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1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

1. Анкица Дмитровић - руководилац 

2. Александра Јанка Тица 

3. Јелена Гаврановић 

4. Ивана Јокић 

5. Драгана Планић 

6. Надежда Метикош 

7. Милан Бошковић 

 

2. СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ И СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 
 

Основна школа “Драгојло Дудић” се налази у насељу Мали Мокри Луг, општина   Звездара, око десетак километара 
од центра града. 

Школска зграда располаже са око 2.000 m² простора. Квалификациона структура наставног особља и осталих 
радника одговара законским прописима о потребној стручној спреми за рад у основној школи. У последњих 
неколико година доста се радило на пољу стучног усавршавања наставног кадра у циљу укључивања у реформу 
образовања и успешнијег савладавања и прилагођавања наставног градива нашим ученицима. 

И поред објективних и субјективних слабости узимамо учешће у свим школским и ван школским активностима. У 
циљу смањења насиља од школске 2008/2009 школа је у пројекту „Школа без насиља“. Средина у којој школа ради 
у социо-економском погледу има све карактеристике просечне за приградски ниво. У сарадњи са одговарајућим 
друштвеним институцијама, школа ће помагати социјално угроженим ученицима чији је материјални статус низак. 

У циљу што квалитетнијег остваривања васпитно-образовних задатака, школа ће сарађивати са свим чиниоцима 
друштвене средине уз налажење обостраних интереса. Сарађиваћемо са ГО Звездара, Градским секретаријатом, 
Центром за социјални рад, Министарством просвете, Православном црквом, са другим основним и средњим 
школама, спортским, културним и техничким домовима и институцијама. Тражиће се могућност сарадње са 
донаторима, заинтересованим појединцима за помоћ овој васпитно-образовној установи, као и остварење сарадње 
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са невладиним организацијама, заинтересованим за улагање у образовање и спорт. Свесни смо потребе сарадње са 
локалном заједницом, уважавања и снимања потреба деце, родитеља, саме школе, па се рад на овом пољу одвија 
непрекидно. Отворени смо за нове идеје и перманентну сарадњу. 

Основна школа "Драгојло Дудић“ је образовно-васпитна установа од општег друштвеног интереса у којој ученици 
стичу образовање и васпитање од 1. до 8. разреда. Настава се одвија на српском језику. 

 

 

3. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Школски програм је основни документ школе који се припрема на основу дефинисаног наставног плана и програма 
и у чијој изради учествују сви наставници и стручни сарадници. Основно и средње образовање и васпитање, 
специјалистичко и мајсторско образовање и други облици стручног образовања остварују се на основу школског 
програма. 

Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, према потребама 
ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице. 

Школски програм садржи: 

1. наставне предмете (обавезне, обавезне изборне и факултативне); 

2. наставне теме, 

 3. методе и технике рада; 

 4. активности наставника и ученика. 

Школски програм такође садржи: циљеве школског програма, фонд часова по разреду, фонд часова за сваки 
предмет, начин остваривања принципа и циљева образовања и стандарда постигнућа, начин и поступак 
остваривања прописаних наставних планова и програма, програма других облика стручног образовања и врсте 
активности у образовно-васпитном раду. 
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Школски програм доноси школски одбор, по правилу, сваке четврте године, у складу са наставним планом и 
програмом. 

 

3.1. OПШТИ ПРИНЦИПИ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле: 

 

• једнако правo и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, 
културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или 
здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама; 

• квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и достигнућима савремене науке и 
прилагођено узрасним и личним образовним потребама детета, ученика и одраслог; 

• oбразовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негује отвореност, 
сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним 
вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано 
пуно поштовање права детета, ученика и одраслог; 

• усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања којима 
се излази у сусрет различитим потребама ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа; 

• једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и васпитања, у складу са 
потребама и интересовањима деце, ученика и одраслих, без препрека за промене, настављање и употпуњавање 
образовања и образовање током целог живота; 

• оспособљеност за рад ученика и одраслих усклађену са савременим захтевима професије за коју се припремају. 

 

Систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује и: 
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• ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања 
постављених циљева образовања и васпитања; 

• разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном средином како би се постигао пун склад 
између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању; 

• ефикасност, економичност и флексибилност организације система ради постизања што бољег учинка; 

• отвореност према педагошким и организационим иновацијама. 

 

У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: 

 

• правовременом укључивању у предшколско васпитање и образовање; 

• адекватној припремљености за школско учење и за прелазак на више нивое образовања и васпитања; 

• могућности да ученици и одрасли са изузетним способностима (талентовани и обдарени), без обзира на сопствене 
материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и установама, као и идентификацији, 
праћењу и стимулисању ученика са изузетним способностима, као будућег научног потенцијала; 

• могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју и инвалидитетом, без обзира на сопствене 
материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања у установама, а лица смештена у установe социјалне 
заштите, болесна деца и ученици - остварују право на образовање за време смештаја у установи и током болничког 
и кућног лечења; 

• остваривању права на образовање, без угрожавања других права детета и других људских права. 

 

3.2. ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Циљеви образовања и васпитања су: 
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• пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у складу са 
његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

• стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова (у даљем тексту: знања, вештине и 
ставови), језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, неопходних за 
живот и рад у савременом друштву; 

• развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 

• развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно 
коришћење информационо-комуникационих технологија; 

• оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, 
професионалном раду и свакодневном животу; 

• развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота и 
укључивање у међународне образовне и професионалне процесе; 

• развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења; 

• оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег 
живота; 

• развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање 
стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике 
и технологије; 

• развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе 
неговања и развоја физичких способности; 

• развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и 
заштите животиња; 

• развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и 
спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства; 
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• развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву 
заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних 
вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

• формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и 
осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе 
српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, 
поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

• развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, 
толеранције и уважавање различитости. 

• повећање образовног нивоа становништва и развој Републике Србије као државе засноване на знању 

 

3.3. ПРИНЦИПИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Принципи овог школског програма су: 

 

1. Образовање усмерено на процесе учења 

2. Образовање засновано на стандардима 

3. За квалитетно образовање одговорни су сви актери образовног система 

4. Образовање поштује индивидуалне разлике међу ученицима 

5. Образовање се заснива на кооперативним, активним и искустваеним методама наставе и учења 

6. Образовање уважава свакодневно искуство ученика и знања која стичу ван школе и повезује их са садржајима 
наставе 

7. Образовање развија код ученика позитиван однос према школи и образовању и подстичае учениково 
интересовање за континуирано образовање 
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8. Образовање представља процес развоја знања, вештина, ставова и вредности код ученика 

9. Образовање треба да буде засновано на интегрисаном наставном програму у којем постоји хоризонтална и 
вертикална повезаност између различитих наставних предмета. 

 

3.4 ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Циљеви овог школског програма су: 

 

• Да омогући наставницима базичне професионалне ослонце у планирању, реализацији и евалуацији целукопног 
школског живота 

• Децентрализација програма и његово прилагођавање локалним захтевима и потребама 

• Селекција информација и операција које ће бити презентиране и пренете ученицима 

• Идентификовање погодности и сметњи које се јављају у практичним условима рада компетенције наставника, 
знања и способности ученика, простор и опрема 

• Изграђивање педагошке стратегије (избор метода и активности) 

• Евалуација примењене стратегије 

• Вертикална и хоризонтална корелација 

• Сарадња стручних већа у оквиру једног разреда 

• Сагледавање знања и умења које ученици једног разреда треба да савладају, а која су им неопходна за прелазак у 
наредни разред. 

 

3.5. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРЕЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
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Циљ праћења је: 

 

• Утврђивање ваљаности планирања 

• Праћење тока наставе – ваљаности наставних метода, садржаја 

• Регистровање података о напредовању ученика 

• Саопштавање повратних информација ученицима, родитељима, стручним телима 

 

Начин праћења: 

 

• Наставници ће редовно вршити анализу остварености циљева и задатака 

• Редовни састанци стручног тима – размена искуства, уједначавање критеријума 

• Консултације са другим школама, стручним активима, министарством 

• Континуирано прилагођавање метода и техника рада могућностима ученика 

• Израда тестова за проверу остварености остварених циљева 

• Осмишљавање и израда дидактичког материјала 

• Укључивање других у реализацију наставних и ваннставних активности. 

 

3.6. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

На основу члана 119. став 1 тачка 1. и члана 61. Закона о основама система образовања и васпитања основној школи 
(,,Службени гласник РС'' број 88/2017, 27/2018 - др.закон, 10/2019, 27/2018 - др.закон, 6/2020 и 129/2021), а у вези са чланом 
27. и 28. Закона о основном образовању и васпитању школски одбор (,,Службени гласник РС'' број 55/2013, 101/2017, 
10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 129/2021 
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Основне школе „Драгојло Дудић“ је на својој седници одржаној дана ________________ године донео Школски 
програм Основне школе „Драгојло Дудић“ за школску 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026. годину. 

Школски програм Основне школе “Драгојло Дудић“ сачињен је су у складу са следећим прописима: 

Закони: 

1.  Закон о основама система 

образовања и васпитања 

Сл. гласник РС''  бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021  

2.  Закон о основновном образовању и 

васпитању  

Сл.гласник РС бр. 55/2013,101/2017, 27/2018, 10/2019 и 129/2021 

3.  Закон о уџбеницима  Сл.гласник РС бр. 27/2018 

4.  Закон о службеној употреби језика и 

писама 

Сл.гласник РС бр.45/91, 53/93, 67/93, 48/94,101/05, 30/10, 47/18 и 

48/2018-испр. 

5.  Закон о печату државних и других 

органа 

Сл.гласник РС бр. 101/2007 и 49/2021 

6.  Закон о условима за обављање 

психолошке делатности  

Сл. гласник  РС бр. 25/1996, 101/2005-др.закон 

 

Подзаконски акти (правилници): 

 1. Правилник о стандардима квалитета рада 

установе 

Сл.гласник бр. 14/2018 

2. Првилник о плану уџбеника  Сл.гласник РС- Прос.гласник бр.  9/16, 10/16, 10/17, 

11/19 и 7/21 

3. Правилник о стандардима квалитета уџбеника и 

упутство о њиховој употреби 

Сл.гласник РС -Прос.гласник РС 42/2016,45/2018 

4. Правилник о дозволи за издавање уџбеника - 

лиценци 

Сл.гласник РС бр. 6/2010 
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5.  Правилник о вредновању квалитетa рада 

установе 

Сл. гласник РС бр. 10/2019 

6.  Правилник о стадардима компентенција 

директора установа образовања и васпитања 

Сл.гласник РС бр. 38/2013 

7. Правилник о стручно педагошком надзору Сл. гласник РС бр. 87/2019 

8. 
Правилник о ближим упутствима за утврђивање 
права на индивидуални образовни план, његову 
примену и вредновање 

 

Сл. гласник РС бр. 74/2018 

9. Правилник о додатној образовној, здравственој 

и социјалној подршци детета и  ученика 

Сл.гласник РС бр.80/2018 

10. Правилник о програму свих облика рада 

стручних сарадника 

Сл.гласник РС -Прос.гласник РС 5/2012 

11. Правилник о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање 

Сл. гласник РС бр. 46/2019 и 104/2020 

12. Правилник о садржају и начину вођења 

евиденције и издавања јавних исправа у 

основној школи 

Сл.гласник РС бр. 66/2018, 82/2018, 37/2019, 56/2019, 

112/2020, 6/2021 и 85/2021  

13. Правилник о стандардима компетенција за 

професију наставника и њиховог профес.развоја  

Сл.гласник РС -Прос. Гласник  РС бр.5/2011 

14. Правилник о дозволи  за рад наставника, 

васпитача и стручних сарадника 

Сл.гласник РС бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 

48/2016 и 9/2022 

15. Правилник о наставном плану и програму 

основног образовања и васпитања  

Сл. гласник РС - ,,Просветни гласник'' бр. 4/90, 2/91, 

2/92, 13/93,1/94, 5/95, 6/96, 8/97, 14/97, 10/98, 19/98, 

2/00, 4/01, 4/03, 7/03, 3/04, 4/04, 9/04, 10/04, 12/04, 
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 20/04, 1/05, 7/05, 8/05, 9/05, 6/06, 7/06, 9/06 , 1/09, 

7/10 

16. Правилник о наставном плану и програму 

предмета грађанско васпитање за: 

* седми разред   

* трећи разред   

*четврти разред  

* пети разред    

* први разред   

* други разред   

* трећи разред   

* други разред   

* осми разред   

 

Просветни гласник РС 7/07 

Просветни гласник РС 20/04  

Просветни гласник РС 2/05,15/05  

Просветни гласник РС 15/05 

Просветни гласник РС 5/01-1 

Просветни гласник РС 5/01-3  

Просветни гласник РС 10/03-64  

Просветни гласник РС 8/03-1  

Просветни гласник РС 6/08-1 

17. Правилник о наставном плану и програму 

предмета верска настава за:   

*трећи разред   

*пети разред  

*четврти разред  

* први разред   

* седми разред   

*осми разред   

 

Просветни гласник РС 23/04  

Просветни гласник РС 9/05,  

Просветни гласник РС 9/05,23/04  

Просветни гласник РС 5/01,  

Просветни гласник РС 2/08, 

Просветни гласник РС 7/08,                    

18. Правилник о плану наставе и учења за први 

циклус основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за први разред 

основног образовања и васпитања  

„Службени гласник РС” - Просветни гласник, број 10/17, 

12/18, 15/18, 18/18, 1/19 и 2/20 
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19. Правилник о програму наставе и учења за други 

разред основног образовања и васпитања  

„Службени гласник РС” - Просветни гласник, број 16/18, 

3/19 и 5/21 

20. Правилник о програму наставе и учења за трећи 

разред основног образовања и васпитања  

„Службени гласник РС” - Просветни гласник, број 5/19, 

1/20 и 6/20 

21. Правилник о програму наставе и учења за 

четврти разред основног образовања и 

васпитања  

„Службени гласник РС” - Просветни гласник, број 11/19, 

6/20 и 7/21 

22. Правилник о плану наставе и учења за пети и 

шести разред основног образовања и васпитања 

и програму наставе и учења за пети и шести 

разред основног образовања и васпитања  

„Службени гласник РС” - Просветни гласник, број 15/18, 

18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21 

23. Правилник о плану наставе и учења за пети и 

шести разред основног образовања и васпитања 

и програму наставе и учења за пети и шести 

разред основног образовања и васпитања  

„Службени гласник РС” - Просветни гласник, број 15/18, 

18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21 

24. Правилник о програму наставе и учења за седми 

разред основног образовања и васпитања  

„Службени гласник РС” - Просветни гласник, број 5/19, 

1/20, 6/20, 8/20, 5/21 и 17/21 

25. Правилник о програму наставе и учења за осми 
разред основног образовања и васпитања  

„Службени гласник РС” - Просветни гласник, број 11/19, 

2/20, 6/20, 5/21 и 17/21 
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26. Правилник о наставном плану и програму за 

први и други разред основног образовања и 

васпитања 

Сл. гласник РС – прос. Гласник бр. 10/04,20/04, 1/05, 

3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 7/11, 1/13, 14/13,5/14 и 

11/14, 1/16, 11/16, 6/17, 12/18 

27. Правилник о наставном плану за први, 

други,трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања и насатавном програму 

за трећи разред основног образовања и 

васпитања 

Сл.гласник РС – Прос. Гласник бр. 1/05, 15/06, 2/08, 

2/10, 7/10, 3/11, 7/11-I, 7/11-II, 1/13, 11/14, 11/16 и 

12/18 

28. Правилник о измени и допунама Правилника о 

наставном плану за први, други, трећи и четврти 

разред основног образовања и васпитања и 

наставном програму за трећи разред основног 

образовања и васпитања 

Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 

12/2018 

29. Правилник о наставном програму за четврти 

разред основног образовања и васпитања 

Сл.гласник РС – Прос.гласник бр. 3/06, 15/06, 2/08,  

3/11, 7/11-I, 7/11-II, 1/13, 11/14, 11/16, 7/17 и 12/18 

30. Правилник о измени и допунама Правилника о 

наставном програму за четврти разред основног 

образовања и васпитања  

Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 

12/2018 

31. Правилник о наставном плану за други циклус 

основног образовања и васпитања и наставноим 

програму за пети разред основног образовања и 

васпитања 

Сл.гласник РС – Прос. гласник бр. 6/07,2/10,7/10- др. 

