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КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ ПРИМЕРА НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ:

МАГИЈА ЈЕ У РУКАМА НАСТАВНИКА



Ученици су се подсетили животиња и биљака које живе у реци и поред реке, 

одигравши дигиталну игрицу коју је учитељица направила  у LearningApps алату -

„Живи свет реке и поред реке“. На крају игрице, чекао их је задатак да учитељици 

пошаљу име песникиње, ауторке песме "Вожња", на Вајбер. 

Линк до игрице: https://learningapps.org/watch?v=p0jevyxa320

https://learningapps.org/watch?v=p0jevyxa320


Ученици преписују основне податке о 

Десанки Максимовић из читанке, а 

радозналији истражују о њој на 

интернету, како би сазнали више.



Са садржајем „Приче о Раку Кројачу“ Десанке Максимовић, ученици су се упознали 
преко видео снимка, који је учитељица направила и поставила на Гугл учионици:

https://drive.google.com/file/d/1cNPU5O-lb_5fwlsLnRXhzhhLVheBIlAx/view

https://drive.google.com/file/d/1cNPU5O-lb_5fwlsLnRXhzhhLVheBIlAx/view


Потом су ученици самостално читали причу, проналазили непознате речи у тексту и 

њихово објашњење у речнику на крају читанке, и одређивали:

- тему приче,

- место и време радње;

- уочавали ликове који се у причи појављују и њихове особине,

- редослед догађаја и 

- одређивали поруку приче.

Након слушања, утиске су износили на стриму.



Колико су добро урадили задатак , проверили су путем квиза, који је учитељица 

направила у алату Quizizz:
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252B1G%252FNVW7JC9yx8XZFPSLa3I%252FWPQB%252Fg

8In20qp2HcUAXw7OPAxW%252BQE7mkbrXl4eCweae9dYlElKJw%253D%253D?gameType=solo

https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252B1G%252FNVW7JC9yx8XZFPSLa3I%252FWPQB%252Fg8In20qp2HcUAXw7OPAxW%252BQE7mkbrXl4eCweae9dYlElKJw%253D%253D?gameType=solo


Ученици су, потом, имали задатак да одреде целине 

у тексту, а онда да препричају причу.



Онда је уследио диференцирани рад:

- „Сашиј“ штуки, пастрмки и гргечу иста онаква одела, каква им је сашио Рак 

Кројач. Можеш да користиш папир у боји, фломастере, дрвене боје, да комбинујеш 
технике и материјале. 

- Направи стрип о Раку Кројачу (припремање забаве и наручивање одела и хаљина; 

прикупљање материјала; жалост за Раком; повратак Рака Кројача кући; забава).

- Напиши састав на тему „Причао ми Рак Кројач“.

Ученици, којих иначе има девет, углавном су се одлучили за "шивење" одела, а троје 

за цртање стрипа. Било је и оних који су урадили и једно и друго.






