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• Средња Америка је наставна јединица која се 
изучава у 7. разреду основне школе.

• У оквиру лекције обрађује се географски 
положај, природно-географске, друштвено-
географске одлике и регионалана и 
политичка подела Средње Америке.

• У овом конкурсу представиће се не само 
обрада наставне јединице него и њено 
увежбавање, утврђивање и систематизација  
током априла 2020:

ü Час обраде реализован је 8. 4. 2020.
ü Домаћи задатак (10-15. 4. 2020)
ü Кахут квиз (29. 4. 2020)

Час је реализован помоћу више дигиталних алата.



Са ученицима сам 
комуницирала преко  

Гугл учионице.

Сав материјал
је био доступан и 

на школском 
порталу за учење 

на даљину.



Свеј 
презентација, 
слагалице и 

вежбање (две 
неме карте и 

два мини 
квиза)

Домаћи
задатак

Кахут 
квиз

Коментари 
ученика



Лекција је приказана помоћу Мајкрософт 
Свеј презентације. 

Презентација садржи текст, карте, 
фотографије, музику, цртани филм...

Свеј презентације имају доста предности. 
Оне омогућују да видимо број прегледа, 

врло лако се дели помоћу линка, 
прилагођена је паметном телефону, таблету, 

рачунару... 

Број 
прегледа



На сајту 

www.jigsawplanet.com/

направила сам две 

онлајн слагалице на 

тему Средње Америке.

Уз помоћ алата WordWall 
ученици су провежбали 
државе и главне градове 
Средње Америке.



Уз помоћ алата 
PurposeGames 

направила сам две 
неме карте 

(разуђеност обала и 
државе) и кратки 

квиз чији  је циљ да 
ученици провежбају 

и лакше науче 
градиво Средње 

Америке.



За домаћи задатак ученици су имали  обједињене две лекције - Средња 
Америка и Мексико. Задатак је направљен у Гуглу упитнику. Сваки рад је 

прегледан. Нетачни одговори су додатно појашњени. 

Ученички радови



Када смо обрадили 
градиво везано и за 

Јужну Америку, 
ученицима сам 

припремила 
систематизацију 

Латинске Америке уз 
помоћ Кахут квиза. Свако 

одељење је добило 
посебан линк ка квизу.
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Презентације (WPS и Sway) и други дигитални 
алати (слагалице, неме карте и Кахут квиз) 
садрже податке преузете са интернета, који 
могу бити заштићени ауториским правима. 
Сходно томе, они се користе у некомерцијалне 
слике у циљу васпитања и образовања.