правилник, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/17, 8/17, 9/17, 

12/18 и 15/18 

32. Правилника о плану наставе и учења за пети и 

шести разред основног образовања и васпитања 

Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 

15/2018 
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и програму наставе и учења за пети и шести 

разред основног образовања и васпитања 

33. Правилник о наставном програму за шести 

разред основног образовању и васпитању 

Сл.гласник РС – Прос. гласник бр. 5/08, 3/11, 1/13, 1/13, 

5/14, 11/16, 3/18, 12/18, 3/20 

34. Правилник  о наставном програму за седми 

разред основног образовања и васпитања 

Сл. гласник РС -Просветни  гласник РС  6/09, 3/11, 8/13, 

8/13, 11/16, 12/18, 3/19 и 3/20 

35. Правилник  о наставном програму за осми 

разред основног образовања и васпитања 

Сл. гласник РС - Просветни  гласник РС 2/10, 3/11, 8/13, 

5/14 и 11/16, 2/17, 12/18, 10/19 и 3/20 

36. Правилник о врсти стручне спреме наставника и 

стручних сарадника у основној школи  

Службени гласник РС – Прос. гласник бр. 11/12, 15/13, 

2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 

16/20, 19/20, 3/21 и 4/21 

37. Правилник о врсти стручне спреме наставника 

који изводе образовно васпитни рада изборних 

програма у основној школи 

Сл.гласник РС- Прос. гласник бр. 11/12, 15/13, 10/16, 

11/16, 2/17, 11/17, 16/20 и 2/21 

38. Правилник о изради и коришћењу психолошких 

мерних инструмеената 

Сл. гласник РС бр. 11/1988 

39. Правилник о норми часова непосредног рада са 

ученицима наставника, стручног сарадника и 

васпитача у основној школи 

Сл.гласник РС-Прос. гласник РС бр. 2/92, 2 /2000 

40. Правилник о програму за остваривање 

екскурзија у првом и другом циклусу основног 

образовању и васпитању 

Сл. гласник РС- Прос.гласник РС бр. 30/2019 
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41. Правилник о сталном стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

''Сл.гласник РС' бр. 109/2021 

42. Правилник о критеријумима и стандардима за 

финасиранје установе која обавља делатност 

основног образовања и васпитања   

Сл.гласник РС бр. 73/2016, 45/2018, 106/2020 и 

115/2020 

43. Посебан колективни уговор за запослене у 

основним и средњим школама и домовима 

ученика 

Сл.гласник РС бр. 21/2015 и 92/2020 

44.  Правилник о дипломама за изузетан успех 

ученика у основној школи 

Сл.гласник РС бр. 37/93, 42/93 

45. Правилник о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању 

Сл.гласник РС бр. 34/19, 59/20 и 81/20 

46. Правилник о условима и поступку напредовања 

ученика основне школе 

Сл.гласник РС бр. 47/94 

47. Правилник о нормативима школског простора, 

опреме и наставних средстава у основној школи 

Сл.гласник РС- Прос. гласник  4/90 

48. Правилник о општим стандардима постигнућа – 

образовни стандарди за крај обавезног 

образовања,  

 

Просветни гласник РС, бр.5, 5 јул 2010. 

 

 

49. Правилник о програму завршног испита у 

основном образовању и васпитању 

Сл. Гласник РС – Прос. гласник 1/11, 1/12, 1/14, 12/14, 

2/18 и 3/21 

50. Правилник о упису ученика у средњу школу Сл.гласник РС бр. 42/2022, 57/2022 и 67/2022 

51.  Правилник о општим основама школског 

програма  

Сл. гласник РС-Прос.гласник бр. 5/2004 
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Протоколи: 

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним 

установама (Министарство просвете Републике Србије 2007.г.) 

Интерни и општи акти школе: 

 

СТАТУТ 

Правилник о изменама и допунама статута  

                                       

04.04 2018. 

25.05.2022. 

 

677/2018 

97/2022 

Развојни план ОШ“Драгојло Дудић“  25.02.2021. 555/3 

 

Правилник o заштити и безбедности ученика                          04.04.2018       682/2018     

Правилник интерни акт о јавним набавкама 19.02.2018   301-1/2018 

Правилник о испитима у школи 04.04.2018 686/2018 

 

Пословник о организацији и  раду школског одбора 04.04 2018 678/2018 

 

Пословник о раду савета родитеља 04.04 2018 

 

681/2018 

 

Пословник о раду ученичког парламента 04.04.2018 680/2018 

 

Пословник о раду наставничког већа 04.04.2018 679/2018 

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика школе 04.04.2018 683/2018 

Правилник о организацији и систематизацији радних места 04.04 2018 685/2018 
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Правилник правима,обавезама и одговорности запослених 04.04 2018 684/2018 

 

Правилник о похвалама и наградама  ученика 25.02.2022 974/16 

Правилник о организацији буџетског рачуноводства 10.01.2017 20/2017 

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе 10.01.2017 21/2017 

Правилник о стицању и расподели прихода, донација и „уплате родитеља“ 10.01.2017 22/2017 

Правилник о коришћењу службених мобилних телефона 10.01.2017 23/2017 

Правилник о накнадама трошкова дневница, смештаја и превоза на 

службеном путу 

10.01.2017 24/2017 

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске 

услуге 

10.01.2017 28/2017 

Правила заштите од пожара 

 

28.02.2017 325/2017 

Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара 28.02.2017 327/2017 

План евакуације и упуство за поступање у случају пожара 28.02.2017 326/2017 

Правилник о безбедности и здрављу на раду 28.02.2017 328/2017 

Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад 28.02.2017 329/2017 

 

Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини 28.02.2017 330/2017 

Правилник о организацији и раду библиотеке 25.02.2019. 301 

Правилник о ближим условима о начину, садржају, дужини, месту и 

времену обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

14.01.2020.  

Правилник о интерном финансијском управљању и контроли 28.04.2021.  

 

1000/8 

Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на 

које се закон не примењује, спровођења поступака јавних набавки и 

21.08.2020. 1403-1 
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набавки на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о 

јавној набавци  

Правилник о начину евидентирања, класификовања архивирања и чувања 

архивске грађе 

25.05.2022. 974/20 

Листа катергорија архивске грађе и документарног материјала са роковима 

чувања 

25.05.2022. 974/21 

Правилника о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских 

докумената 

25.05.2022. 974/22 

Интерни правилник о стручном усавршавању 24.02.2022. 435/4 

4. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 
 

Обавезни део Школског програма садржи наставне предмете и садржаје који су обавезни за све ученике првог 
разреда. 

 

4.1. ФОНД ЧАСОВА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 
 

Редни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1. Српски језик                                                5 180 

2. Страни језик – Енглески језик 2 72 

3. Матемaтика                             5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Ликовна култура 1 36 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 
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8.  Дигитални свет 1 36 

                 Укупно : А 20 720 

Редниброј 
Б.  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

  

1. Верска настава / Грађанско васпитање 1 36 

                Укупно: Б 1 36 

                Укупно: А+Б 21 756 

Редниброј В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Редовна настава 22 756 

2. Допунска настава 

 

 

 

 

 

 

1  
7/7/107/10дааа 

36 

3. Настава у природи 7–10 дана годишње 

Редниброј ОСТАЛИ ОБЛИЦИ   

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1 дан 

 

 

 

4.2. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

4.2.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради 
правилног усменог и писаног изражавања, негујући све сто значају улоге језика у очувању националног идентитета; 
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да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради 
неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности. 

Годишњи фонд часова 180 часова 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршетку 
разреда ученик ће 

бити у стању да: 

САДРЖАЈИ 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И 
ПИСАЊЕ 

разликује изговорени 
глас и написано 
слово; изговорене и 
написане речи и 
реченице; 

влада основном 
техником читања 
иписања ћириличког 
текста; 

разуме оно 
штопрочита; 

активно слуша и 
разуме садржај 
књижевно  
уметничког текста 
који му се чита; 

препозна песму, 
причу и 
драмскитекст; 

Глас и слово; штампана и писана слова ћириличког 
писма. Речи и реченице као говорне и писане целине. 

Текстови засићени словима која се обрађују/текстови 
предвиђени за глобално читање. Све врсте текстова који су 
написани штампаним или писаним словима. 

Језичке игре. 

Аналитичко-синтетичка вежбања; лексичка и синтаксичка 
вежбања; моторичке вежбе. Писање (преписивање, 
самостално писање и диктат). 

Читање (ишчитавање/глобално читање, гласно и тихо 
читање); питања којима се проверава разумевање 
прочитаног. 

Изговор и писање гласова који ученицима причињавају 
тешкоће (нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, љ). 

КЊИЖЕВНОСТ  

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 
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одреди главни 
догађај, време 
(редослед дога- ђаја) 
и место дешавања у 
вези са прочитаним 
текстом; 

уочи ликове и прави 
разлику између 
њихових позитивних 
и негативних 
особина; 

изрази своје 
мишљење о 
понашању ликовау 
књижевном делу; 

препозна загонетку и 
разуме њенозначење; 

препозна басну и 
разуме њенозначење; 

разликује слово, реч 
и реченицу; 

правилно изговори и 
напише кратку и 
потпуну реченицу 
једноставне структуре 
са одговарајућом 
интонацијом, 
односно 

Народна песма, Ја сам чудо видео 

Јован Јовановић Змај, Зимска песма 

Војислав Илић, Пролетња зора/Воја Царић, 
Пролеће/Мира Алечковић, Ветар сејач 

Десанка Максимовић, Првак; Хвалисави зечеви/У 
гостима/Ливадско звонце 

ГвидоТартаља,Китовабеба/Мрави/Постељазазеку 
Бранко Ћопић, Јежева кућица (читање унаставцима) 
Душан Радовић, Јесења песма/Срећна Новагодина 

Љубивоје Ршумовић, Ау што је школа згодна; Дете/Деца 
су украс света 

Стеван Раичковић, Цртанка/Бранислав Лазаревић, 
Сликар 

Перо Зубац, Добар друг ти вреди више Драгомир 
Ђорђевић, Није лако бити дете  

Проза 

Народна прича, Свети Сава и ђаци Народна прича, Деда и 
репа /Голуб и пчела Народна басна, Лисица и гавран 

Доситеј Обрадовић, Два јарца; Две козе 

Лав Николајевич Толстој, Два друга 

Драган Лукић, Јоца вози тролејбус/Игор Коларов, Дум-
дум Оливер и његов бубањ 

Ђуро Дамјановић, Дан кад је јутро било слово/Весна 
Ћоровић Бутрић, Ноћни ћошак Избор из народних и 
ауторских загонетки (Десанка Максимовић, Загонетке 
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интерпункцијским 
знаком накрају; 

правилно употреби 
великослово; 

учтиво учествује у 
вођеном и слободном 
разговору; 

обликује усмену 
поруку служећи се 
одговарајућим 
речима; 

усмено препричава; 
усмено прича према 
слици/сликама и 
одоживљајима; 

усмено описује 
ствари из 
непосредног 
окружења; 

бира и користи 
одговарајуће речи у 
говору; на правилан 
начин користи нове 
речи у свакодневном 
говору; 

лакезапрваке ђаке, Загонетке Григора Витеза и Бране 
Цветковића) 

Драмски текстови 

Гвидо Тартаља, Зна он унапред 

Душан Радовић, Тужибаба 

Александар Поповић, Неће увек да буде први 

Бора Ољачић, Први дан у школи 

 

Популарни и информативни текстови 

 

Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу 
о значајним личностима српског језика, књижевности и 
културе (Свети Сава, Вук Стефановић Караџић, знаменита 
завичајна личност и др.); Милан Шипка: Буквар 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

Јован Јовановић Змај, Песме за децу (избор) Избор из 
басни и сликовница за децу  

Књижевни појмови: 

песма; 
прича; 
догађај; место и времезбивања; 
књижевни лик – изглед, основне особине ипоступци; 
драмски текст задецу; 
шаљива песма; 
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напамет говори краће 
књижевне текстове; 

учествује у сценском 
извођењу текста; 

пажљиво и културно 
слуша саговорнике; 

слуша, разуме и 
парафразира поруку; 

слуша 
интерпретативно 
читање и казивање 
књижевних текстова 
ради разумевања и 
доживљавања; 

примењује основна 
правописна правила; 

пише читко и уредно; 

писмено одговара на 
постављена питања; 

спаја више реченица 
у краћу целину; 

пише реченице по 
диктату примењујући 
основна правописна 
правила; 

басна; 
загонетка. 

ЈЕЗИК 

Граматика, правопис и 
ортоепија 

Реченица; реч; слово. 

Улога гласа/слова у разликовању значења изговорене 
односно написане речи. Реченице као обавештење, питање 
и заповест. 

Велико слово на почетку реченице, у писању личних 
имена и презимена, имена насеља (једночланих) и назива 
места и улице у којој ученик живи, као и назив школе коју 
похађа. 

Правилно потписивање (име, па презиме). 

Тачка на крају реченице; место и функција упитника и 
узвичника у реченици. 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Говорење Вођени и слободни разговор. 

Говорни предлошци. 

Усмена порука. 

Причање, препричавање и описивање. 

Казивање књижевног текста. 

Драмски, драматизовани текстови, сценска 
импровизација. 

Сценско извођење текста (драмско и луткарско). 

Богаћење речника: лексичке и синтаксичке вежбе. 

Разговорне, ситуационе и језичке игре. 

Слушање Стварне и симулиране ситуације. 
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гласно чита, 
правилно и са 
разумевањем; 

тихо чита (у себи) са 
разумевањем 
прочитаног; 

пронађе 
информације 
експлицитноизнете у 
тексту. 

Слушна порука. 

Аудио-визуелни записи. 

Игре за развијање слушне пажње. 

Писање Питања о сопственом искуству, бићима, предметима, 
појавама, сликама, о књижевном и 

некњижевном тексту. 

Писана порука. 

Kраћа текстуална целина: о сопственом искуству, о 
доживљају, о сликама, поводом књижев- 

ног текста. 

Реченице/кратак текст погодан за диктирање. 

Читање Књижевни текстови. 

Текстови са практичном наменом: позивница, упутство, 
списак за куповину и др. 

Нелинеарни текстови: текст у табели, распоред часова, 
стрип, улазница и др. 

Информативни текстови: 

1. уџбенички: Милан Шипка, Буквар; текстови о 
знаменитим личностима српске културе; 

2. вануџбенички: о правилима учтивог понашања 
(бонтон); о месту у којем ученици живе; о 

животињама итд. 
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УПУТСТВО ЗА ДЕДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Програм предмета Српски језик у првом разреду основне школе чине четири предметне области: Почетно читање 
и писање, Књижевност, Језик и Језичка култура. Препоручена дистрибуција часова по предметним областима је 
следећа: Почетно читање и писање–90 часова, Књижевност – 45 часова, Језик – 10 часова и Језичка култура – 35 
часова. Све области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ 

Настава почетног читања и писања изводи се у првом полугодишту првог разреда основне школе, али, ако је 
потребно, наставља се иудругомполугодишту. Почетно читање и писање реализује се самостално, али обухвата и 
садржаје из Књижевности, Језика и Језичке културе. 

Припремни период 

У припремном периоду учитељи треба да испитају способности ученика, и то: причање, препричавање, 
познавањеслова, познавање читања и писања, спретност у руковању прибором за писање и цртање. У току овог 
периода испитивање ученика се обавља кроз активности које се међусобно прожимају. 

Усмено изражавање се изводи кроз игре и активности где се вежба комуникација (поздрављање у конкретним 
ситуацијама: добро јутро, добар дан и довиђења; захваљивање, извињавање). Ученици могу причати на основу 
посматрања слика и низа слика. Могу препричавати слушани текст, позоришне или луткарске представе 
разговетним природним говором и правилним изговором. Учитељи треба да воде рачуна о правилној артикулацији 
гласова и да са ученицима коментаришу одслушано. 

Вежбе у посматрању се односе на уочавање целине и детаља, посматрање предмета, појава и околине. Треба их 
тематски организовати. Прво се посматра учионица, па се касније та активност проширује на околину. Ученици 
могу посматрати предмете, људе, животиње, догађаје, слике, слике у низу, фотографије, објекте из околине и сл. 
Пажњу ученика треба усмерити на целину, затим на најважније појединости и на крају на мање важне појединости. 
Опажају се: облици, боје, односи, покрети, мимика и гестови, скривени детаљи и сл. 

Вежбе у слушању почињу слушање онога што говоре учитељи, други ученици, глумци и спикери. Слушани говор се 
коментарише да би се одредиле говорне карактеристике говорника. Слушање треба да буде повезано са мимиком и 
гестовима који прате оно што се говори. Обавезно инсистирати на подражавању правилног говора. Током слушања 
одвајати битно од небитног, неговати пажњу и концентрацију 
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Синтетичка вежбања се организују упоредо са аналитичким. Речи које су већ растављене на гласове опет се сливају 
у целину. Почиње се од најлакших и иде ка све тежим. Ученици се на тај начин припремају за читање и разумевање 
прочитаног. 

Вежбе у отклањању дијалекатских и жаргонских карактеристика говора се изводе полако и систематично. Учитељи 
посебну пажњу треба да обрате на изговор гласова ђ, ћ; џ, ч; ј, љ. 

Графомоторичке вежбе су веома важне у припреми записање. Свака графомоторичка вежба треба да се повеже са 
неким догађајем, вежбом слушања, посматрања, причања исл. Такве вежбе, односно писање елемена таслова, 
изводе се на различите начине, кроз цртеже, рамове за слике у простору предвиђеном за писање. Ученике треба 
подстицати да употпуне цртеж додајући своје елементе (корелација са ликовном културом). Вежбе писања линија 
изводити без подизања руке, из једног потеза.  

 

Учење читања и писања 

Дидактичко-методичка организација наставе почетног читања и писања зависи од много фактора, а најважнији је 
онај који се односи на предзнања ученика. Учитељи бирају поступак који ће користити у настави почетног читања 
и писања–комбинацију монографског и групног поступка, групни или комплексни поступак. 

Наставу почетног читања и писања треба изводити на више нивоа уз примену принципа индивидуализације. У 
сваком одељењу постоје ученици који знају да читају и они који само познају слова или не знају да читају. Садржаји, 
методе и облици рада треба да се прилагоде могућностима и потребама ученика. 

Подстицати ученике да свакодневно вежбају читање код куће. Сарађивати са родитељима ученика и пружити им 
неопходне информације везане за читање (мотивација деце, читање у свакодневним животним ситуацијама, 
удаљеност текста од очију је 30 центиметара и сл.). 

Ученици уче да пишу појединачна штампана и писана слова, речи и реченице; цифре. Размак између штампаних 
слова у речима мора да буде равномеран. Код учења писаних слова посебну пажњу треба посветити графичком 
увезивању слова у речима.  

