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Планирање

 У оквиру Дана математике у договору са ученицима испланирани су мини пројекти 

под називом „Кућна математика”.

 Пројекти су обухватили теме којима смо се бавили у току првог разреда из 

математике, а интегрисали су више области – пројектну наставу, српски  језик и 

свет око нас, кроз СТЕМ приступ и примену ИКТ.

 Основни циљеви пројеката:

 Повезивање математике са свакодневним животом и окружењем ученика кроз практичну 

примену знања;

 Развој вештина за 21. век (аналитичност, вештина презентовања, креативност, 

информатичка писменост).



Реализација

 Ученици су добили инструкције у директној настави преко апликације Zoom. 

 Реализација је обухватала ученички рад на задацима као и презентовање продуката и 
резултата у електронском портфолију на апликацији Class Dojo.

 Називи пројеката:

 Презентација посуђа

 Продавница играчака

 Лимунада за целу породицу

 Коришћени алати:

 Zoom

 Smart Notebook

 Class Dojo

Class Dojo дружина



1. Презентација посуђа

Задатак ученика је био да

процене број, па затим преброје

одређену врсту посуђа, као и да

представе добијене податке у

дијаграму.

Анализа података обухватала

је одговоре на различита питања

везана за дијаграм о томе чега

има највише/најмање, чега има

више и за колико, чега има исти

број и зашто и сл.



2. Продавница играчака

Задатак ученика био је да одаберу својих 10

играчака, одреде им вредност и направе

продавницу.

Ученици су имали опцију да направе етикете,

као и да смисле назив за свој новац. Тако смо

добили новац по имену „Саринда”, „Супер-лова”

и „Кар-бар”.

Анализа је обухватала одговоре на питања о

најскупљој и најјефтинијој играчки и различитим

збировима цена.



3. Лимунада за целу породицу

Задатак ученика састојао се из више

корака, а сваки корак био је праћен

одређеним питањима.

Задаци су се односили на мерење и

распоређивање течности кроз пресипање у

чаше и враћање у флашу, као и

истраживање утицаја додавања лимуновог

сока на количину течности.

Ученици су бирали начин презентовања

добијених резултата истраживања.



Ученички радови



Ученички радови



Презентације радова

Ученици су постављали радове (фотографије

и видео записе) на свој електронски портфолио.

Апликација Class Dojo, осим што има интегрисану

камеру коју ученици лако могу да користе,

наставницима пружа могућност давања благо-

времене повратне информације, а ученицима

евентуалне корекције радова.

По завршетку радова организовали

смо групну презентацију, представљање

продуката пред одељењем преко

апликације Zoom, а потом индивидуално

самооцењивање ученика.



У име ђака првака и ОШ „Мина Караџић”,

Хвала свима који су погледали нашу презентацију!
Милица Јовановић

Београд, 2020.

„Мени је ово баш супер зато што волим да радим пројекте и 

волим да правим нешто и будем креативна.”

„Највише ми се свидела лимунада. Баш је супер осећај.”

„Мени су били одлични ови пројекти јер волим нешто да правим.”

„Кад смо радили са посуђем то ми је било најлепше зато што 

волим да експериментишем.”


