Реализација наставе на даљину
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Тематски приступ обради наставних
садржаја

ДАН ПЛАНЕТЕ
ЗЕМЉЕ

разред и одељење: I3
ОШ ,,Мирослав Антић’’, Београд
аутор: Марија Којић

Ученици помоћу само једног линка приступају
свим садржајима што је изузетно погодно за
млађи узраст (у овом случају 1. разред).
Кретање кроз садржај се одвија на занимљив,
интуитиван и динамичан начин пратећи седам
другара Мину, Соњу, Лелу, Симону, Душана,
Милоша и Уроша.
Ученицима у потпуности омогућава самостални
рад јер имају гласовно навођење и на тај начин
поступно приступају садржајима према утврђеном
плану.
Приступ је омогућен са различитих уређаја –
рачунар, таблет, телефон.
Линк до рада:
https://www.thinglink.com/scene/130912709234
8125185
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Ликовна култура

Креирани дигитални садржаји из пет
обухваћених предмета свет око нас, српски
језик, математика, музичка култура и ликовна
култура су постављени на једно место
коришћњем алата ТhingLink.

Увод
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Српски језик
Свет око нас
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Ликовна култура

Ученици се на почетку упознају са девојчицом Мином
која их уводи у тему.
- Слажу онлајн слагалицу
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=23dd1dab8
418
- Откривају тему данашњег рада
- Гледају анимирани филм
https://www.youtube.com/watch?v=Qb4Ytg0Qvs&feature=emb_logo
- Слушају аудио запис о дану који обележавамо

Изглед слагалице
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Соња, ученица првог разреда позива другаре да
заједно уче СОН.
*Активности ученика:
- Анализирају по три сличице које представљају
негативан/ позитиван утицај човека на природу
- Уочавају, именују правила током боравка у
природи и врше процену колико су и сами
одговорни према окружењу
-Онлајн игра – Очистимо природу
https://www.liveworksheets.com/yz310753rm
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Ученике кроз садржаје води девојчица Лела.
*Активности ученика:
- Ученици су у претходном периоду у оквиру часова
српског језика имали задатак да читају поезију Ј.Ј.
Змаја
- Упознају се са животом и радом песника кроз
кратак видео
-https://www.youtube.com/watch?v=mA_gNKB36w&feature=emb_logo
-Слушају и читају песме ,,Сади дрво’’ и ,,Свет’’.
-Учествују у квизу креираном путем Гугл упитника
(И ученици и учитељ аутоматски добијају повратну
информацију)
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9u7ZG9
KAbraVM7XZT2g3gcUZNbOEkTiL24ifH1pAJYATe6Q/view
form?usp=sf_link
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Ученици добијају позив на путовање кроз час
математике од Симоне.
*Активности ученика:
- Прате видео лекцију креирану асоцирајући
природно окружење (ливада) и усвајају нови облик
сабирања (36+4) учећи том приликом и о инсектима
и биљкама
-https://www.youtube.com/watch?v=J7_lLBrTQ0g&feat
ure=emb_logo
- Решавају онлајн задатке при чему одмах добијају
повратну информацију о тачности урађеног
-Учитељ резултате рада добија на имејл чиме стиче
увид у то у којој мери је садржај савладан
-https://www.liveworksheets.com/sr285803dk
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-Напомена:
Песма ,,Бубамара’’ и звучни пример караоке се
налази у дигиталном уџбенику Музичка култура за
први разред, аутора Драгане Михајловић Бокан и
Марине Ињац, Нови логос

Музичка култура

Ликовна култура

Продукти

Дечак Душан позива ученике да певају заједно.
*Активности ученика:
- Уче песму ,,Бубамара’’, Н. Вукомановић
- Певају исту песму уз караоке
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Дечак Милош позива ученике на следеће
активности:
-Будите креативни.
-Пошаљите своју поруку под називом ,,Сачувајмо
планету Земљу''.
-Можете да цртате, да одштампате нешто са
интернета па да обојите, направите колаж од
исечака из новина, прикажете поруку кроз стрип,
направите видео или неки други дигитални садржај.

Још једном линк до рада у целини:
https://www.thinglink.com/scene/130912709234
8125185
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Након што су пристигли, ученички радови су
обједињени у заједнички формат и дечак Урош их
представља. На тај начин постају доступни свим
ученицима који добијају прилику да виде и поруке које
су послали њихови другари.
https://www.youtube.com/watch?v=QvpGidiTR88