КЊИЖЕВНОСТ 
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Препоручени садржаји из области Књижевност савладавају се током целе школске године, избуквара/почетнице и 
узпомоћ читанке као основних наставних средстава, тако што учитељ планира њихову реализацију у складу са 
индивидуалним карактеристикама ученика и укупним могућностима колектива, руководећи се исходима учења. 

Учитељ подстиче ученике да своје ставове и искажу. 

Приликом читања лирских песама ученици поступно уче да препознају и доживе мелодичност песама и да их 
изражајно читају и рецитују (по избору). Успостављање разлике између дела у стиху и дела у прози не врши се на 
теоријском нивоу. 

Приликом обраде драмских текстова за децу ученици се мотивишу на читав низ стваралачких активности које 
настају поводом дела (сценски наступ, драмска игра, луткрска игра, драмски дијалози, гледање дечје позоришне 
представе, снимање и коментарисање драматизованих одломака).  

Вештина читања и разумевања прочитаног стиче се и у оквиру Језичке културе и при обради књижевноуметничких 
текстова.  

ЈЕЗИК 

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним српским 
језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме већ и на њихову 
функцију. На пример, реченица се не упознаје само као граматичка јединица  (са становишта  њене структуре) већ 
и као комуникативна јединица (са становишта њене функције укомуникацији). 

Граматика 

Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и тумачи као систем. Ниједна 
језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција. 

У оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог именовања. 
Тако се поставља основа за проширивање језичких садржаја у старијим разредима. 

 

Правопис 

Правописна правила ученици треба да савладају путем систематских вежбања (елементарних и сложених). Ова 
вежбања треба да буду што разноврснија и треба их организовати што чешће. 
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Област Језичка култура обухвата развијање основне писмености ученика, односно усавршавање говорења, 
слушања, читања и пи- сања. Ове четири програмске подобласти усмерене су на неговање културе говора, писменог 
изражавања, богаћење речника и, у ширем смислу, на развијање комуникативних способности ученика.  

Говорење ученика развија се у разговору у којем их учитељ усмерава да усавршавају своју комуникацију. У вођеном 
разговору о књижевном тексту или о одређеној теми, ученици одговарају на питања, постављају питања, износе 
своја мишљења и ставове. Слободни, односно друштвени разговор, основа је свакодневне комуникације и зато је 
потребно ученике усмеравати како да учтиво започну разговор, размењују информације и користе основне форме 
учтивости.  

Препоручени облици усменог изражавања јесу причање, препричавање и описивање. То су садржаји програма, 
односно садржаји учења. Ученик се постепено уводи у усмено изражавање и учи како да преприча текст, како да 
прича или како да описује.  

Слушање је важна активност у комуникацији. Ученици се у разговору упућују да пажљиво и културно слушају 
саговорнике. У наставном контексту ученици слушају шта други говоре и то потврђују репродуковањем или 
парафразирањем слушне поруке, као и по- ступањем по молбама и усменим инструкцијама одраслих и вршњака. 
Пажљиво слушање практикује се и у симулираним ситуацијама (разговорне и ситуационе игре). Ученици слушају 
читање учитеља, вршњака, спикера. 

Запис по слушању подразумева диктат, којим се вежба и писање. Међутим, први корак у реализацији диктата је 
слушање и уочавање границе између речи и реченица у зависности од интонације, чиме се развија језичко 
повезивање изговорене и записане речи. 

Писање и читање се увежбавају у настави почетног читања и писања, а затим у областима Књижевност, Језик и 
Језичка култура. У садржајима програма и зобласти Језичка култура дати су основни елементи који се односе на 
писменост ученика, с тим да с еони не могу посматрати изоловано, већ у садејству са исходима и препорученим 
садржајима у свим областима предмета. Дакле, читање и писање се не уче посебно у оквиру наставних области, већ 
кроз све наставне садржаје. 

Ученици се оспособљавају да запишу краћу писану поруку којом преносе информације и која има практичну 
намену.  
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Учење самосталног писања текста почиње спајањем више реченица у целину. Ученици пишу о свом искуству, о 
доживљају, о слици или по низу слика (прича у сликама). Према својим способностима ученик ће написати две, три 
повезане реченице или краћи текст. 

У писању се примењују научена правописна правила која се уче у оквиру области Језик. Потребно је да се правопис 
у писању до- следно примењује од почетног читања и писања. Ученици се упућују да бирају адекватне речи и да их 
употребљавају нове док пишу. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Предмет Садржај Индикатор 

Српски језик 

Свет око нас 

- Моја породица и ја 

- Ја као природно и друштвено биће 

1.2.3. 

1.2.4. (септембар) 

Српски језик 

Свет око нас 

- Ја идем у школу; Моја учионица 

- Амбијент у коме живим 

1.2.3. 

1.2.4. (септембар) 

Српски језик 

Свет око нас 

- Моје омиљено воће и поврће 

- Биљке различитих станишта у непосредној 
околини 

1.2.3. 

1.2.4. (септембар) 

Српски језик 

Свет око нас 

- Мој друг 

- Уважавање различитости и права других 

1.2.3. 

1.2.4. (септембар) 

Српски језик 

Свет око нас 

- Морско дно – Састављање приче на основу слике 

- Разлике и сличности изнеђу биљака и животиња 
на основу спољашњег изгледа 

1.2.3. 

1.2.4. (септембар) 

Српски језик 

Лепо писање 

- Гласови и штампана слова Аа, Нн, Ии, Мм 

- Обједињавање линија у слова 

1.2.3. 
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Српски језик 

Лепо писање 

- Вежбе писања 

- Писање штампаних слова кредом и воштаним 
пастелима 

1.2.3. 

 

Српски језик 

Лепо писање 

- Вежбе писања 

- Писање украсних слова 

1.2.3. 

 

Српски језик 

Лепо писање 

- Вежбе читања и писања 

- Писање штампаних слова и бројева фломастером 
и четкама 

1.2.3. 

 

Српски језик 

Лепо писање 

- Вежбе читања и писања (писана слова) 

- Писање писаних слова меким графитним улошком 

1.2.3. 

 

Српски језик 

Лепо писање 

- Вежбе читања и писања (писана слова) 

- Писање великих и малих писаних слова пером и 
тушем 

1.2.3. 

 

Српски језик 

Лепо писање 

- Вежбе читања и писања (писана слова) 

- Писање речи и реченица пером и тушем 

1.2.3. 

 

Српски језик 

Музичка култура 

- „Јесења песма“, Душан Радовић 

- „Јесен“, „Јесењи плодови“ 

1.2.3. 

 

Српски језик 

Грађанско васпитање 

- „Тужибаба“, Душан Радовић 

- Тужакање; Конфликти 

1.2.3. 

 

Српски језик 

Грађанско васпитање 

- „Срећа“, Дубравка Угрешић 

- Изражавање осећања кроз вежбе кретања 

1.2.3. 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

35 
 

Српски језик 

Грађанско васпитање 

- „Чаробни штап“, Ђани Родари 

- Моје жеље  - игра маште 

1.2.3. 

 

 

4.2.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

БРOЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 

фунцкије) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

По завршеној теми/области ученици су у 
стању да у усменој комуникацији: 

Ученици у усменој комуникацији уче и 
увежбавају: 

1.Увод у предмет 
Поздрављање и 
предстваљање 
 
 
2 My family 
Именовање 
чланова породице 

- разумеју једноставне поздраве и реагују на 
њих; поздраве и отпоздраве користећи 
најједноставнија језичка средства; 
- питају и кажу како се зову. 

-разумеју једноставне речи, именују чланове у 
оквиру породице 
- питају и кажу како зе зову њихови чланови 
породице 

- речи изразе који се односе на поздрављање и 
представљање; 
Наставник ће упознати ученике са наставним 
темама и исходима наставе у овој школској години. 
-речи којима се именују чланови породице. 
Препознавање чланова породице 

3. Starter unit - 
Hellо 
Здраво 
Поздрављање и 
представљање; 
изражавање 
упутстава и налога; 
исказивање 
хронолошког 
времена. 

- разумеју и именују бића и предмете који се 
односе на тему; разумеју једноставне 
исказе који се односе на поздрављање и 
представљање; поздрављају, 
отпоздрављају, размењују информације личне 
природе (питају и кажу како се зову); 
разумеју једноставна упутства и налоге и 
реагују на њих; формулишу 
једноставна упутства и налоге; разумеју и 
саопште једноставне исказе који се односе на 
хронолошко време; 
- поштују правила учтиве комуникације. 

- имена ликова из уџбеника; изразе који се користе за 
поздрављање, представљање, и основну друштвену 
комуникацију са вршњацима – I’m 
(Miloš). Hello. Bye. How are you? I’m fine thank you. 
- препознавање (правилно писање као опција) малих 
и великих латиничних слова Aa, Bb; 
правилно писање бројева 1 и 2; речи које садрже 
гласове /æ/ и /b/ и повезују их са словима a и b – 
apple, Annie, boy, bat; кратку причу која се односи на тему; 
- дане у недељи и активности које раде током недеље. 
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4.My house  
Описивање 
делова куће, 
ствари које се 
налазе у и ван 
куће. 
 

- препознају и именују боје; разумеју 
једноставне описе предмета и места; 
опишу предмете и места користећи 
једноставна језичка средства; 
- разумеју и саопште једноставне исказе који 
се односе на метеоролошко време; 
- разумеју начин разоноде код вршњака у 
циљној култури. 

- речи којима се именују делови куће bathroom, kitchen, 
bedroom 
-  малих и великих латиничних слова Cc, Dd; 
правилно писање бројева 3 и 4; речи које садрже гласове 
/k/ и /d/ и повезују их са словима c и d – cat, car, dog, 
duck; кратку причу која се односи на тему; 
- речи и изразе којима се описују временске 
прилике – What’s the weather like? It’s 
snowing/raining/ windy/cold… 

5. My birthday 
Именовање хране и 
пића у току 
прославе + Test 
 

- препознају и именују предмете из 
непосредног окружења; 
- разумеју једноставне описе предмета; 
опишу предмете и места користећи 
једноставна језичка средства; 
- уочавају сличности и разлике у школском 
животу у циљној култури и код нас. 

- речи којима се именује храна и пиће у току прославе 
рођендана 
- препознавање (правилно писање као опција) малих 
и великих латиничних слова Ee, Ff; 
- правилно писање бројева 5 и 6; 
- речи које садрже гласове /e/ и /f/ и повезују их са 
словима e и f – egg, elephant, fish, farm; 
- кратку причу која се односи на тему. 

6. My animals 
Именовање 
животиња, покрета, 
врсте спортова 
 

- препознају и именују предмете из 
непосредног окружења; 
- разумеју једноставне описе предмета; опишу 
предмете користећи једноставна језичка 
средства; 
- искажу и прихвате захвалност на 
једноставан начин; 
- поштују основне норме учтиве 
комуникације у циљној култури; уочавају 
сличности и разлике у изгледу школског 
простора у циљној култури и код нас. 

- речи којима се именују животиње, њихови покрети 
- препознавање (правилно писање као опција) малих 
и великих латиничних слова Gg, Hh, Ii; 
- правилно писање бројева 7 и 8; 
- речи које садрже гласове /g/, /h/, /ɪ/ и повезују их са 
словима g, h, i – girl, guitar, hat, horse, insect, ill; 
- кратку причу која се односи на тему. 
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7. Мy toys 
Именовање 
играчака, делова 
лица, 
одређивање 
различитих 
места предмета 
 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; разумеју једноставне исказе 
којима не ко представља неког другог; 
представи другог користећи једноставна 
језичка средства; разумеју једноставна 
питања личне природе и 
реагују на њих; размењују информације личне 
природе; разумеју једноставне 
описе места и једноставна обавештења која се 
односе на положај у простору; 
опишу места користећи једноставна 
језичка средства и тражи/пружи 
једноставна обавештења о положају у 
простору; разумеју и саопште једноставне 
исказе који се односе на изражавање бројева; 

- речи којима се именују играчке, место играчака, делови 
лица 

- препознавање (правилно писање као опција) малих 
и великих латиничних слова Jj, Kk, Ll; 
- правилно писање бројева 9 и 10; 
- речи које садрже гласове / dʒ /, /k/, /l/ и повезују их са 
словима j, k, l – jug, juice, kangaroo, key, lion, lollipop; 
кратку причу која се односи на тему; 
- кратку причу која се односи на тему; 

 - уоче сличности и разлике у породичном 
животу и култури становања у циљној култури 
и код нас. 

- речи које се односе на места у граду – cafe, supermarket, 
sports centre, cinema, playground, library; језичку структуру 
– How many cafes? There are four cafes. There is a lbrary. 

8. Christmas 
Божић 
Честитање. 

- разумеју једноставне честитке и 
одговоре на њих; упуте једноставне 
честитке; уоче сличности и разлике у 
начину прославе Божића у циљној култури и код 
нас. 

- изразе и речи којe се односе на Божић – reindeer, 
Father Christmas, present, cracker, Christmas stocking, 
Merry Christmas; 
- сличности и разлике у начину прославе Божића код 
нас и у ВБ; 
- песму We wish you a Merry Christmas; 
- Божићне игре. 
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9. Smiles magazine V 
Именовање 
играчака широм 
света, ослушкивање 
звукова 
 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; разумеју свакодневне 
исказе у вези са непосредним потребама, 
осетима и осећањима и реагује на њих; 
изразе потребе, осете и осећања кратким, 
једноставним језичким средствима; 
- разумеју једноставне описе бића; опишу бића 
користећи једноставна језичка средства; 
- поштују правила пристојног понашања на 
јавном месту. 

- речи које се односе на именовање различитих играчака, 
врсте материјала 
-  малих и великих латиничних слова Mm, Nn, Oo; 
- правилно писање бројева 11 и 12; 
- речи које садрже гласове /m/, /n/, /o/ и повезују их са 
словима m, n, o – man, mango, nose, neck, orange, 
octopus; кратку причу која се односи на тему; 
- речи којима се оменују делови тела – head, eyes, ears, 
nose, mouth, arm, leg; језичку структуру – It’s got 
(two heads). I’ve got (three eyes). 

10. My holidays 
Именовање делова 
одеће, временски 
услови, дани у 
недељи+Test 
 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; разумеју једноставне 
описе бића и места; опишу бића користећи 
једноставна језичка средства; 
- разумеју једноставне искaзе који се 
односе на изражавање способности; траже 
информацију о туђим способностима и саопште 
шта они или неко други могу/не могу, умеју/не 
умеју да ураде; 
- искажу и прихвате захвалност на 
једноставан начин; поштују основне 
норме учтиве комуникације у циљној 
култури. 

- речи којима се именују дивље животиње – bird, bear, 
hippo, crocodile, tiger; језичку структуру – What are they? 
They’re (bears). They're at the zoo. 
- препознавање (правилно писање као опција) малих 
и великих латиничних слова Pp, Qq, Rr; 
- правилно писање бројева 13 и 14; 
- речи које садрже гласове /p/, /kw/, /r/ и повезују их са 
словима p, q, r – panda, pen, queen, quilt, river, raibow; 
кратку причу која се односи на тему; 
- језичку структуру за изражавање способности – A bird 
can fly. I can’t fly. Can you swim? Yes, I can. No, I can’t. 

11. Smiles Magazine 
6 Природне 
карактеристике и 
описивање места 
 

-препоѕнавање предела у оквиру земље, 
описивање и представљање 

- речи и изрази који се односе на одређени предео 
који се описује, 
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12. Check point 
Провера знања 
из претходног 
поглавља 
 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; разумеју једноставне описе 
бића и предмета; опишу бића и 
предмете користећи једноставна језичка 
средства; 
- уоче сличности и разлике у занимањима у 
циљној култури и код нас. 

- речи којима се именују делови одеће, временске 
прилике 
писање малих и великих латиничних слова Ss, Tt, Uu; 
- правилно писање бројева 15 и 16; 
- речи које садрже гласове /s/, /t/, / ʌ / и повезују 
их са словима s, t, u – sofa, sock, towel, turtle, umbrella, up; 
кратку причу која се односи на тему; 
- речи којима се именујe рачунарска опрема – 
monitor, speaker, printer, tower, mouse; језичку 
структуру – What’s this? It’s a (keyboard). 

 13. Happy Easter 
 Именовање речи 
које описују празник 

 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; разумеју једноставне 
исказе којима се изражава припадање/ 
непришпадање, 
поседовање/непоседовање; траже и дају 
једноставне исказе којима се изражава 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 
- разумеју једноставне описе бића и 
предмета; опишу бића и предмете 
користећи једноставна језичка средства; 
- уоче сличности разлике у начину 
одевања у циљној култури и код нас. 

- речи којима се именује честитање празника 
- препознавање (правилно писање као опција) малих 
и великих латиничних слова Vv, Ww, Xx; 
- правилно писање бројева 17 и 18; 
- речи које садрже гласове /v/, /w/, /ks / и повезују их са 
словима v, w, x – violin, vase, woman, wall, box, fox; 
- кратку причу која се односи на тему; 
- језичку структуру – She’s wearing a hat. I’m wearing boots. 
He’s wearing trousers. 

14. Valentine’s 
Day Именовање 
речи које се 
односе на овај 
празник 
 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; разумеју једноставне исказе 
којима се изражава 
допадање/недопадање; траже и дају 
једноставне исказе којима се изражава 
допадање/недопадање; 
- уоче сличности и разлике у односу према 
животињама у циљној култури и код нас. 

- речи којима се честита дан заљубљених 
- препознавање (правилно писање као опција) малих 
и великих латиничних слова Yy, Zz; 
- правилно писање бројева 19 и 20; 
- речи које садрже гласове /j/, /z/ и повезују их са 
словима y, z – yo-yo, yogurt, zebra, zoo; 
- кратку причу која се односи на тему. 

