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Интегративни садржај осмишљен је и реализован  
из више предмета помоћу алата Genially.
Занимљиве наставне активности комбинује 
истраживачки и ствралачки рад, који подстиче 
креативност и интелектуалну радозналост.
Ученицима је омогућен самостални истраживачки 
рад . Увод у активности даје сам учитељ 
гласовном поруком. 
Приступ садржајима могућ је са различитих 
уређаја( рачунар, таблет, телефон)

https://view.genial.ly/5ec1374e8e243b0d5a3357e8/interactive-image-muze


У уводном делу учитељ гласовном поруком упознаје ученике са 
начином рада и уводи их у тему. Открива циљ : Да ће данас 
виртуелно посетити музеје у нашем завичају.

У смислу мотивације ученици треба да стисну на шаховску 
фигуру и открију занимање у музеју.



Ученици су подељени у групе помоћу алата wordwall
https://wordwall.net/sr/resource/829799

У музејској просторији неколико експоната обележено је бојом 
групе.

https://wordwall.net/sr/resource/829799/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b5-%d0%b8-%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8
https://wordwall.net/sr/resource/829799


Плава група
посетиће Музеј пчеларства у Сремским Карловцима.

Активности кроз кораке:

1. Ученици ће открити  где се налазе. 
https://www.youtube.com/watch?v=npt2lQoGcCo

2. Прочитаће текст о пчелама и њиховом животу.
3. Погледаће докуменатарни филм о животном 

циклусу пчеле.
https://www.youtube.com/watch?v=xD5tdykIJBI

4. Решаваће тест о пчелама .
https://wordwall.net/sr/resource/2337795

5. Стваралачки задатак  ( нацртаће или написати 
нешто о пчелама и поставити на Padlet)
https://padlet.com/irenabijelic_ib/84ig063auxmmy3zk

https://www.youtube.com/watch?v=npt2lQoGcCo
https://www.youtube.com/watch?v=xD5tdykIJBI
https://wordwall.net/sr/resource/2337795
https://padlet.com/irenabijelic_ib/84ig063auxmmy3zk
https://padlet.com/irenabijelic_ib/84ig063auxmmy3zk


Зелена  група
посетиће Музеј куглофа и колача Геа  у Сремским Карловцима.

Активности кроз кораке:

1. Ученици ће открити  где се налазе .
https://www.youtube.com/watch?v=66g0BWG5aPI&feature=em
b_logo

2. Прочитаће текст о овом традиционалном 
колачу .

3. Погледаће фотографије и текст о фестивалу 
куглофа који се одржава сваког маја или јуна.

4. Решавају осмосмерку и траже скривене речи 
везане за тему.
https://wordwall.net/sr/resource/2339891

5. Стваралачки задатак  ( осмислиће улазницу за 
Фестивал куглофа на Linoit огласној плочи)
http://linoit.com/users/uciteljica74/canvases/Kuglof

6. Откриће да кућа од чоколаде и мармеладе 
заиста постоји!
https://www.youtube.com/watch?v=-IlQiPRXnSc

https://www.youtube.com/watch?v=66g0BWG5aPI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=66g0BWG5aPI&feature=emb_logo
https://wordwall.net/sr/resource/2339891
http://linoit.com/users/uciteljica74/canvases/Kuglof
http://linoit.com/users/uciteljica74/canvases/Kuglof
https://www.youtube.com/watch?v=-IlQiPRXnSc


Црвена  група
посетиће Завичајну збирку и изложбу ‘’ Кад су Карловчани били мали’’  у Сремским 
Карловцима. Видеће играчке наших суграђана из 19. века

Активности кроз кораке:

1. Ученици ће открити где се налазе .
https://www.youtube.com/watch?v=txH_MEzyGgw

2. Погледаће ТВ емисију ‘’ Све играчке света’’.
https://www.youtube.com/watch?v=BxzPmvZXS9M

3. Прочитаће текст о играчкама, материјалима од 
којих се праве.

4. Стваралачки задатак   ( представиће своју 
играчку на алату Padlet)
https://padlet.com/irenabijelic_ib/20z1vbimuro0x2u4

5. Одговориће на питања у Googl upitniku
https://forms.gle/npPhPN43i8wqgFWw6

https://www.youtube.com/watch?v=txH_MEzyGgw
https://www.youtube.com/watch?v=BxzPmvZXS9M
https://padlet.com/irenabijelic_ib/20z1vbimuro0x2u4
https://padlet.com/irenabijelic_ib/20z1vbimuro0x2u4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesVcq0DA2gbxy_rtvlcVeaTahR0fz-zkQ9i8zHH-yyyLHRGg/viewform?usp=sf_link


Наранџаста   група
посетиће Музеј шибица у Сремским Карловцима.

Активности кроз кораке:

1. Ученици ће открити где се налазе: 
https://www.youtube.com/watch?v=8IBboAglQws

2. Погледаће фотографију различитих шибица.
3. Прочитаће текст о опасностима које ватра 

може да направи.
4. Реши ће квиз о шибицама.

https://wordwall.net/sr/resource/2339122

5.  Стваралачки задатак за ову групу је да 
осликају једну кутију шибица и поставе на 
таблу Linoit
http://linoit.com/users/uciteljica74/canvases/Muzej%20sibica

6. Послушаће причу Девојчица са шибицама.
https://www.youtube.com/watch?v=Q2L23i8HcD4

https://www.youtube.com/watch?v=8IBboAglQws
https://wordwall.net/sr/resource/2339122
http://linoit.com/users/uciteljica74/canvases/Muzej%20sibica
http://linoit.com/users/uciteljica74/canvases/Muzej%20sibica
https://www.youtube.com/watch?v=Q2L23i8HcD4


Поред тога што су ученици подељени у групе и придржавали се те поделе,неколико ученика 
посетило је друге музеје , решавало задатке и креативно стварали.

Приликом изласка из виртуелног музеја 
ученици на рагастову врата притискају на срце 
( слично имамо у нашој правој учионици у 
школи) и одлазе у одељенски музеј , у коме се 
налазе наши ликовни радови настали током 
школске године у оквиру eTwinning пројекта ‘’ У 
свету ликовних уметника’’
https://www.artsteps.com/embed/5e9b59eac1cabc5551554b81/
560/315

Интерактивна сликовница  интегрисане наставе 
налази се на овом 
линку:https://view.genial.ly/5ec1374e8e243b0d5a3357e8/interactiv
e-image-muze

https://www.artsteps.com/embed/5e9b59eac1cabc5551554b81/560/315
https://www.artsteps.com/embed/5e9b59eac1cabc5551554b81/560/315
https://view.genial.ly/5ec1374e8e243b0d5a3357e8/interactive-image-muze
https://view.genial.ly/5ec1374e8e243b0d5a3357e8/interactive-image-muze


ПРОДУКТИ УЧЕНИКА



Формативно вредновање
помоћу апликација: wordwall, docs.google.com/forms



 Евалуативна фаза на крају дана
Алат Гоогл упитник 
https://forms.gle/stCShobbTUQRVdQ58

https://forms.gle/stCShobbTUQRVdQ58

