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Методички подаци о часу

 Час је реализован 24.04.2020.године путем Гугл учионице у 
реалном времену;

 Учествовало је 22 ученика одељења 4/1;

 Наставна јединица била је „Past Simple“; 

 Тип часа је утврђивање;

 Циљеви часа били су увежбавање прошлог простог времена 
глагола  „to be“ путем примене савремених средстава ИКТ и 
подстицање ученика на сарадњу у писаној комуникацији;

 Облици рада били су фронтални, индивидуални и групни;

 Наставне методе су биле дијалошка, методе интерактивног 
учења, критичког мишљења, кооперативног учења;



Методички подаци о часу

 Коришћени материјали и алати:

- песмица са јутјуба https://youtu.be/KAsacxmPh1Q ,

- квиз направљен у дигиталном алату QuizYourFriends
http://www.quizyourfriends.com/take-
quiz.php?id=2004281554219369&cpy& ,

- интерактивна игра направљена у дигиталном алату 
BookWidgets
https://www.bookwidgets.com/play/LS67LC?teacher_id=5649736
852832256,

- анкета направљена у дигиталном алату Google Forms 
https://drive.google.com/open?id=1II2jZCudsW1MIrVW9eYRfzFo
QoRSIMc5onbnYZA-f_g

https://youtu.be/KAsacxmPh1Q
http://www.quizyourfriends.com/take-quiz.php?id=2004281554219369&cpy&
https://www.bookwidgets.com/play/LS67LC?teacher_id=5649736852832256
https://drive.google.com/open?id=1II2jZCudsW1MIrVW9eYRfzFoQoRSIMc5onbnYZA-f_g


Методички подаци о часу

 Остварени исходи часа су:

✓ Ученици су активно учествовали у решавању задатака 
креираних онлајн алатима и у размени мишљења путем 
писане комуникације;

✓ Ученици умеју да разликују употребу  „was“ и „were“ уз 
одговарајућа лица у обавештајним, упитним и 
одричним реченицама;

✓ Већина ученика уме, правилно или уз мање грешке, да 
преведе једноставне реченице са поменутим глаголом 
у прошлом простом времену и да образложи своје 
одговоре;

✓ Ученици умеју да примене стечена знања на новим 
примерима;

✓ Умеју да се изрaзе у електронском облику кoришћeњeм 
датих ИКТ средстава.



ТОК ЧАСА

Уводни део часа:

 Ученици су слушали песмицу са јутјуба коју је наставник 
поставио на платформу и тако обновили облике прошлог 
времена глагола „to be“;

 Након слушања, изнели су у коментарима у стриму испод 
линка своје утиске о њој.



Главни део часа:

 Онлајн квиз :

- Ученици су решавали задатке из квиза, претходно прочитавши 
упутства наставника о начину рада;

 Дискусија о решењима:

- У току и након решавања квиза, ученици су забележили 
проценат тачних одговора и редне бројеве питања на која су 
погрешно одговорили; 

- Затим су, у стриму, коментарисали и образлагали своје 
одговоре, објашњењима помагали једни другима, допуњавали 
једни друге и дошли до тачних одговора и решења; превели су 
и неколико једноставних реченица које је наставник поставио;

- Уочили су на чему треба још да раде да би били успешнији 
(нпр. увежбавање питања  са „to be“)



Три примера решеног квиза



Завршни део часа

 Интерактивна игра „Вешање“:

- Ученици су одиграли игру коју је наставник поставио, а затим 
написали у коментару испод игре погођене речи тј. доставили 
наставнику решену игру

 Анкета за ученике о процени часа и сопственог рада и 
напредовања

- Ученици су попунили анкету и доставили је наставнику



Анкета- неколико одговора ученика 