Укупан број часова (збирно) 
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Број и назив теме 
Процена и провера постигнућа Корелација 

1.Увод у 
предмет 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама. 

Грађанско 
васпитање, српски језик 

2. My family 
Моја породица 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, ученички радови. 

Грађанско 
васпитање, музичка и ликовна 
култура, драмска уметност, свет 
око нас, физичко и здравствено 
васпитање, српски језик 

3. Starter unit-
Hello 
Здраво 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка култура, 
драмска 
уметност, српски језик, свет 
око нас 

4 My house 
Моја кућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, свет око нас, музичка 
култура, ликовна култура, 
драмска уметност, српски језик 

5. Мy birthday 
Мој рођендан 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка култура, 
ликовна култура, драмска 
уметност, српски језик, свет 
око нас 

6. Мy animals 
Моје животиње 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка култура, 
ликовна култура, драмска 
уметност, српски језик 
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7. Chrsitmas 
Божић 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, ученички радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, верска 
настава, свет око нас, ликовна 
култура, 
музичка култура, драмска 
уметност, 
српски језик. 

8. My toys Моје 
играчке 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка култура, 
ликовна култура, драмска 
уметност, српски језик, 

 9. Smiles 
magazine V  
Часопис смеха 5 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка култура, 
ликовна култура, драмска 
уметност, српски језик, свет 
око нас. 

10. Мy holidays 
Moj распуст 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама. 

Грађанско 
васпитање, драмска уметност, 
српски језик 

11. Smiles 
magazines 6 
Часопис смеха 6 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка култура, 
ликовна култура, драмска 
уметност, српски језик, свет 
око нас, 
информатика и рачунарство 

12. Checkpoint 
Провера знања  
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка култура, 
ликовна култура, драмска 
уметност, српски језик, 
математика 
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13. Happy Easter 
Срећан Ускрс 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз 
играње улога у паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, 
тестови слушања, различите технике 
формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка 
култура, ликовна 
култура, драмска 
уметност, српски 
језик, свет око нас. 

 

 

4.2.3. МАТЕМАТИКА 
 

Циљ учења предмета математика је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, 
развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације 
математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема 
из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Годишњи фонд часова 180 часова  

 ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

По завшеној области /теми ученик 
ће бити у стању 

 

САДРЖАЈИ 

 ГЕОМЕТРИЈА 

(ПОЛОЖАЈ, 
ВЕЛИЧИНАИ 
ОБЛИК ПРЕДМЕТА и 
ЛИНИЈЕ) 

−одреди међусобни положај 
предмета и бића и њихов положај 
у односу на тло; 

 − упореди предмете и бића по 
величини;  

− уочи и именује геометријске 
облике предмета из непосредне 
околине;  

Посматрање предмета: положај 
и величина предмета.  

Релације међу предметима: 
већи, мањи; лево, десно; 
испред, иза: испод, изнад; горе, 
доле, итд.  
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− именује геометријска тела и 
фигуре;  

− групише предмете и бића са 
заједничким својством;  

− сложи/разложи фигуру која 
сесастоји од познатих облика;  

− разликује: криву, праву, 
изломљену, затворену и отворену 
линију;  

− црта праву линију и дуж помоћу 
лењира; 

Предмети облика круга, 
правоугаоника и квадрата. 

 БРОЈЕВИ − броји унапред и уназад и са 
прескоком;  

− прочита, запише, упореди и 
уреди бројеве прве стотине и 
прикаже их на бројевној правој;  

− користи редне бројеве;  

− разликује парне и непарне 
бројеве, одреди највећи и најмањи 
број, претходника и следбеника; − 
користи појмове: сабирак, збир, 
умањеник, умањилац, разлика;  

− сабира и одузима два 
једноцифрена броја не записјући 
поступак; 

 − сабира и одузима до 100 без 
прелаза преко десетице;  

Опис скупа навођењем чланова 
или својства.  

Члан скупа. 

 Приказивање скупова. Бројање 
унапред и уназад и са 
прескоком. Скупови са 
различитим и скупови са истим 
бројем елемената. 

 Цифре, писање и читање 
бројева. Приказивање бројева 
помоћу тачака на бројевној 
правој. Упоређивање бројева.  
Знаци: , =. 

 Редни бројеви. Сабирање и 
одузимање природних бројева: 
у првој десетици, у оквиру 20 
(са прелазом преко десетице) и 
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− растави број на сабирке и 
примени замену места и 
здруживање сабирака ради 
лакшег рачунања;  

− реши текстуални задатак са 
једном операцијом;  

− разликује новчане апоене до 100 
динара и упореди њихову 
вредност 

од 20 до 100 (без прелаза преко 
десетице); знаци + и -; речи: 
сабирак, збир, умањеник, 
умањилац, разлика, већи за, 
мањи за. Својства сабирања. 
Нула као сабирак и резултат 
одузимања. 

 Одређивање непознатог броја 
у најпростијим једнакостима у 
вези са сабирањем и 
одузимањем погађањем.  

Простији задаци с применом 
сабирања и одузимања 

 МЕРЕЊЕ И МЕРЕ - уочи правило и одреди следећи 
члан започетог низа; 

 − прочита и користи податке са 
једноставнијег стубичног и 
сликовног дијаграма или табеле;  

− измери дужину задатом, 
нестандардном јединицом мере;  

− преслика тачке и фигуре у 
квадратној мрежи нао снову 
задатог упутства. 

Мерење нестардним 
јединицама 

 

Начин примене и праћење рада ученика 
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Методе и технике: методе усменог излагања (објашњавање, образлагање); метода разговора (хеуристички, 
слободни, дискусија); метода рада на тексту; писани и графички радови ученика; метода показивања; метода 
практичних радова... 

 

Активности у образовно-васпитном раду  

Активности ученика:  

• Посматра,  уочава,  именује, повезује и упоређује садржаје везане за орјентацију, геометријска  тела и положаје 
предмета; 

• Разликује, именује, открива релације и изражава их; 

• Упоређује и уочава облик и величину... 

• Посматра, уочава опређује, закључује и проверава; 

• Посматра, групише, пребројава, броји, сређује по редоследу; 

• Математички се изражава, рачуна и примењује стечена знања; 

• Упоређује, мери и процењује; 

• Примењује стечена знања и прави моделе;  

 

Активности наставника: 

• Показује, демонстрира односе у простору; 

• Објашњава, црта, илуструје, презентује геометријска тела; 

• Показује и објашњава положаје предмета 

• Црта, демонстрира и објашњава тачку, линију, дуж; 

• Показује, класификује и објашњава предмете по боји, облику и величини 
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• Црта, презентује и објашњава појам скупа и броја; 

• Објашњава, показује и проверава усвојене садржаје везане за бројеве до 100; 

• Илуструје презентује разне типове задатака са две рачунске операције; 

• Објашњава поступке решавања једноставних текстуалних задатака; 

• Проверава усвојене садржаје; 

• Демонстрира, објашњава, илуструје, организује, проверава научено. 

 

Начин и поступци примене остварености стандарда  

 

• Стално праћење остваривања стандарда- стечених знања, умења; 

• Мотивисање и објективно процењивање постигнућа различитим методама и техникама; 

• Редовно проверавање уз уважавање индивидуалних разлика и препоруке за даље напредовање,  

• Праћење ангажовања ученика: одговорног односа према раду, постављеним задацима;  

• Активно учествовање у настави, сарадњa са другима и исказано интересовање и мотивацијa за учење и 
напредовање.  

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Предмет Садржај Индикатор 

Математика 

 

Ликовна култура 

- Предмети облика коцке, квадра и пирамиде 

- Облици и њихови квалитети (високо, ниско, уско, 
широко) 

1.2.3. 

1.2.4. 

(септембар) 
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- Облици и њихови квалитети  

Математика 

 

Физичко васпитање 

- Предмети различитог облика (коцке, квадра, 
пирамиде; лопте, ваљка, купе) 

- Бацање предмета различитог облика у даљину из 
места 

1.2.3. 

Математика 

Ликовна култура 

- У, на, ван 

- Испред, иза, у, на (Кошница и пчеле) 

1.2.3. 

 

Математика 

Свет око нас 

- Представљање бројева на бројевној правој 

- Оријентација у простору (испред-иза, лево-десно) 

1.2.3. 

 

Математика 

Српски језик 

- Текстуални задаци 

- Вежбе читања и писања 

1.2.3. 

 

Математика 

Физичко васпитање 

- Бројимо; Скуп; Елементи скупа 

- Елементарне игре за корелацију са математиком 

1.2.3. 

 

 

4.2.4. СВЕТ ОКО НАС 
 

Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Свет око нас је да усвајањем знања, умења и вештина 
деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове 
и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Откривањем света код деце се развијају 
сазнајне способности, формирају се основни појмови и постепено се граде основе за системпојмова из области 
природе, друштва и културе. 

Годишњи фонд часова 72 часова  
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ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

По завшеној области /теми ученик 
ће бити у стању 

САДРЖАЈИ 

НЕПОСРЕДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 

 

 

 

 

Ја и други 

- препозна и искаже радост, страх, 
тугу и бес уважавајући себе и друге; 

- правовремено и примерено 
ситуацији искаже своје основне 
животне потребе за храном, водом и 
одласком у тоалет; 

- се понаша тако да уважава 
различитости својих вршњака и 
других људи; 

- придржава се договорених 
правила понашања у школи и 
прихвата последице ако их 
прекрши; 

- сарађује са вршњацима у 
заједничким активностима; 

- одржава личну хигијену и 
адекватно се одева у циљу очувања 
здравља; 

- чува своју, школску и имовину 
других; 

- примењује правила безбедног 
понашања на путу 

Ја као природно и друштвено биће 

Задовољавање својих потреба и осећања 
уважавајући потребе и осећања других 

Амбијент у коме живим: дом, улица, школа, 
насеље 

Групације људи у окружењу и моје место у 
њима: породица, рођаци, суседи, вршњаци, 
суграђани... 

Празници и обичаји 

Дечја права (уважавање различитости и права 
других) 
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Разноврсност 
природе 

- прати инструкције одраслих у 
опасним ситуацијама: поплава, 
земљотрес, пожар; 

- својим речима опише пример неке 
опасне ситуације из свог 
непосредног окружења; 

- препознаје облике појављивања 
воде у непосредном окружењу: 
потоци, реке, баре, језера; 

- препознаје изглед земљишта у 
непосредном окружењу: равница, 
брдо, планина; 

- идентификује биљке и животиње 
из непосредног окружења на основу 
њиховог спољашњег изгледа; 

- уочава разноврсност биљака и 
животиња на основу спољашњег 
изгледа; 

- препознаје главу, труп, руке и ноге 
као делове тела и њихову улогу у 
његовом свакодневном животу; 

- препознаје улогу чула вида, слуха, 
мириса, укуса и додира у његовом 
свакодневном функционисању и 
сазнавању окружења; 

- штеди воду и одлаже отпад на 
предвиђена места; 

Биљке и животиње различитих станишта у 
непосредној околини 

Карактеристичне биљке у окружењу (изглед, 
станиште, значај биљака и њихово неговање) 

Карактеристичне животиње у окружењу 
(изглед, станиште, начин живота, брига о њима) 

Разлике и сличности међу живим бићима на 
основу уочених особина 

Разлике и сличности међу биљкама на основу 
спољашњег изгледа 

Разлике и сличности међу животињама на 
основу спољашњег изгледа 

Основна својства воде: различита стања, укус, 
мирис, провидност... 

Вода као растварач; 

Облици појављивања воде у природи: извори, 
реке, баре, језера... 

Основна својства ваздуха: мирис, провидност; 

Струјање ваздуха; 

Основна својства земљишта: боја, растреситост, 
влажност; 

Облици рељефа локалне средине: брдо, 
равница... 

Материјали, њихова својства /тврдо-меко, 
провидно-непровидно,храпаво-глатко) и 
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- се понаша тако да не угрожава 
биљке и животиње у непосредном 
окружењу; 

- учествује у извођењу једноставних 
огледа којима испитује природне 
феномене; 

понашање у води (плива-тоне, растворљиво-
нерастворљиво); 

Понашање материјала под различитим 
спољашњим механичким и топлотним 
утицајима: истезање, сабијање, савијање, 
увртање, промене при загревању и хлађењу. 

Промена агрегатног стања воде при загревању и 
хлађењу 

Човек ствара - посматрањем и опипавањем 
предмета одреди својства 
материјала:  
тврдо-меко,  
провидно-непровидно, храпаво-
глатко; 

- разликује природу од производа 
људског рада на примерима из 
непосредног окружења; 

Човек ради и ствара (материјали и средства за 
рад, производи људског рада). 

Сналажење у 
простору и времену 

- снађе се у простору помоћу 
просторних одредница: напред-
назад, лево-десно, горе-доле и 
карактеристичних објеката; 

- одреди време својих активности 
помоћу временских одредница: 
делови дана, обданица и ноћ, дани у 
недељи, пре, сада, после, јуче, данас, 
сутра, прекјуче, прекосутра. 

Кретање - промена положаја у простору и 
времену, просторне (напред, назад, горе, доле, 
лево, десно) и временске (пре, сада, после) 
одреднице. 

Кретање свуда око нас. 

Покретање и заустављање предмета: гура, вуче, 
подиже. 

Кретање у различитим срединама и по 
различитим подлогама (брзина и правац 
кретања). 
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Утицај облика предмета на његово кретање - 
клизање и котрљање. 

Оријентација у простору у односу на 
карактеристичне објекте у непосредном 
окружењу. 

Сналажење у времену - када је шта било: сада, 
пре, после; дан, јуче, данас, сутра; седмица; 
препознавање временских категорија месец и 
годишње доба.  

Пратим, мерим и бележим растојање и време. 

 

  

Начин примене и праћење рада ученика 

 

Методе и технике: методе усменог излагања (објашњавање, образлагање); метода разговора (хеуристички, 
слободни, дискусија); метода рада на тексту; писани и графички радови ученика; метода показивања; метода 
практичних радова... 

 

Активности у образовно-васпитном раду  

Активности ученика:  

 

• Посматра,  уочава,  именује, повезује и упоређује садржаје везане за орјентацију, геометријска  тела и положаје 
предмета; 

• Разликује, именује, открива релације и изражава их; 
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• Упоређује и уочава облик и величину... 

• Посматра, уочава опређује, закључује и проверава; 

• Посматра, групише, пребројава, броји, сређује по редоследу; 

• Математички се изражава, рачуна и примењује стечена знања; 

• Упоређује, мери и процењује; 

• Примењује стечена знања и прави моделе;  

 

Активности наставника: 

 

• Показује, демонстрира односе у простору; 

• Објашњава, црта, илуструје, презентује геометријска тела; 

• Показује и објашњава положаје предмета 

• Црта, демонстрира и објашњава тачку, линију, дуж; 

• Показује, класификује и објашњава предмете по боји, облику и величини 

• Црта, презентује и објашњава појам скупа и броја; 

• Објашњава, показује и проверава усвојене садржаје везане за бројеве до 100; 

• Илуструје презентује разне типове задатака са две рачунске операције; 

• Објашњава поступке решавања једноставних текстуалних задатака; 

• Проверава усвојене садржаје; 

• Демонстрира, објашњава, илуструје, организује, проверава научено. 
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Начин и поступци примене остварености стандарда  

 

• Стално праћење остваривања стандарда- стечених знања, умења; 

• Мотивисање и објективно процењивање постигнућа различитим методама и техникама; 

• Редовно проверавање уз уважавање индивидуалних разлика и препоруке за даље напредовање,  

• Праћење ангажовања ученика: одговорног односа према раду, постављеним задацима;  

• Активно учествовање у настави, сарадњa са другима и исказано интересовање и мотивацијa за учење и 
напредовање. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Предмет Садржај Индикатор 

Математика 

Ликовна култура 

 

- Предмети облика коцке, квадра и пирамиде 

- Облици и њихови квалитети (високо, ниско, уско, 
широко) 

- Облици и њихови квалитети 

1.2.3. 

1.2.4. 

(септембар) 

Математика 

Физичко васпитање 

- Предмети различитог облика (коцке, квадра, 
пирамиде; лопте, ваљка, купе) 

- Бацање предмета различитог облика у даљину из 
места 

1.2.3. 

Математика 

Ликовна култура 

- У, на, ван 

- Испред, иза, у, на (Кошница и пчеле) 

1.2.3. 

 

Математика - Представљање бројева на бројевној правој 1.2.3. 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

54 
 

Свет око нас - Оријентација у простору (испред-иза, 
 лево-десно) 

 

Математика 

Српски језик 

- Текстуални задаци 

- Вежбе читања и писања 

1.2.3. 

 

Математика 

Физичко васпитање 

- Бројимо; Скуп; Елементи скупа 

- Елементарне игре за корелацију са математиком 

1.2.3. 

