
МАГИЈА ЈЕ У РУКАМА 
НАСТАВНИКА 

Конкурс за избор најбољих примера наставе на 
даљину 2020 



Општи подаци о часу: 
• Учитељица: Жељка Калајџић, ОШ “Никола Тесла”, Скела 

• Разред и одељење: II-1 

• Наставни предмет: Свет око нас 

• Наставна јединица: Зависност живих бића од средине у којој живе, обрада 

• Циљ часа: Усвојити знања о томе шта је прилагођеност и како биљке и животиње 
зависе од средине у којој живе. Прављење аналогије између људских особина и 
чињеница/ситуација из света природе. 

• Исходи часа: По завршетку часа ученик зна шта је прилагођеност животној 
средини и на који начин се биљке и животиње прилагођавају условима у којима 
живе. Прави аналогију између карактерних особина људи и чињеница/ситуација из 
света природе на основу стечених знања и саслушане приче.  

• Међупредметна корелација: Час одељенског старешине, Пројектна настава. 

• Помоћу платформе Genial.ly ученици прате лекцију на даљину (линк). Сви садржаји који се 
користе налазе се ту. 

 

 

https://view.genial.ly/5ea6de0e09bb500dc5fa7c1d/presentation-zavisnost-zivih-bica-od-sredine-u-kojoj-zive�


Главни део часа 
Активност учитеља Активност ученика 
•Најава наставне јединице. 
•Давање упутства да погледају анимирани видео (линк ) и да 
размисле: Шта је то прилагођавање? Како се жива бића 
прилагођавају средини у којој живе?  
• Помоћу слајдова са текстом и илустрацијама даје ученицима 
објашњења шта су то животна станита, како се одређене 
животиње (птице, лав, жаба, поларни медвед) прилагођавају 
усовима животне средине, како се људи прилагођавају и шта се 
деси са живим бићима која то не успеју – изумрле врсте. 
•Упућује ученике на квиз о изумрлим врстама (линк). 
• У презентацији истиче најважније информације које ученици 
треба да запишу у свеске. 
•Даје упутства за израду пројектног задатка који се односи на 
прилагодљивост живог света на услове у којима живе и прављење 
аналогије између карактерних особина људи и 
чињеница/ситуација из света природе на основу стечених знања и 
саслушане приче «Дрхтаво дрвеће јасике» (линк). 

•Ученици гледају анимирани 
видео пратећи инструкције. 
•Читајући дате садржаје и 
посматрајући илустрације 
ученици добијају нове 
информације. 
• Раде квиз о изумрлим 
животињама.  
•Записују најважније садржаје 
у свеске. 
•Слушају причу “Дрхтвао 
лишће јасике”. 
•Раде пројектни задатак.  

Уводни део часа 
Активности 
учитеља 

Активности ученика 

Помоћу презентације на 
платформи Genial.ly 
постављамо питања:  
Шта је заједничко свим 
живим бићима?  
По чему се жива бића 
разликују? 

Закључивање на основу 
предходних искустава и 
презентације: заједничке 
особине свих живих бића - 
рађају се, хране, пију воду, 
дишу, расту, развијају се, 
старе и на крају умиру; 
Разлике - жива бића се 
разликују по изгледу, 
начину исхране али и по 
средини у којој живе. 

Постављање питања где 
живе следеће животиње – 
зец, кртица и риба.  

Закључивање и провера 
тачног одговора – зец на 
земљишту, кртица у 
земљишту, риба у води. 

Завршни део часа 

Активности учитеља Активности ученика 

•Упућује ученике да прочитају лекцију у уџбенику на странама 
121, 122 и 123 (Свет око нас 2, Драгана Златић, Марија Вујовић, 
Вулкан знање, Београд, 2019). 
• Врши синтезу знања упућујући ученике на квиз (линк).  
• Задаје домаћи задатак: Урадити стране 78 и 79 у радној свесци. 
• Даје упутство за попуњавање анкете за евалуацију часа на 
Microsoft Teams платформи. 

• Чита лекцију у уџбенику. 
• Ради квиз за синтезу знања. 
• Ради домаћи задатак. 
• Попуњава анкету. 

https://www.youtube.com/watch?v=XiHvOwCLoj4&feature=youtu.be�
https://wordwall.net/play/1942/851/176�
https://youtu.be/DpYvEYuzWH4�
https://wordwall.net/play/1947/299/881�


Презентација на Genial.ly платформи: 

Слајд 1 

Слајд 2 

Слајд 3 

Слајд 4 



• Слајд 5 



• Слајд 6 • Слајд 7 

• Слајд 8 • Слајд 9 



• Слајд 10 

• Слајд 11 



Радови који се односе на пројектни задатак: 



•Коришћена литература: 
1. Дечије свезнање: Шта знам о биљкама и животињама, Жак Габалда, Рене 
Болије, БИГЗ, Београд, 1984; 
2. Чему нас учи природа, Барбара А. Луис, Нови Логос, Београд, 2019; 
3. Методика наставе природе и друштва, проф. др Живољуб Лазаревић, проф. др 
Вељко Банђур, Учитељски факултет у Јагодини – Учитељски факултет у Београду, 
Јагодина-Београд, 2001. година; 
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