

(основна, продубљена и 
проширена) 

Обим знања - количина усвојених 
садржаја 

Ниво знања (присећање, 
препознавање, репродукција, 
оперативно и примена) 

посматрање
разговор 
анализа 
резултата 
провере 
знања 

У току 
школске 
године, на 
тромесечју

Дневник 
образовно-
васпитног 
рада 

Ученички продукти
Резултати 

провере знања 
неформалним 
тестовима 
знања

Обим ученичких знања и њихова 
употребљивост у новим 
ситуацијама изузетно су велики. 
Ученици су у великом степену 
оспособљени за решавање 
проблема, повезивање знања 
међу различитим предметима и 
њихову примену. 

 

Елементи праћења 
Начин 
праћења 

Време Могући докази Очекивано стање 

АНГАЖОВАЊЕ УЧЕНИКА 
Активно учествовање (спремност за 

самостални и групни рад, 
учествовање у разговору, 
спремност да постави питање 
ако нешто не разуме 

Сарадња са другима (способност да 
ради у групи и вештине 
комуникације) 

Уважавање других (спремност да 
подржи друге и да им помогне) 

ЗАДОВОЉСТВО И МОТИВАЦИЈА 
УЧЕНИКА 

Посматра-
ње 
разговор 

У току 
школске 
године. 

Дневник образовно-
васпитног рада 

Ученички продукти 
Различите активности, 
Коришћење наставних 

средстава 
Изјаве ученика и 

родитеља 
Евиденција о 

похвалама и 
наградама 

Број ученика који 
учествује у раду 
секција и на 
такмичењима 

Наставници користе 
разноврсне облике и методе 
рада, као и сва расположива 
наставна средства ради 
подизања мотивације ученика 
за рад. Ученици у високом 
степену испољавају 
мотивисаност за самостално 
стицање додатних знања и 
вештина. Велики број ученика 
(преко 50%) учествује у 
секцијама и ваннаставним 
активностима. Ученици 
истичу да радо долазе у 
школу. 
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7.2. ПРАЋЕЊЕ ОСТВААРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ 
 
 

Елементи праћења Начин праћења Време Могући докази Очекивано стање 

Израда Школског програма 
Структура и садржај 

Школског програма и 
његова усклађеност са 
образовним потребама 

Планирање и програмирање 
наставе 

Израда годишњих и 
месечних оперативних 
планова 

Одређивање тема за које је 
поребно извршити 
прилагођавања како би 
се постигла 
флексибилност 
наставних програма у 
складу са потребама 
деце са посебним 
потребама 

Планирање усклађеног 
распореда провере 
знања ученика 

Припремање наставника за 
час 

Припремање наставника за 
седнице  

Реализација садржаја и 
активности 

Разноврсност облика и 
метода рада 

Разноврсност активности и 
њихова прилагођеност 
ученицима 

Остварена корелација 
Реализација осталих 

активности које су 
предвиђене Годишњим 
планом рада школе 

Оствареност циљева и 
задатака 

Праћење, вредновање и 
самовредновање 

посматрање 
разговор са 

ученицима и 
родитељима

размена 
искуства 

консултације са 
саветницим
а Школске 
управе 

консултације са 
наставници
ма и 
стручном 
службом 

чек листе 
анализа 

резултата 
рада 

скале процене 

У току 
школске 
године. 

Школски програм 
Планови 

наставника 
Припреме 

наставника 
План распореда 

провере знања 
ученика 

Дневник 
образовно-
васпитног 
рада 

Записници са 
седница 

Изјаве ученика и 
родитеља 

Извештаји  

Наставник има 
годишњи и 
оперативни план рада 
сачињен уз сарадњу и 
поштовање 
специфичности 
одељења и уз 
потребну корелацију 
унутар предмета и 
међу предметима. 
Постоји могућност 
заједничког тематског 
планирања. 
Планирање обухвата 
и корекције настале 
на основу сталне 
анализе резултата 
рада. 
Наставници се 
редовно припремају 
уважавајући 
различитости код 
ученика. 
Тимски се планира и 
припрема за наставу. 
Образовне потребе 
ученика, родитеља и 
локалне заједнице су 
у највећој мери 
задовољене. Сви 
планиранисадржаји и 
већина активности су 
реализоване. Циљеви 
и задаци су 
остварени. Праћење, 
вредновање и 
самовредновање 
омогућава 
унапређивање 
образовно-васпитног 
рада. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Школски програм првог циклуса основног образовања и васпитања ОШ „Светозар 
Марковић“ у Лесковцу урадио је Тим за развој школског програма, а на предлог Стручног 
већа за разредну наставу ОШ „Светозар Марковић“ у Лесковцу.  

У изради Школског програма стављен је нагласак на специфичност школе и средине у 
којој школа делује, узимајући у обзир потребе и интересовања наших ученика, родитеља и 
локалне заједнице. У планирању смо се водили начелима индивидуализма, непристрасности 
и интердисциплинарности. Битне претпоставке остваривању циљева постављених у 
Школском програму су: постојање стручне компетенције учитеља, квалитетна сарадња са 
родитељима, подршка и помоћ локалне заједнице. 

Школски програм је разрађен по предметима и облицима образовно-васпитног рада. 
Доступан је свим ученицима, родитељима и свим заинтересованим за живот и рад наше 
школе. 