 

 

4.2.5. ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме 
кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком 
наслеђу свог и других народа. 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 
ће бити у стању да: 

САДРЖАЈИ 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА И 
ОКРУЖЕЊЕ 

– опише, својим речима, визуелне 
карактеристике по којима 
препознаје облике и простор; 

 – пореди своје утиске и утиске 
других о уметничким делима, 

Простор 
Отворени и затворени простор, 
природа и простор који је човек 
обликовао. Карактеристичне 
визуелне одлике по којима се 
препознаје врста простора. Значај 
чувања споменика или значајних 
објеката у најближем окружењу. 
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изгледу објеката/предмета и 
облицима из природе и окружења;  

– одреди, самостално и у сарадњи са 
другима, положај облика у простору 
и у равни;  

– црта на различитим подлогама и 
форматима папира;  

– користи материјал и прибор у 
складу са инструкцијама;  

– обликује једноставне фигуре од 
меког материјала; 

 – одабере, самостално, начин 
спајања најмање два материјала; 

 – преведе једноставне појмове и 
информације у ликовни рад; 

 – изрази, материјалом и техником 
по избору, своје замисли, 
доживљаје, утиске, сећања и 
опажања; 

 – преобликује, сам или у сарадњи са 
другима, употребне предмете 
мењајући им намену;  

– изрази познате појмове мимиком 
и покретом тела, без звука;  

– повеже одабрану установу културе 
са њеном наменом;  

Значај уређења простора у коме 
ученик борави.  

Уметничка занимања и про-
дукти.  
Сликар – слика, вајар – скулптура, 
фотограф – фотографија... Изглед 
употребних предмета које су 
дизајнирали уметници.  

Установе културе (биоскоп, 
музеј, галерија, позориште, 
библиотека…). Правила понашања 
и облачења у различитим 
установама културе, договорена 
правила понашања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици.  
Облици из природе, облици које је 
створио човек, правилни и 
неправилни облици. Својства 
облика (цело, део, велико, мало, 
високо, ниско, краће, дуже, уско, 
широко, светло, тамно, обојено, 
безбојно, једнобојно, шарено, меко, 
тврдо, глатко, храпаво, обло, 
рогљасто). 

Положај облика у простору и у 
равни (горе, доле, између, испод, 
у, на, испред, иза, усправно, 
положено, косо, лево, десно).  

Кретање. Покретни и непокретни 
облици. Кретање бића и машина. 
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ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ 

– поштује договоре и правила 
понашања и облачења приликом 
посете установама културе. 

Смер кретања облика (налево, 
надесно, нагоре и надоле). 
Безбедност у саобраћају – илузија 
величине покретних и непокретних 
објеката у односу на удаљеност од 
посматрача.  

Светлост и сенка. Природни и 
вештачки извори осветљења. 
Промена осветљености у току дана. 
Изглед облика и сенке у зависности 
од осветљења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛИКОВАЊЕ 

Материјал и прибор. Поступци 
правилног и безбедног руковања и 
одржавања материјала, прибора и 
радне површине, значај одржавања 
хигијене и безбедног руковања 
прибором.  

Обликовање скулптуре. 
Обликовање меких материјала 
поступком додавања. Спајање 
разноврсних материјала.  

Обликовање цртежа. Врсте 
линија (отворена, затворена, права, 
крива, светла, тамна, широка, уска, 
дугачка, кратка, непрекинута, 
испрекидана, груба, нежна, 
спирална, таласаста, степенаста...). 
Изражајна својства линија у односу 
на материјал и прибор.  
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Обликовање слике.  
Боја природних облика и боја 
облика које је створио човек. 
Изражајна својства боје у односу на 
материјал и прибор.  

Преобликовање. Предмети и 
материјал погодни за 
преобликовање (оштећени 
предмети, амбалажа, остаци 
тканина...).  

Различите информације као 
мотивација за стваралачки 
рад.  
Природа и непосредно окружење; 
машта и стварни догађаји; приче, 
песме и текстови из књига и 
часописа за децу и уџбеника, 
уметничка дела... 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Читање визуелних информа-
ција.  
Илустрација у дечјим књигама и 
уџбеницима. Стрип. Цртани и 
анимирани филм – традиционално 
урађени (слободоручно обликовани 
или нацртани ликови) и савремени 
(урађени у апликативном 
програму). Прича у цртаном и 
анимираном филму. Изглед места 
и ликова. 

Знак.  
Графички знак (ноте, слова и 
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цифре), гестовни и звучни знак. 
Лепо писање. Украсна слова.  

Традиција. Празници и 
украшавање.  

Невербално изражавање. 
Пантомима, игре, перформанс. 

 

Кључни појмови: простор, облик и линија. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ОПШТИ ДЕО 

Програм предмета ликовна култура усмерен је на изградњу компетенција које су ученицима неопходне за живот у 
савременом свету. Програмска концепција није измењена, већ додатно подржава креативност наставника. 
Достизањем исхода ученик постепено развија компетенције. Улога наставника је да креира свој програм, при чему 
треба да буде фокусиран на исходе, односно да осмисли активности и одабере методе, технике и поступке који ће на 
најефикаснији начин омогућити достизање исхода. У трећој колони табеле налазе се препоручени садржаји, нема 
предлога задатака и активности. Поједини садржаји могу да се дефинишу само глаголом, али се формулација не 
односи на активност ученика, већ на програмски садржај (најчешће упућује на процесе или поступке које је 
потребно објаснити). У програму предмета ликовна култура садржаје чине кључни појмови и подпојмови, 
мотивациони садржаји и васпитни садржаји.  

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

Ликовна култура и окружење 

У овој целини су груписани васпитни садржаји који се реализују током целе године. Један од циљева је да ученици 
постепено уочавају везу уметности и уметника са свакодневним животом. Наставник ће током године, сваки пут 
када се укаже прилика, упућивати ученике на предмете које користе или виђају у свом окружењу (аутомобили, 
мобилни телефони, школски прибор, прибор за јело...), а чији изглед (дизајн) су осмислили уметници. Када је реч 
о уметничким занимањима и продуктима, довољно је ученицима понудити неколико једноставних појмова које 
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треба да повежу (на пример, сликар – слика). Уколико постоје могућности, наставник током године води ученике у 
најмање две установе културе (на пример, у биоскоп и у позориште) и упућује их на правила понашања и облачења, 
на разлике у правилима понашања и на опажање уређења простора и карактеристичне атмосфере унутар установе. 
Ученици имају слободу да у ликовном раду изразе оно што им је значајно, а што може бити везано и за неки удаљени 
простор. На пример, свој доживљај током боравка на селу, на мору, на планини... Ученици се међусобно упознају 
када говоре о свом ликовном раду (зашто су одабрали баш ту тему/мотив, шта им је било значајно да прикажу...), а 
то може бити прилика да у радовима вршњака уоче визуелне одлике простора који им је непознат. Када се ликовно 
изражавање повезује са вербалним наставник се ослања на упутство за реализацију програма предмета српски 
језик, односно матерњи језик.  

Односи у видном пољу 

Облик је ликовни елемент који гради композицију, а ради се о појму из теорије обликовања који се у првом разреду 
учи искуствено. Све активности које се односе на истраживање својства облика (величина, боја, текстура...) и 
положај облика у простору могу да се реализују на интегрисаним часовима предмета ликовна култура, математика 
и свет око нас. Часови ликовне културе треба да се раздвоје од часова математике у тренутку када ученици почну да 
користе лењир.  

Обликовање  

Наставник бира ликовне технике које ће се учити у првом разреду. Важно је да буду разноврсне, да ученици могу да 
их користе самостално или уз минималну помоћ и да су изводљиве у школи. Наставник објашњава технике у форми 
кратког упутства пре и у току рада. Пошто добију основне (неопходне) информације, ученици самостално истражују 
изражајне могућности ликовних техника док изражавају своје замисли. Када је реч о прибору и материјалу, 
примарне су информације које се односе на безбедност и здравље, па тек онда информације о изражајним 
својствима (које се већим делом уче искуствено).  

Споразумевање  

У овој целини су предложени садржаји који се односе на читање (разумевање) информација, у првом реду 
визуелних, односно слике у најширем значењу (рекламе, илустрације у уџбеницима и дечјим часописима, изрази 
лица...) и различите начине споразумевања. Наставник бира активности и садржаје, водећи рачуна о томе да ће се 
ученици континуирано оспособљавати за читање визуелних информација, од првог разреда до краја основне школе. 
У првом разреду ученици треба да стекну свест о томе да се разне (и важне) поруке не преносе само говором и 
реченицом, већ и звуком (на пример, школско звоно), бојом (семафор), сложеним сликама, музиком, мимиком, 
гестом...  
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 

Предмет Садржај Индикатор 

Ликовна култура 

Математика 

 

Високо, ниско, уско, широко 

Класификација предмета према својствима 

1.2.3. 

1.2.4. 

септембар, октобар 

Ликовна култура 

Математика 

 

Велико, мало, делови целина 

Предмети у простору и односи међу њима 

1.2.3. 

1.2.4. 

септембар 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Обојено, безбојно, светло, тамно 

Амбијент у коме живим 

1.2.3. 

1.2.4. септембар 

Ликовна култура 

Математика 

Горе, доле, испод, између 

Усправно, положено, косо 

Предмети у простору и односи међу њима 

1.2.3. 

1.2.4. 

септембар 

Ликовна култура 

Лепо писање 

 

Косо 

Усвајање правилног повлачења уских, широких, усправних, 
положених и косих линија 

1.2.3. 

1.2.4. 

октобар 

Ликовна култура 

ЧОС 

Ликовни рад као поклон другу за Нову годину 

У сусрет новогодишњим празницима 

1.2.3. 

1.2.4. 

децембар 
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Ликовна култура 

 

Свет око нас 

Светло-природни извори светлости, углови осветљења, 
удаљеност светлосног извора 

Светло и сенка, светло-природни извори светлости 

1.2.3. 

1.2.4. 

април 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Упознавање разних материјала додиром 

Својства материјала 

1.2.3. 

1.2.4. април 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Употребни предмети 

Предмети прилагођени узрасту 

Својства материјала 

1.2.3. 

1.2.4. 

 мај 

Ликовна култура 

Свет око нас 

Пробликовање материјала или предмета њиховим спајањем 

Материјали и њихова својства 

1.2.3 

1.2.4. 

јун 

 

4.2.6. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 
вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и 
редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

Годишњи фонд часова 108 часова 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању да: 

САДРЖАЈИ 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ Вежбе за развој снаге. 
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примени једноставнe, двоставне 
опште при премне вежбе (вежбе 
обликовања); 

правилно изведе вежбе, 
разноврсна природна и изведена 
кретања; 

комбинује и користи усвојене 
моторичке вештине у игри и у 
свакодневном животу; 

одржава равнотежу у различитим 
кретањима; 

разликује правилно од 
неправилног држања тела и 
правилно држи тело; 

примењује правилну технику 
дисања приликом вежбања; 

изведе кретања, вежбеи 

кратке саставе уз музичку 
пратњу; 

игра дечји и народниплес; 

користи основну 
терминологијувежбања; 

поштује правила понашања 
напросторима завежбање; 

Вежбе за развој покретљивости. 
Вежбе за развој издржљивости. 
Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 

Ходање и 
трчање 

Ходање: 

кратким корацима, 

дугим корацима, 

у различитом ритму, 

ходање са реквизитом, 

ходање са променом, правца и 
смера. Техникатрчања: 

трчање преко препрека, 

трчање са променом правца 
исмера, 

брзо трчање 20 m са стартом из 
различитих почетних положаја, 

игре са коришћењем научених 
облика ходања итрчања. 

Скакања 

и прескакања 

Поскоци у месту. Поскоци у 
кретању. Скакања удаљ. 

Скакања увис. Прескакање дуге 
вијаче. 

Вежбе скакања и прескакања 
упором рукама. 
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поштује мере безбедности током 
вежбања; 

одговорно се односи према 
објектима, спра вама и 
реквизитима у просторима за 
вежбање; 

поштује правилаигре; 

навија фер и бодри учеснике 
уигри; 

прихвати сопствену победу 
ипораз; 

уредно одлаже своје ствари пре и 
након вежбања; 

наведе делове свога тела и 
препознањихову улогу; 

уочи промену у расту код себе 
идругих; 

уочи разлику између здравог и 
болесног стања; 

примењује здравствено-
хигијенске мере пре, у току и 
након вежбања; 

одржава личнухигијену; 

учествује у одржавању простора у 
коме живи иборави; 

Игре уз коришћење различитих 
облика скакања и прескакања. 

Бацања и 
хватања 

Бацање лоптице из места у 
даљину и у циљ. Бацање 
лоптице из кретања. 

Бацање лопте увис. Вођење 
лопте. 

Додавање лопте. 

Игре са вођењем, додавањем 
лопте и гађањем у циљ. 

Пузања, 
вишења, упори 
и пењања 

Пузања на тлу. Пењања. 

Провлачења. 

Вис лежећи опружено. 

Помицања улево и удесно у вису 
лежећем и вису слободном. 
Упори. 

Вежбе на тлу Основни садржаји 

Основни ставови и положаји. 
Поваљка налеђима. 

Став на лопатицама (свећа). 
Колут напред из чучња у чучањ. 
Поваљка настомаку. 

Састав од научених елемената. 
Игре са усвојеним вежбама. 
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схвати значај коришћења воћа 
уисхрани; 

правилно се понаша застолом. 

Проширени садржаји 

Колут назад из чучња у чучањ, 
низ косу површину. Одељењско 
такмичење са задатом 
комбинацијом вежби. 

 

Вежбе 
равнотеже 

Ходање по линији. 

Ходање по шведској клупи. 

Лагано трчање на шведској 
клупи или ниској греди. 

Кратак састав на линији 
обележеној на тлу, шведској 
клупи и ниској греди. 

 

Вежбе 

са реквизитима 

Вежбе обликовања са 
реквизитима. 

Трчања, поскоци и скокови уз 
коришћење реквизита. 

Дизање и ношење предмета и 
реквизита на различите начине. 
Елементарне игре са 
реквизитима. 

Игре са ластишом. 

 

 

Плес и 
Ритимика 

Ходање и трчање са променом 
ритма, темпа и динамике уз 
пљесак и уз музичку пратњу. 

Галоп напред. 
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Дечији поскок. 

Њихање и кружење вијачом или 
траком. 

Суножни скокови кроз вијачу са 
обртањем напред. Народно коло 
по избору. 

Полигони Комбиновани полигон од 
усвојених вештина (вежби). 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА 

Култура 
вежбања и 
играња 

Основни термини у вежбању. 
Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе ствари. 
Правила елементарних игара. 
Некад изгубим, а некада 
победим. Навијам фер. 

Здравствено 
васпитање 

Упознај своје тело. 

Растемо. 

Видим, чујем, осећам. Моје 
здравље. 

Ко све брине о мом здрављу. 
Лична хигијена. 

Хигијена простора у коме 
живим. Хигијена простора у 
коме вежбам. Животне 
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намирнице и правилна исхрана. 
Заједно за столом. 

 

Кључни појмови: васпитање, физичко вежбање, игра, здравље и култура. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм предмета физичког и здравственог васпитања састоји се од три предметне области: 

• физичка способност, 

• моторичка вештина, 

• физичка и здравствена култура. 

Програм првог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и вредности из 
предшколског васпитања и образовања. 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Организациони облици рада који омогућавају остваривање планираних исхода су редовна настава и ваннаставне 
активности. 

План и програм ваннаставних активности предлаже Одељенско веће првог разреда и саставни је део годишњег 
плана рада школе и школског програма. У оквиру њих постоје следећи облици рада: 

• спортско-рекреативнеактивности,, 

• недеља школског спорта, 

• активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимовање, летовање...), 

• школска такмичења, 
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• корективно-педагошкирад. 

Часови физичког и здравственог васпитања 

 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

• развијање физичких способности које се континуирано реализује у припремном делу часа. Део главне фазе 
користи се за развој основних физичких способности узимајући у обзир утицај који наставна тема има на њихов 
развој. Методе и облици рада бирају се у складу са потребама и могућностима ученика и материјално-техничким 
условима зарад; 

• подстицање ученика на самосталновежбање; 

• учвршћивање правилног држањатела. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

 

Усвајање моторичких вештина, остварује се кроз примену основних и проширених програмских садржаја 
примењујући основне дидактичко-методичке принципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода. 

Усвојене моторичке вештине треба да омогуће ученицима њихову примену у свакодневним и специфичним 
животним ситуацијама. Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се слична али лакша 
вежбања од предвиђених или предвежбе. 

 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

 

Ова наставна област реализујe се кроз све организационе облике рада, наставне области и теме уз практичан рад. 
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Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о вежбању (основним 
појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и вежбање служи), физичком васпитању, 
спорту и здрављу. 

Основне информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на часу. 

Ова наставна област обухвата: формирање правилно годноса према физичко мвежбању и здрављу; развијање и 
неговање другарства; препознавање негативних облика понашања у игри идр. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне традиције и 
мултикултурално- сти); формирању правилног односа према различитостима, чувању личне и школске имовине, 
неговању друштвених вредности итд. 

Спортско-рекреативне активности 

Реализују се према интересовању ученика. Сачињава се посебан програм при чему се узимају у обзир материјални 
и просторни услови рада, узрасне карактеристике и способности ученика. 

Корективно-педагошки рад 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

• потешкоће у савладавањуградива; 

• смањене физичке способности; 

• лоше држање тела; 

• здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. Рад са ученицима који имају лоше држање 
тела подразумева: 

• уочавање постуралних поремећаја код ученика; 

• саветовање ученика иродитеља; 

• организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часанедељно; 

• организовање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственомустановом. 
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Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, који 
одређује врсту вежби и степен оптерећења, а спроводи их наставник физичког и здравственог васпитања уз 
присуство наставника који реализује разредну наставну у одељењу које ученик похађа. 

 

ОСЛОБАЂАЊЕ УЧЕНИКА ОД НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или целу 
школску годину на основу препоруке изабраног лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са ослобођеним ученицима 
наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са 
програмом и корелацији са садржајима других предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

• прате игру и усвајају правила игре, на часу или ваннаставним активностима, 

• направе едукативни постер или цртеж са спортскогдогађаја, 

• на други начин помажу унастави. 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

• наведе основна правила елементарне игре која се најчешће примењује унастави; 

• примени основна здравствено-хигијенскаправила; 

• помогне у организацији ативности предвиђених програмом. 

