МАГИЈА ЈЕ У РУКАМА
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РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
НАСТАВНА ТЕМА: PROJECTS (ПРОЈЕКТИ)
Од школске 2015/2016. године укључујем ученике у међународне пројекте на
платформи еТвининг, а ванредна ситуација није нас спречила да наставимо
сарадњу са ђацима и наставницима из различитих држава Европе.
Наставили смо са предвиђеним активностима, обележавали значајне датуме,
одговарали на актуелне теме, итд.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Тип часа:
израда пројекта
Циљ часа:
развијање истраживачког духа,
подизање еколошке свести,
проширивање вокабулара...

Исходи:
- ученици усвајају нова сазнања и
креирају нове садржаје
- ученици комуницирају на
енглеском језику
- ученици користе разноврсне
дигиталне алате
- ученици развијају логичко
размишљање

АКТИВНОСТИ
Активности наставнице:

информише, поставља питања, даје задатке,
надгледа, пружа помоћ ако је потребно,
подстиче, пружа повратну информацију.
Активности ученика:

Методе и технике рада:

илустративно-демонстративне, дијалошке,
писање по моделу, практична активност
Облик рада:

фронтални, индивидуални, рад у групи, рад на
даљину преко платформи Едмодо и еТвининг

коментаришу, читају, истражују, записују,
користе дигиталне алате

Наставна средства:

Међупредметне
компетенције:
целоживотно учење, комуникација, рад са
подацима и информацијама, дигитална,
решавање проблема, сарадња, вештина за
живот у демократском друштву, еколошка,
естетска

Корелација са другим
предметима:

видео презентације, апликације и други
онлајн алати

Српски језик, Природа и друштво,
Ликовна култура

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ
ДАТУМА
17. март
Са ђацима сам поделила
активност коју сам
направила на сајту
Edpuzzle.
Овај датум је означио и
почетак нашег дружења у
виртуелној учионици на
платформи Едмодо.

22. април
Поводом Дана планете Земље,
са ђацима сам поделила
активност коју сам направила
на сајту Edpuzzle.
Инспирисани причом, ђаци су
нацртали креативне постере и
поделили еколошке поруке са
другарима из одељења и
Европе.

23. април
Поводом Дана књиге, са ђацима
сам поделила неколико активности
које сам направила на сајтовима:
Edpuzzle, LiveWorksheets и Anyflip.
Под утиском прочитаних књига,
ђаци су описали своју омиљену
животињу и свог најбољег друга. И
ови састави нашли су се на мом
блогу Classroom Number 4 - онлајн
портфолију мојих ђака.

*Напомена: Када кликнете на подебљано написани текст, отвориће Вам се нова страница са приказаним примером.

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Док је цео свет био у некој врсти изолације, деца у Италији су почела
да цртају разнобојне дуге и да их стављају на прозоре како би се
повезала са својим другарима и орасположила друге људе. Моји ђаци
су се прикључили овој акцији, нацртали дугу, написали позитивну
поруку на енглеском (Everything will be all right) и српском (Све ће
бити у реду) и поделили је са свима.
Такође, инспирисани књигом о суперхеројима из куће, описали су како
се забављају код куће, дизајнирали своју маску или плашт и поделили
своје креативне идеје. Од ових идеја направила сам видео користећи
алатку Renderforest.

*Напомена: Када кликнете на подебљано написани текст, отвориће Вам се нова страница са приказаним примером.

ИЗАЗОВИ
Easter Challenges

Ђаци су са задовољством
прихватили предложене
Ускршње изазове путем
алата Tricider, направили
Ускршњег зеку од чарапа
или ролни тоалет папира,
вртешку од Ускршњих
симбола, корпицу за јаја,
колаче,...
Једни другима смо слали и
е-честитке користећи
шаблоне на сајту Greetings
Island.

Europe Challenge
Ђацима сам предложила да
изаберу једну од држава
Европе путем алатке
Tricider, открију и поделе
занимљивости о
изабраним државама, као и
да обоје папирне лутке у
бојама застава.
Сви радови су се нашли на
интерактивној мапи Европе
коју сам направила
користећи алатку Genial.ly.

Pictionary

Неколико девојчица се
активно укључило у израду
онлајн сликовног речника,
предложиле су своје
илустрације речи на
одређено слово, снимиле
глас користећи алатку
Vocaroo, комуницирале на
енглеском језику са
вршњацима из Европе и
наставницама које су биле
задужене за одређену групу
ђака.

*Напомена: Када кликнете на подебљано написани текст, отвориће Вам се нова страница са приказаним примером.

ЕВАЛУАЦИЈА
Након реализоване
активности, ученици дају
коментаре.