 

ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

70 
 

Број часова по наставним темама планира се на основу процене наставника, материјално-техничких и просторних 
услова. Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени 
одговарајућим темама или садржајима програма за које постоје одговарајући услови. 

Наставне теме Вежбе на тлу и Вежбе равнотеже остварују се реализацијом основних и проширених садржаја. 
Основни садржа- ји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика, 
материјално-техничке и просторне услове. Проширени садржаји су они које наставник бира и реализује у раду са 
ученицима (групама или појединцима), који су савладали основне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости 
исхода, потребе ученика и услове зарад. 

 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

При планирању вежбања у припремној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке способности 
ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и 
служе за обучавање и увежбавање конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне 
методе (континуирани, понављајући метод), прилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са 
ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са њиховим могућностима и 
примењивати одговарајућу терминологију вежби. Време извођења вежби и број понављања, задају се групама 
ученика или појединцiма у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне 
ефикасности и оптимализацији интензитета рада. 

Препоручени начини рада за развој физичких спосбности ученика. 

Развој снаге: 

• без реквизита и сареквизитима, 

• на справама и уз помоћсправа. 

Развој покретљивости: 

• без реквизита и сареквизитима, 

• уз коришћењесправа, 

Развој издржљивости: 
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• трчање, 

• елементарне игре, 

• вежбање узмузику, 

• плес. 

Развој координације: 

• извођење координационих вежби у различитом ритму и у променљивимусловима. 

Развој брзине: 

• једноставне и сложене кретне структуре изводити максималним интензитетом из различитих почетних положаја, 
изазване различитим чулним надражајима (старт из различитих положаја итд.), 

• штафетне игре, 

• извођење вежби максималном брзином. 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за 
вежбање. 

 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

 

Ходање и трчање 

Ходање са опружањем колена стајне ноге уз правилно држање тела и са радом руку, кратким и дугим корацима, у 
различитом ритму, уз правилно постављање стопала (користити обележене линије на спортским теренима); на 
прстима, уз узручење са истезањем тела. 

Трчање уз правилно постављање стопала и правилан рад руку, са подизањем колена (користити препреке – палице 
и вијаче поређане на једном делу сале или спољних терена), са забацивањем потколенице; брзо трчање са поласком 
из стајања, лежања, упора чучећег и другим начинима поласка. 
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Игре са различитим облицима ходања и трчања. 

 

Скакања и прескакања 

Поскоци у месту: суножним одскоком и суножним доскоком са опружањем тела, лево–десно, напред–назад, у 
доскок разножно и поново суножно; са вијачом (са међупоскоком и без међупоскока); једноножним одскоком и 
доскоком на једну ногу, са опружањем тела, лево–десно, напред–назад. Скок суножним одскоком пруженим телом 
са окретом за 90° и суножним доскоком. Суножни наскок на повишену површину (до висине шведске клупе), на 
наслагане струњаче или горњу површину шведског сандука. Скок удаљ, уз правилан замах рукама, амортизацију и 
завршни положај. 

Поскоци у кретању: после неколико корака, једноножни поскокједном, после неколико корака, једноножни поскок 
другом ногом и наизменично; после неколико корака једноножни одскок и меки суножни доскок до почучња („да 
се не чује”). Поновити исто после неколико трчећих корака. Једноножни наскок на повишену површину чеоним и 
бочним залетом (два оквира шведског сандука, нискагреда, коцка) и суножни доскок на меку површину. Скакање 
преко пореданих вијача једноножним и суножним одскоком. Школица, игра „ластиша”. 

Скокови удаљ: повезати залет од неколико трчећих корака са једноножним одскоком са обележеног простора (шира 
површина, или линије) и доскок на меку површину (струњача за скок у вис, песак). 

Скокови увис: из залета право једноножним одскоком прескочити вијачу или ластиш, ноге погрчити и меко 
суножно доскочити (у групи од три до четири ученика); прескочити ластиш (постављен по ширини) са 
истовременим поласком два до три ученика. 

Вежбе (скакања и прескакања) упором рукама: боком поред шведске клупе, упор и суножним одскоком наскок у 
упор чучећи, исто, прескочити клупу. 

Прескакање дуге вијаче која се окреће: појединачно из места, са уласком и изласком према могућностима ученика. 
Игре уз коришћење различитих облика скакања и прескакања. 

Бацања и хватања 

Бацање лоптице (левом и десном руком) из места и у даљ и у циљ (оквир од шведског сандука, обележени циљ на 
зиду, квадрати од вијача на рукометном голу...). Вежбе поновити у ходању и у лаганом трчању. 
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Бацање лопте увис и после њеног одбијања од тла, хватање обема рукама: уз цео окрет, после пљеска рукама, 
затварања очију, чучња, седа...; закотрљати лоту по тлу и хватањем је подићи обема рукама. 

Вођење лопте у месту и у ходању (левом и десном руком). Додавање лопте у паровима, у месту, са груди и изнад 
главе. Игре са вођењем и додавањем лопте и гађањем у циљ. 

 

Вишења, упори и пењања; 

Пузања по струњачи на различите начине (лицем према тлу, леђима на тлу...) 

Пењање: уз рибстол, уз морнарске лестве, чеоно, наизменичним прехватањем, пењање. Провлачење кроз окна 
шведског сандука, клупе и реквизита (обруч) и др. 

Пењање и спуштање на и са различитих справа. 

Вишења: у вису лежећем опруженим телом, помицање улево и удесно. Помицања у вису слободном. Вис активни на 
свим справама на којима се вис може извести. 

Упор активни на тлу и на свим справама, на којима се упор може извести. 

 

Вежбе на тлу 

Реализују се кроз обавезне и пропоручене садржаје. 

Основни садржаји 

Клек, усправ без помоћи руку; клек суножни на струњаче, клек једноножни, усправ; кретање у упору чучећем и 
упору склоњено, лицем и леђима ка тлу; из чучња, малим одразом доскок прво на руке, а затим на стопала у упор 
чучећи („жабљи поскоци”). Клек, узручење, заклон. 

Поваљка на леђима. Став на лопатицама („свећа”), грчењем и обухватом колена поваљка низ косу површину. 

Колут напред, из чучња у чучањ, низ косу површину (на рипстолу окачене шведске клупе и прекривене 
струњачама). Колут напред, из чучња у чучањ, и из чучња до става усправно и узручења. 

Поваљка на стомаку (лежање на трбуху, обухватити рукама скочне зглобове – поваљка). 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

74 
 

Комбинацијa на тлу од следећих вежби: најмање четири такта вежби обликовања, колут напред до става усправно, 
окрет у успону на обе ноге за 180°, чучањ, став на лопатицама, став усправно и два дечја поскока. 

Проширени садржаји 

Колут назад из чучња у чучањ, низ косу површину. Одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби. 

Вежбе равнотеже 

Ходање по линији напред са правилним постављањем стопала (гимнастичким кораком), и уназад са опруженом 
упорном ногом, краћим корацима, корацима у успону и са различитим положајем руку (о бок, одручење, узручење). 

Ходање по широком делу шведске клупе: напред – одручење; уназад са опружањем упорне ноге, узручење; устрану: 
из става спетног, руке о бок, ходање корацима са привлачењем до става спетног и узручења, зибом почучњем, корак 
устрану – одручити, став спетни, узручити. 

Лагано трчање на предњем делу стопала са правилним држањем тела, рукама о бок или у одручењу (шведска клупа 
и ниска греда). 

Научити комбинацију од вежби: из става спетног на почетку шведске клупе, трчање до половине клупе, одручити; 
став: једна нога иза друге, узручити, одручити; ходање до краја клупе, одручити, став: једна нога иза друге узручити; 
ходање уназад до половине клупе, једна нога иза друге, руке о бок; окрет за 90° ходање устрану корацима са 
привлачењем зибом почучњем, одручити; на крају греде став спетни, узручити, саскок, предручити, став спетни, 
приручити, завршити леђима према клупи. Ако школа нема клупу или греду, комби- нацију научити на тлу, на 
линији. 

Вежбе са реквизитима 

Вежбе реквизитима користити приликом савладавања следећих садржаја: 

Вежбе обликовања са палицом, обручем, вијачом и другим реквизитима 

Трчања, поскоци и скокови–вијаче, палице и обручи поређани на краћем и дужем одстојању: прескакање кратке и 
дуге вијаче; ритмичке вежбе; коцке: пењање и силажење са коцке нагазним кораком и суножним доскоком у чучањ 
и почучањ; суножни наскок на коцку и доскок у чучањ и почучањ; чуњеви и обручи: вијугаво трчање. 

Дизање и ношење: предмета и реквизита (коцка, медицинка...) на различите начине; постављање и скупљање 
предмета и реквизита. Елементарне игре са коришћењем палица, вијача, обруча, коцки и чуњева. 
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Плес и ритмика 

Ритмичко ходање и трчање са променом ритма, темпа уз пљесак и одговарајућу музичку пратњу. Кретања са 
променом положаја руку, ногу и трупа. Галоп напред и странце. Дечји поскок. Сачинити састав од научених 
елемената уз музичку пратњу. 

Вијача: њихање и кружење вијачом или траком у бочној и чеоној равни; суножни скокови кроз вијачу са обртањем 
напред. Повезати ова два елемента као обавезни састав. 

Плесови: „Ја посејах лан” и „Дуње ранке”. Једно коло по избору. 

Полигони 

Комбиновани полигон са задацима на тлу уз коришћење справа и ревизита (провлачења, ношења, котрљања...) 
Комбиновани полигон са елементима пењања (на шведски сандук, рипстол, шведска клупа..) 

Пливање 

Наставну тему Пливање, реализују школе које за то имају услове у школи или објектима ван ње. Програм наставе и 
учења пливања садржи: 

обуку непливача; 

Наставу пливања реализује наставник физичког и здравственог васпитања у сарадњи са наставником који спроводи 
разредну наставу том одељењу. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Ова наставна област реализујe се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и састоји се од две 
наставне теме Култура вежбања и играња и Здравствено васпитање. 

Култура вежбања и играња  

Основни термини у вежбању 

У раду са ученицима постепено уводити терминологију вежби и упознати их са утицајем примењених вежби на 
организам. 

Вежбам безбедно 
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Упознати ученика са правилима понашања која важе у просторима за физичко вежбање како у школи, тако и ван 
ње. Истицати неопходност поштовања правила понашања током вежбања. 

Чувам своје и туђе ствари 

Формирање свести о потреби чувања како својих тако и туђих ствари. 

Здравствено васпитање 

 

Упознај своје тело 

Ученици именују делове тела и схватају њихову улогу. Могућности свог тела ученици показују кроз вежбање. 
Нагласити значај фи- зичке активности и физичког и здравственог васпитања као предмета. 

И ја растем 

Проширити ученичка знања о сопственом расту и развоју. Оспособити их да уоче одређене промене током 
досадашњег развоја. 

Видим, чујем, осећам 

Упознавање ученика са одређеним чулима и њиховим улогама, која у великој меру утичу на правилно извођење 
физичких вежби, али и њиховим улогама у свакодневном животу путем којих унапређујемо сопствено здравље. 

Моје здравље 

Развој свести о потреби да се буде здрав и шта значи здравље за човека. Неопходно је да уоче разлике између здравог 
и болесног стања организма. 

Ко све брине о мом здрављу 

Заједнички сагледати ко све и на који начин брине о њиховом здрављу. 

Тражим помоћ 

На основу претходих искустава ученика утврдити у којим околностима, када и од кога треба тражити помоћ. 

Лична хигијена 
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Формирање свести о значају одржавања личне хигијене. 

Стварање навике да се опрема за физичко вежбање уредно одржава и чува. 

Хигијена простора простора у коме живим 

Подићи свест о томе да о простору у коме живе треба самостално да брину (одржавају чистим и уредним) јер на тај 
начин чувају своје здравље. 

Хигијена простора простора у коме вежбам 

Формирање навике да се хигијена простора у коме ученик вежба уредно одржава и чува (сала, свлачионице, 
игралишта...) 

Животне намирнице и правилна исхрана 

Упознавати ученика са основама правилне исхране. 

ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати 
и вреднује: 

стање физичких способности; 

стање здравља и хигијенских навика; 

достигнути ниво савладаности моторичких вештина; 

однос према раду. 

Оцењивање се врши описно, на три нивоа, на основу достигнутости предвиђених исхода. 

Први ниво 

Стање физичких способности 

Ученик има висок степен развијености физичких способности на основу оцене: 

а) координације: 
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у цикличним кретањима и у повезивању једноставних покрета уцелину; 

правилно изводи комплекс од осам вежби обликовања без реквизита; четири вежбе на рипстолу; и четири вежбе са 
палицом; 

на основу брзине учења: вежби на тлу; трчања преко поређаних препрека у једнаком ритму; 

вођење лопте без прекида (неколикопута); 

додавање лопте једном или обема рукама и хватање лопте;  

б) гипкости: 

раменог појаса, кичме и у зглобу кука; 

покрете трупа, руку и ногу изводи меко у оптималним амплитудама (заклони, претклон, заножења, предножења и 
одножења...);  

в) одржавања равнотеже: 

на суженим површинама (линијама, шведској клупи, ниској греди или ставовима на једној нози) покрете изводе 
без поремећаја тежишта тела; 

г) експлозивне снаге, брзине и репетитивне снаге: 

скокове и прескакања изводи са већом висином и даљином; 

брзо трчи са и без промене правца; 

вежбе обликовања за снагу изводи са више понављања;  

д) издржљивост: 

трчи и учествује у игри дуже време без замора. 

Стање здравља и хигијенске навике 

Ученик има висок степен развијености хигијенских навика и добар здравствени статус када: 

нема постуралне поремећаје ни телесне деформитете, има нормално развијен свод стопала, уредног је општег 
изгледа; не показује видљиве знаке умора приликом вежбања; 
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његов телесни развој је у складу са узрастом; 

има уредну опрему за вежбање и у потпуности усвојене хигијенске навике. 

Достигнути ниво савладаности моторичких вештина 

Ученик има висок степен развијености моторичких вештина уколико је успешно савладао кретања и захтеве 
предвиђене основним и проширенимсадржајима. 

Однос према раду 

Ученик има позитиван активан однос према раду уколико је редован и активан на часовима и ако се ангажује у 
ваннаставним активностима. 

Ученик је у потпуности достигао прeдвиђене исходе за први разред. 

Други ниво 

Ученик има задовољавајући степен: развијености физичких способности, здравствног стања и хигијенских навика, 
савладаности моторичких вештина и однос према раду, ако значајно не одступа од критеријума наведених за први 
ниво. 

Ученик на овом нивоу достигао је предвиђене исходе уз одређене потешкоће (навести најбитније), има позитиван 
однос према раду ако је редован и активан на свим, или на већини часова. 

Трећи ниво 

Ученик делимично или потпуно одступа од критеријума наведених за први и други ниво. 

Не носи редовно и не одржава опрему за вежбање и има недовољно развијене хигијенске навике. 

Делимично је достигао, или у потпуности није достигао већину предвиђених исхода (навести најбитније), није 
заинтересован за ве- жбање и не показује напредак. 

На крају сваке описне оцене, наставник треба да наведе које су могуће препоруке за даљи напредак и укључи 
родитеље. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
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Предмет Садржај Индикатор 

Физичко васпитање 

ЧОС 

- Први час физичког васпитања 

- Култура понашања у школи 

1.2.3. 

1.2.4. 
(септембар) 

Физичко васпитање 

ЧОС 

- Врста, спортски поздрав 

- Култура опхођења у комуникацији ученик - наставник 

1.2.3. 

1.2.4. 
(септембар) 

Физичко васпитање 

Математика 

- Елементарне игре за корелацију са математиком 

- Бројимо, скуп, елементи скупа 

1.2.3. 

 

Физичко васпитање 

Музичка култура 

- Слободно кретно изражавање на музику/песму у 2/4 
такту 

- Музика и игра за рођендан 

1.2.3. 

 

Физичко васпитање 

Музичка култура 

- Дечја народна игра „Ја посејах лан“ 

- Песма и игра; „Ја посејах лан“ 

1.2.3. 

1.2.4. (децембар) 

Физичко васпитање 

Свет око нас 

 

- Елементарне игре или друге кретне активности по 
избору ученика 

- Кретање у различитим срединама и по различитим 
подлогама (брзина и правац кретања) 

1.2.3. 

 

Физичко васпитање 

Музичка култура 

- Дечја народна игра „Игра коло у педесет два“ 

- Музика и игра 

1.2.3. 

1.2.4. (фебруар) 

Физичко васпитање 

Свет око нас 

- Елементарне и штафетне игре лоптом 

- Утицај облика предмета на његово кретање – клизање 
и котрљање 

1.2.3. 

1.2.4.  
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 (април) 

Физичко васпитање 

ЧОС 

- Елементарне и штафетне игре 

- Култура понашања у групи вршњака 

1.2.3. 

 

Физичко васпитање 

ЧОС 

- Елементарна игра „Између две ватре“ 

- Другарство у нашем одељењу 

1.2.3. 

 

Физичко васпитање 

Свет око нас 

- Слободно кретно изражавање на музику 

- Кретање свуда око нас 

1.2.3. 

 

Физичко васпитање 

Свет око нас 

 

- Елементарне и штафетне игре 

- Оријентација у простору у односу на карактеристичне 
објекте у непосредном окружењу 

1.2.3. 

 

 

4.2.7. МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз 
индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета 
и духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa.  

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 
ће бити у стању да: 

САДРЖАЈИ 

 – објасни својим речима утиске о 
слушаном делу, особине тона, 

Уметничка музика у цртаним и 
анимираним филмовима.  
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СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

доживљај прегласне музике и њеног 
утицаја на тело и зашто је тишина 
важна;  

– разликује одабране звукове и 
тонове, певање/свирање; хор/један 
певач/група певача; оркестар/један 
свирач/група свирача, боју 
различитих певачких гласова и 
инструмената и музичке изражајне 
елементе;  

– препозна музички почетак и крај 
и понављање теме или 
карактеристичног мотива у 
слушаном делу;  

– повезује музичко дело у односу на 
њему блиске ситуације, врсту гласа 
и боју инструмента са карактером 
дела;  

– поштује договорена правила 
понашања при слушању музике; 

 – користи самостално или уз помоћ 
одраслих, доступне носиоце звука; 

 – изговара у ритму уз покрет 
бројалице; 

 – пева по слуху песме различитог 
садржаја и расположења;  

Однос звук – лик, музика – радња. 
Композиције које илуструју 
различита осећања. Звук и тон 
(извори).  

Звуци тела (пулс, куцање срца, 
дисање...).  

Звуци из природе и окружења. 
Звучни знак (школско звоно, 
аутомобилска сирена...).  

Тон: боја (различити гласови и 
инструменти), трајање (кратак – 
дуг), јачина (гласан – тих), висина 
(висок – дубок).  

Тишина и одсуство звука. 
Композиције које илуструју 
различите боје људског гласа и 
инструмената. Музички дијалог 
(хор, глас и хор, глас и инструмент, 
два гласа, два инструмента, један 
свирач, група свирача, оркестар). 
Различити жанрови везани за 
ситуације значајне за ученике 
(празници, приредбе, свечаности, 
рођендани, венчања, новогодишње 
и божићне песме...).  

Музичка прича.  

Карактер дела и елементи музичке 
изражајности (условљеност). 
Музички бонтон. 
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– пева по слуху уз покрет народне 
песме, музичке игре;  

– примењује правилан начин 
певања и договорена правила 
понашања у групном певању и 
свирању;  

– свира по слуху звучне ономатопеје 
и илустрације, ритмичку пратњу уз 
бројалице и песме, једноставне 
аранжмане, свирачке деонице у 
музичким играма; 

 – повезује почетне тонове песама-
модела и једноставних наменских 
песама са бојама, ритам са 
графичким приказом;  

– објашњава својим речима 
доживљај свог и туђег извођења;  

– учествује у школским приредбама 
и манифестацијама;  

– направи дечје ритмичке 
инструменте;  

– ствара звучне ефекте, покрете уз 
музику, мању ритмичку целину 
помоћу различитих извора звука, 
ритмичку пратњу за бројалице, 
песме и музичке игре помоћу 
различитих извора звука, музичко 
питање и одговор на ритмичким 

 Музика и здравље.  

Носиоци звука (це-де плејер, ем-пе-
3 плејер, рачунар...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Изговор бројалице у ритму уз 
покрет – пљескање, пуцкетање 
прстима, корачање, дланом о 
надланицу, ударом о клупу. 

 Звучне ономатопеје и илустрације. 
Држање тела и дисање – правилaн 
начин певања. 

 Правилна дикција – изговарање 
брзалица и бројалица.  

Певање песама по слуху различитог 
садржаја и карактера. Певање 
песама уз покрет – песме уз игру и 
народне песме.  

Певање модела и наменских песама 
и повезивање њихових почетних 
тонова уз боју (до-зелено, ре-браон, 
ми-жуто, фа-плаво и сол-црвено). 
Дечји ритмички инструменти и 
начииа свирања на њима.  

Свирање по слуху пратње уз 
бројалице и песме – пулс, ритам, 
груписање удара.  

Певање и извођење музичких игара 
уз свирање на дечјим 
инструментима – песме уз игру, 
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удараљкама, једноставну мелодију 
на краћи задати текст;  

– изабере према литерарном 
садржају одговарајући музички 
садржај. 

дидактичке игре, музичке 
драматизације.  

Свирање инструменталних 
аранжмана на дечјим ритмичким 
инструментима и на алтернативним 
изворима звука. Свирање графички 
представљеног ритма.  

Музички бонтон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Израда дечјих ритмичких 
инструмената од различитих 
материјала.  

Стварање звукова из непосредне 
околине и природе спонтаном или 
договореном импровизацијом. 
Креирање сопствених покрета уз 
музику која се изводи или слуша. 
Стварање звучних ефеката и 
једноставне ритмичке пратње 
користећи различите изворе звука. 
Бирање инструмената на основу 
звука и стварање једноставне 
ритмичке пратње уз бројалице, 
песме и музичке игре.  

Стварање мањих ритмичких целина 
на основу музичког искуства – 
изговором у ритму, различитим 
покретима, предметима и дечјим 
ритмичким инструментима. 
Стварање музичких питања и 
одговора на дечјим ритмичким 
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инструментима у дијалогу. 
Стварање једноставне мелодије на 
краћи текст.  

Бирање познатих музичких 
садржаја, звучних ономатопеја и 
илустрација за стварање звучне 
приче – праћење литерарног текста. 

Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам и извођење. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa музичкa културa укaзуje нa стaлнo прoжимaњe и сaдejствo свих oблaсти и 
тeмaтских jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Музику од почетка треба повезивати са што више 
догађаја у животу детета. 

Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају 
лични однос према музици, а постепен арационализација искуства временом постаје теоријски оквир.  

Паралелно одвијање различитих музичких активности подстиче фину менталну комбинаторику, драгоцену за 
развијање укупног менталног и психо-моторног потенцијала ученика, као и одличну основу за интеграцију са 
другим предметима. 

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика. Музичке активности су говор у ритму, 
певање, свирање, покрет уз музику, слушање музике и видови стваралаштва. Препоручени музички садржаји 
(бројалице, песме, ритмички аранжмани, композиције за слушање музике) остављају простор за избор других 
садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу на- ставника. Да би постигао очекиване исходе 
васпитно-образовног процеса, наставник реализује наставу користећи глас, покрет и музичке инструменте. 
Корелација између предмета може бити полазиште за бројне активности у којима ученици могу бити учесници као 
истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба развијати дух заједништва кроз рад у групама и у одељењу, 
као и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. 

Настава музичке културе остварује се кроз следеће области: 
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• Слушање музике, 

• Извођење музике, 

• Музичко стваралаштво. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни дoживљaј, бoгaт тeлeсни дoживљaј и 
мисaoну aктивнoст. Циљ наставног процеса у oблaсти слушaњa музикe је да код ученика рaзвије кaпaцит пaжњe и 
способност активног слушања (са задатком) чиме се рaзвиja и музичкa мeмoриja, тe нe трeбa инсистирaти нa 
пaмћeњу, a пoгoтoвo нe нa прoвeри слушaних дeлa Укoликo нaстaвник у вeзи сa слушaним дeлoм, oбeзбeди 
квaлитeтнo искуствo учeнику учeник ћe сe сaм врaтити нa тo дeлo и временом бити у стaњу дa гa прeпoзнa. Зато је 
од велике важности припрема наставника за ову активност у оквиру које ученицима треба да се укаже на релевантне 
изражајне елементе којима је остварен музички израз. 

Кoмпoзициje кoje сe слушajу, свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу мoгућнoстимa пeрцeпциje учeникa. 

Meтoдички приступ прoцeсу слушaњa музикe трeбa дa будe усмeрeн нa учeничкo oткривaњe, тj. прeпoзнaвaњe 
изрaжajних eлeмeнaтa. Учeници мoгу прeпoзнaти изрaжajнe eлeмeнтe кoje им je нaстaвник прeтхoднo прeдстaвиo и 
oбjaсниo нa нaчин сличaн зaдaтку кojи ћe им пoтoм пoстaвити. 

У оквиру аналитичког слушања музике наставник пре пуштања композиције, ученицима задаје задатак да прво 
обрате пажњу на карактер слушаног примера и обавезно им понуди опције одговора, од којих је пар нетачно 
(омеђивање термина), попут: „борбени”, „смирени”, „разиграни” карактер. Следећи задатак би био (преслушања) 
да им усмери пажњу на везу између темпа и описаног карактера дела (опет уз понуђење опције одговора); у 
наредном слушању ће размишљати о избору инструмента, па мелодијиитд. 

Ученик треба да има јасно формулисана упутства на шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да 
прати музички ток (попут извођачког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних ритмичких 
карактеристика, понављање и промена и сл.).  

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ 

Химне 

Светосавска химна  
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Државна химна  

Школска химна 

Народне песме 

Ерско коло Васино коло 

Копа цура виноград Синоћ кад је пао мрак 

Кад те видим на сокаку – староградска Ој Бадњаче, Бадњаче 

Чаробна фрула – Бора Дугић 

Песме за децу 

Како се прелази улица – Бранко Милићевић Седмица – Миња Субота 

Ивин воз – Влада и Гиле 

Ал је леп овај свет – Стеван Ст. Мокрањац и Александар Кораћ, Учимо да бројимо – Бранко Милићевић 

Слон лепотан Дондолан – Драган Лаковић, Бубамара – Никола Вукомановић 

Заклео се бумбар – Мирко Шоуц, Страшан лав – С. Барић 

Успорите поред школе – хор Чаролија, Пажљивко – хор Чаролија, Другарство – Драган Лаковић 

Све је пошло наопачке – Миодраг Илић-Бели, Јануарске звезде – Миодраг Илић-Бели, Успаванка за Аћима – 
Миодраг Илић-Бели, Успаванка – Бранко Милићевић 

Најлепша мама на свету – Александар Кораћ, Пролеће у шуми – дечја песма из Финске, Кад си срећан – дечја песма 

Деца су украс света – Миња Субота, Лептирићу шаренићу – дечја песма, Ишли смо у Африку – Миња Субота 

Нек свуд љубав сја – дечја песма из Белгије 

Домаћи композитори 

Медведова женидба – Л. Димитријевић Смејалица – Дејан Деспић 

У Будиму граду – Стеван Ст. Мокрањац, Песма о одјеку – Миодраг Илић-Бели 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

88 
 

Страни композитори 

Скерцандо – Карл Орф, Радецки марш – Јохан Штраус 

Хумореска – Антоњин Дворжак, Бумбаров лет – Николај Римски-Корсаков 

Карневал животиња (Слон, Кенгури, Кавез за птице, Кокошке и петлови) – Камиј Сен-Санс Валцер, оп. 69 бр. 2 – 
Фредерик Шопен 

Успаванка – Јоханес Брамс 

Крцко Орашчић (Кинески плес, Игра шећерне виле) – Чајковски Абецеда – Волфганг А. Моцарт 

Пчелица – Франц Шуберт Менует, Ге-дур – Бах 

Док месец сја – Жан Батист Лили, Звончићи – Џејмс Пјерпонт 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Извођењем музике активира 
се велики број когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догађају 
(тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Посебну пажњу треба усмерити на спонтане покрете као 
одговор намузику. 

Кроз извођење музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче се и развијање личног стила 
изражавања. Циљ наставног процеса у области извођења музике је подстицање ученика да се музички изражавају 
и да истражују начине који су њима својствени. Мерило успеха је учешће и мотивисаност ученика. 

Певање 

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела као и примереност узрасту ученика у односу на 
тематику, ритам, ар- тикулацију мелодијских скокова и сл. При избору пeсaмa зa пeвaњe, нaстaвник увек треба да 
има у виду и глaсoвнe мoгућнoсти ученика. Пре почетка певања потребно је спровести кратке вежбе за распевавање 
при чему посебно треба обратити пажњу на правилно држање тела, правилно дисање и дикцију. 

У настави музичке културе пожељно је повезивати покрет и певање кроз извођење народних, музичких и 
дидактичких игара. 

Свирање 
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Ова активност се реализује на дечјим ритмичким и алтернативним инструментима (тело, предмети из окружења, 
Орфовинструмен- таријум…). Наставник треба да укаже на повезаност тонске боје инструмента са музичким 
садржајем. На пример: „Ево већ нам трамвај стиже – цин, цин, цин” – триангл, „Кестен пада, ток, ток, ток...” –
штапићи... 

Примери ритмичке пратње могу бити: 

• извођење пулса (проток основних ритмичких јединица), 

• извођење ритма (који се поклапа са говорним ритмом бројалица и песама па се као такав једноставно учи по слуху), 

• груписање удара– различитим покретима и различитим изворима звука се на један начин изводи наглашена прва 
у такту, а лакшим покретом и слабијим извором звука друга, односно остале слабије наглашене у такту. На пример, 
уз бројалицу „Гусен, гусеница” ударом о клупу изводити прву јединицу а пљескањем другу, и/или инструментима – 
бубњићем прву, а штапићима, на пример, другу утакту. 

• ономатопеја звучних илустрација – специфична места у тексту песама могу се звучно илустровати адекватним 
инструментом или неким другим предметом („Цин, цин, цин”, „ток, ток, ток”, „трас”,„бум”...). 

У извођењу ритмичких аранжмана довољно је одељење поделити у две групе. На овом нивоу не треба залазити у 
објашњавање појмова. 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ 

Химне 

Државна химна  

Светосавска химна  

Школска химна 

Народне песме 

На крај села жута кућа, Ми идемо преко поља, Игра коло 

Ја посејах лан, Јеж 

Ситна је киша падала Божић, Божић благи дан 
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Дечје песме 

Коњ има чет’ри ноге – Зорислава М. Васиљевић, Петлић – Емил Главник 

Зец копа репу – Зорислава М. Васиљевић, Пекарчић – Љ. Шкарица 

Јежева успаванка – Никола Вукомановић, Саобраћајац – Надежда Хиба, Рођенданска песма – непознати аутор, 
Авантуре малога Ју Ју – Петар Бергамо 

Ау, што је школа згодна – Миња Субота, Није лако бубамарцу – Арсен Дедић Брате Иво – непознати аутор 

Букварци – Божидар Станчић, Ускршња песма – Светлана Милић, Ивин воз – АлександарКораћ 

Звук и тон – Зорислава М.Васиљевић, Телефонијада – Јован Адамов 

Деда Мразе, не скрећи са стазе – АлександарКораћ, Први снег – Божидар Станчић 

Пада снежак – Станко Коруновић 

Музичке игре 

Рибар – Владимир Томерлин 

Иде маца поред тебе – Зорислава М. Васиљевић, Зец и репа – Зорислава М. Васиљевић 

Песма у колу – словачка народна песма Берем, берем грожђе 

Васино коло, Медвед бере јагоде, Коларићу панићу 

Плива патка преко Саве, Дуње ранке 

Бројалице 

Мачка 

Ишо меда у дућан, Лептир и цвет 

Два се петла побише, Еци пеци пец 

Ен тен тини, Ко ко ко ко да, Ластавица Бумбари, Дечак и птица 

Свирање на дечјим инструментима 
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Иде мали меца – Д. Марковић 

Пада Снежак – Станиша Коруновић, Ен тен тини 

Боц, боц иглицама 

На крај села жута кућа, Плива патка преко Саве, Пишем, пишем петнаест, Магарац и кукавица 

Модели 

Добро јутро, добар дан – Татјана Дробни Ресаво, водо ладна 

Ми идемо преко поља 

Фабрика бомбона – Мирјана Живковић, Сол ми дај 

 

МУЗИЧКO СТВАРАЛАШТВО 

Дeчje музичкo ствaрaлaштвo прeдстaвљa виши стeпeн aктивирaњa музичких спoсoбнoсти кoje сe стичу у свим 
музичким aктивнoстимa, a рeзултaт су крeaтивнoг oднoсa прeмa музици. Oнo пoдстичe музичку фaнтaзиjу, oбликуje 
ствaрaлaчкo мишљeњe, прo- дубљуje интeрeсoвaњa и дoпринoси трajниjeм усвajaњу и пaмћeњу музичких 
рeпрoдуктивних и ствaрaлaчких aктивнoсти и знaњa. 

Наставник треба да подстиче ученике да импровизују и истражују начине на који могу да изразе кроз музику 
сопствену инспирацију. Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз: 

• импрoвизaциjу игрe/покрета нa oдрeђeну музику, 

• израду дечјих ритмичких инструмената од различитих материјала, 

• музичкеимпровизације, 

• музичкa питaњa иoдгoвoрe, 

• кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaтитeкст, 

• илустрацију доживљаја музике, 

• одабир познатог музичког у односу на литерарни садржај. 
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МУЗИЧКИ БОНТОН 

Музички бонтон чине правила прихватљивог понашања у различитим ситуацијама у домену музичке културе. 
Наставник треба да искористи сваку прилику у току слушања или извођења, да објасни ученицима како треба да се 
понашају, зашто и шта се од њих очекује.  

ПРОЦЕС ВРЕДНОВАЊА 

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виђен и 
подржан, као и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно 
је укључити самог ученика у овај про- цес у смислу дијалога и узајамног разумевања, у вези са тим шта ученик осећа 
као препреке (вољне и невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу 
пребродити. 

У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и ставове у 
односу на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитет перцепције/аперцепције и начин 
размишљања приликом слушања. 

Када је упитању вредновање области Музичкo извођење и ствaрaлaштвo, ученичка постигнућа трeбa врeднoвaти у 
смислу изражајног и ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa, jeр су и нajскрoмниje 
музичкe импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање, пeдaгoшки oпрaвдaнe. 

Узимајући у обзир циљ предмета, неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења 
одвија највише у ученичком живом контакту са музиком, тј. извођењу и стваралаштву, а такође и слушању музике. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Предмет Садржај Индикатор 

Музичка култура 

Свет око нас 

Јесен и јесењи плодови 

Биљке и животиње различитих станишта у непосредној околини 

1.2.3. 

1.2.4. 

септембар 

Музичка култура 

Свет око нас 

Новогодишња песма 

Празници и обичаји 

1.2.3. 
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Музичка култура 

Српски језик 

Химна Светом Сави 

Свети Сава-читамо текстове 

1.2.3. 

1.2.4. 

децембар 

Музичка култура 

Свет око нас 

Државна химна 

Амбијент у коме живим-дом, улица, школа, насеље 

1.2.3. 

Музичка култура 

Свет око нас 

Пекарчић 

Групације људи у окружењу 

1.2.3. 

1.2.4.  

март 

Музичка култура 

Свет око нас 

Свет око нас 

Јежева успаванка, Стиже нам пролеће 

Биљке и животиње различитих станишта у непосредној околини 

Годишња доба 

1.2.3. 

1.2.4. 

октобар 

Музичка култура 

 

Физичко васпитање 

Слушамо музику, певамо и глумимо 

Хајд на лево 

Игре уз певање 

Дечја народна игра-коло, коло, наоколо 

1.2.3. 

1.2.4. 

април 

 

4.2.8. ДИГИТАЛНИ СВЕТ 
 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне компетенције ученика ради њиховог 
оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој 
алгоритамског начина размишљања. 

БРОЈ ЧАСОВА   36 часова 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 
ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- препозна дигиталне уређаје из 
окружења и именује неке од њих; 

- наведе неке од животних 
ситуација у којима дигитални 
уређаји олакшавају обављање 
послова; 

- упореди начине рада и живота 
људи пре и после појаве дигиталних 
уређаја; 

- упореди начине креативног 
изражавања са дигиталним 
уређајима и без њих; 

- користи дигиталне уџбенике за 
учење (самостално и/или уз помоћ 
наставника); 

- упореди дигитални и папирни 
уџбеник; 

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 

 

Препоручени број часова 

18 

Различит изглед дигиталних 
уређаја. 

Дигитални уређаји у различитим 
занимањима. 

Учење уз помоћ дигиталних 
уџбеника. 

Kреативно изражавање са 
дигиталним уређајима и без њих. 

Kомуникација посредством 
дигиталних уређаја. 

Дигитални уређај и паметни 
дигитални уређај. 

Kоришћење дигиталних уређаја за 
повећање прилика за учење и 
стицање искуства ученика у области 
науке, културе и уметности. 

- упореди традиционалне видове 
комуникације са комуникацијом 
посредством дигиталних уређаја; 

- наведе неке од карактеристика 

"паметног" дигиталног уређаја; 

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 
ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

 

Препоручени број часова 

8 

Дигитални уређај и наше здравље 
(вид, положај тела, време пред 
екраном, дигитални уређај као 
отпад). 

Подаци о личности и њихова 
заштита при комуникацији помоћу 
дигиталних уређаја. 
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- наведе на који начин дигитални 
уређаји могу да допринесу 
упознавању културне баштине; 

- наведе основна правила за 
коришћење дигиталних уређаја 
како не би угрозио здравље; 

- наведе неке од здравствених 
ризика везаних за прекомерно или 
неправилно коришћење 
дигиталних уређаја; 

- доведе у везу начин одлагања 
електронског отпада са загађењем 
животне средине; 

- наброји основне податке о 
личности; 

- објасни зашто саопштавање 
података о личности представља 
ризично понашање при 
комуникацији помоћу дигиталних 
уређаја; 

- именује особе или институције 
којима се треба обратити за помоћ у 
случају контакта са непримереним 
дигиталним садржајем, 
непознатим, злонамерним особама 
или особама које комуницирају на 
неприхватљив начин; 

- наведе основне препоруке за 
руковање дигиталним уређајем на 

Помоћ у случају контакта са 
непримереним дигиталним 
садржајем, непознатим, 
злонамерним особама или особама 
које комуницирају на неприхватљив 
начин. 

Одговорно руковање дигиталним 
уређајем (мере физичке заштите, 
коришћење лозинке). 

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 
РАЗМИШЉАЊА 

 

Препоручени број часова 

10 

Разлагање проблема на мање 
целине. 

Осмишљавање корака који воде до 
решења једноставног проблема. 

Тумачење постојећих и креирање 
алгоритама изражених симболима. 

Уочавање и исправљање грешака у 
алгоритму. 

Тумачење понашања дигиталног 
уређаја у односу на приказани 
алгоритам 
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одговоран начин (примена мера 
физичке заштите) и објасни зашто 
је важно примењивати их; 

- анализира једноставан познати 
поступак/активност и предлаже 
кораке за његово спровођење; 

- протумачи симболе 
познатог/договореног значења и 
спроведе поступак описан њима; 

- уочи и исправи грешку у 
симболима израженом упутству 
(алгоритму), провери ваљаност свог 
решења и по потреби га поправи 
(самостално или сараднички); 

- доведе у везу алгоритам и 
понашање дигиталног уређаја. 

Kључни појмови садржаја: дигитални уређаји, интернет, електронски отпад, подаци о личности, безбедност, 
решавање проблема, алгоритам. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАKТИЧKО-МЕТОДИЧKО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталне компетенције код ученика првог разреда основне 
школе. Програм наставе и учења за први разред оријентисан је на процес учења и остваривање исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Дигитални 
свет. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика, који су груписани у три 
наставне теме: Дигитално друштво, Безбедно коришћење дигиталних уређаја и Алгоритамски начин 
размишљања. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи - глобални план рада из кога ће 
касније развијати своје оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају наставнику даљу 
операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. При планирању треба, такође, имати у виду да 
се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и 
више различитих активности. 

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час треба планирати и 
припремити средства и начине провере остварености пројектованих исхода. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наведене исходе могуће је остварити са различитим нивоима расположивости дигиталних уређаја намењених за 
коришћење од стране ученика, укључујући и могућност да само наставник располаже дигиталним уређајем. 
Уколико наставник има на располагању одговарајуће дигиталне уређаје (рачунаре, таблете, мобилне телефоне, 
роботе и друге физичке дигиталне уређаје...), ученици треба да их користе на начин који директно доприноси 
остваривања дефинисаних исхода учења. Вероватно је да ученици имају искуства са коришћењем дигиталних 
уређаја. Од изузетног је значаја да та искуства наставник увиди и уважи. Ученици могу бити вешти корисници 
технологије, али то не значи да су и компетентни у овој области. У том смислу, наставник има слободу да наставу 
организује у складу са техничким могућностима, предзнањима и потребама својих ученика. 

Током реализације наставе, рад наставника мора бити континуирано усмерен ка смањивању дигиталног јаза. 
Важно је да наставници помогну ученицима да увиде да технологија није свима једнако доступна, те да 
немогућност приступа технологији може да угрози одређене групе или појединце у друштву. Отуда је неопходно 
да наставник, пре него што планира конкретне активности учења, уочи постојање ученика који би, због 
ограниченог приступа технологији, могли да буду искључени или у неповољном положају. На пример, ако 
наставник предвиђа коришћење апликације на таблету или мобилном телефону, он мора да буде сигуран да те 
активности нису неповољне за ученике који немају приступ таквој технологији код куће. Обавезивање ученика да 
користе наставне материјала за које им је потребан приступ интернету од куће неправедно је према онима који га 
немају. За такве ученике наставник мора да обезбеди алтернативу - могућност приступа школским дигиталним 
уређајима, пре или после наставе. Значајно је и да наставник упозна ученике са стереотипом да је бављењем 
информатиком и програмирањем поље рада резервисано за мушку популацију и да га демантује кроз навођење 
адекватних примера (Ада Лавлејс и сл.). 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења вреднују се процес и продукти учења. 
Устаљене методе процене постигнућа ученика, које наставници примењују у другим обавезним предметима и 
изборним програмима, могуће је примењивати и у настави овог предмета. Ипак, изазови попут чињенице да 
процена постигнућа заснована само на резултатима практичних задатака које ученици раде није довољан 
показатељ онога што они знају и умеју, или да је, при сарадничком раду, врло тешко идентификовати допринос 
сваког појединца, доводи до потребе за издвајањем неколико техника које се посебно препоручују за примену у 
оквиру предмета Дигитални свет (превасходно зато што у највећој мери корелирају са његовом природом): 

- самопроцена: програм наставе и учења очекује да ученици објасне нпр. начин функционисања једноставних 
алгоритама (укључујући и оне које су сами креирали), тестирају их, а затим откривају и исправљају грешке у њима. 
Неговање праксе исказивања рефлексивних коментара током представљања онога што су урадили прилика је за 
развој самоувида и саморегулације у учењу и основа за процену властитог постигнућа ученика; 

- вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес самопроцене - 
ученици раде у пару или групи на истом задатку и имају могућност да, делећи одговорност, стварају и исправљају 
решења, те пружају конструктивне повратне информације. (Ова метода широко је распрострањена у ИТ 
индустрији од стране професионалних програмера (програмирање у пару) и лако ју је превести у учионицу.); 

- отворена питања: знање ученика о концептима који су обухваћени програмом неће увек бити лако уочљиво. 
Постављање отворених питања један је од начина на који наставник може да процени постигнућа својих ученика, 
али и да допринесе продубљивању њиховог разумевања конкретног концепта. Питања која почињу са "Зашто" 
или "Kако" посебно су корисна: Зашто није добро да чашу са слатким пићем држиш поред дигиталног уређаја? 
Kако ради твој алгоритам? Зашто је потребно да водиш рачуна о дужини времена које проводиш у раду са 
дигиталним уређајем? итд.; 

- Већ знам - Желим да научим - Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога што већ знају, шта 
желе да науче и, накнадно, онога што су научили, корисна је техника коју ученици могу да користе за подршку 
самосталном учењу, а наставник за процену њихових постигнућа. 

Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и конзистентно гради 
персонализовано и подстицајно образовно окружење. Он прати постигнућа ученика из улоге активног посматрача 
и ментора. Избегнута је формална ситуација процењивања (наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме 
је ниво стреса ученика битно смањен (потенцијално и елиминисан). Јачање самопоуздања ученика и 
саморегулације у учењу посебна је добробит која произилази из наведеног. 
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4.3. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

4.3.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима 
и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, 
уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 

Годишњи фонд часова 36 часова 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

По завршетку разреда 
ученик ће бити у 

стању да: 

САДРЖАЈИ 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу 

наведе у чему је успешан 
и у чему жели да 
напредује; 

уочава међусобне разлике 
и сличности са другим 
ученицима у одељењу; 

понаша се на начин који 
не угрожава потребе, 
права и осећања других; 

препозна код себе и 
других основна осећања; 

Идентитет 

Ко сам ја? Наше јаке стране, у чему смо 
успешни, у чему бисмо волели да напредујемо. 
Таленти и интересовања која поседујемо. 

Наше сличности и разлике. 

Основна осећања (радост, страх, туга, бес) и 
како се препознају. 

Потребе и права 

Разлике између жеља и основних животних 
потреба. 

Права детета 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

100 
 

препознаје  примере 
поштовања и кршења 
права детета у свом 
окружењу, причама, 
филмовима; 

преиспитује своје 
поступке и прихвата да не 
мора увек да буде управу; 

тражи помоћ у 
ситуацијама кршења 
својихи туђих права; 

разликује добру и лошу 
комуникацију у 
сопственом искуству, 
ближем окружењу, 
књижевним делима, 
филмовима; 

комуницира слушајући 
саговорника итражи 
објашњење онога што не 
разуме; 

слободно износи 
мишљење, образлаже 
идеје, даје предлоге и 
прихвата да други могу 
имати другачије 
мишљење; 

Кршење и заштита права 

Препознавање кршења правадетета. 

Коме се обратити у ситуацијама кршења права 
детета. Одговорност према себи и другима. 

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

Одељење/група као заједница 

Функционисање заједнице 

Одељење/група као заједница. 

Вредности одељења/групе – равноправност, 
одговорност, солидарност, поштовање и брига 
за друге, толерантност, праведност, поштење. 

Уважавање различитости. 

Правила у одељењу/групи и њихова функција. 
Одлучивање у одељењу/групи. 

Одговорност деце и одраслих за 
функционисање заједнице. 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

Комуникација исарадња 

Комуникација 

Слушање/неслушање. 

Кад разговарамо држимо се теме. 
Изношењемишљења. 

Уважавање саговорника. 

Сарадња 

Групни рад, договарање и сарадња са 
вршњацима и одраслима. 

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ Планирање и извођење једноставне акције у 
одељењу/групи 
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Акција одељења/групе сарађује и преузима 
различите улоге угрупи/ 
тиму; 

договара се и одлучује у 
доношењу одељењских 
правила и да се понаша у 
складу са њима; 

својим речима образложи 
неопходност пра вила 
која регулишу живот у 
заједници; 

препозна добре стране 
свог одељења и оно што 
би требало променити/ 

побољшати; 

заједно са вршњацима и 
наставником учествује у 
решавању проблема у 
одељењу; 

учествује у изради плана 
једноставне акције; 

са  другим ученицима  
изводи и документује 
једноставну акцију; 

доприноси промоцији 
акције; 

Кораци у планирању и извођењу акције. 

Чиме се поносимо и чиме нисмо задовољни у 
одељењу. Избор теме/проблема/aктивности 
којом ћемо се бавити. 

Одређивање циља и израда плана акције – 
подела улога, договор о роковима, начину 
реализације. 

 

Извођење и документовање акције – видео, 
фотографије, текстови и сл. 

Промоција акције на нивоу школе – 
приказивање другим одељењима, родитељима 
и сл., прављење постера или паноа, 
објављивање прилога у школском листу. 

Вредновање акције – чиме смо задовољни, шта 
је могло бити боље. 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

102 
 

на једноставан начин 
вреднује изведену акцију. 

Кључни појмови: различитости, комуникација и права. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм грађанског васпитања, у првом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по моделу 
спирале што значи да су садржаји у сва четири разреда дати у областима Људска права, Демократско друштво, 
Процеси у савременом свету и Грађански активизам. Тематске области се спирално развијају, односно садржаји се 
из разреда у разред проширују и продубљују, а многи исходи се надограђују или се, ако је у питању вештина, даље 
развијају. Типичан пример таквог исхода су они који се односе на комуникацију која ће се доследно развијати у свим 
разредима и кроз св есадржаје. Слично је и са јачањем осетљивости за потребе и права других, препознавање 
дискриминације и другим исходима који се не могу брзо и лако остварити обрадом само једног програмског 
садржаја. Све четири области су једнако важне, а наставник их, у непосредном раду са ученицима, интегрише јер 
између њих постоји природна веза. 

Област демократско друштво је конципирана аналогно предмету свет око нас где се ученици у процесу сазнавања 
полако воде од непосредног окружења (породица, одељење) ка широј друштвеној средини (школа, окружење, 
држава, свет). 

Остваривање исхода захтева примену различитих интерактивних облика рада као и одабир и коришћење 
одговарајућих метода и техника. Наставници су у прилици да бирају: радионице, симулације, играње улога, студије 
случаја, дискусије, мини истраживања, једноставне акције као и да сами осмисле неке друге активности. Имајући у 
виду да ученици првог разреда долазе са искуством из припремног предшколског програма где је доминантно 
сазнавање кроз игру и овде треба методску окосницу предмета да чине интерактивне радионице, структуриране 
игровне активности обједињене око главне теме. Радионице треба да започињу причом која је блиска искуству 
ученика, а садржи неку врсту заплета (моралну дилему или сукоб потреба и/или вредности) као повод за дискусију 
у пару или у мањој групи, а завршава разменом у целој групи. Циљ је да се пружи могућност сваком ученику да 
преиспита своје мишљење и деловање због појаве конфликта између његове тачке гледишта и тачке гледишта која 
је различита од његове. Зато се може рећи да активности на часу треба тако да теку да обезбеде искуствено учење, 
тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних доживљаја и ставова ученика кроз размену у групи, а не 
преношење готових знања, туђих увида или готових предлога. Наставник треба да нагласи да нема пожељних, 
очекиваних или тачних одговора, да је нагласак на процесу откривања и сазнавања о себи и другима кроз размену. 
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Осим тога, важно је да постоји игров- ни контекст који помаже ученицима да се опусте и ослободе, да пробају 
различите видове изражавања и симболизације унутрашњих искустава, и да кроз игру истражују разноврсна, 
дивергентна решења за проблеме са којима се суочавају.  

Грађанско васпитање, као програм, део је ширег концепта образовања за демократију и грађанско друштво и у том 
смислу је тесно повезано са другим предметима, ваннаставним активностима и етосом школе. Најјача корелација 
је са српским језиком и предметом свет око нас где се може користити тематско планирање. 

У овом предмету продукти ученичких активности имају посебан значај. Они могу бити различите врсте као што су 
постери, аудио- визуелни записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при 
интеграцији или рекапитулацији обрађених садржаја, процени напредовања ученика, као и самопроцени 
наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван одељења/групе, на пример на изложби у холу 
школе, у школским новинама, сајту школе. 

За реализацију предмета и остваривање дефинисаних исхода врло је важна улога наставника. Он је модел који 
својим понашањем доприноси стварању демократске атмосфере која је погодна за размену и аргументовање идеја 
и мишљења међу ученицима, он је тај који даје повратну информацију и подстиче ученике на разумевање односа у 
групи. Он подржава ученике када им је тешко да се изразе, помаже им у избору правих речи. Подстицајним 
питањима може да наведе ученике да сагледају ситуацију из друге перспективе што је озби- љан захтев за ученике 
првог разреда који су још увек у великој мери фокусирани на сопствене потребе, мисли, осећања. Конструктивна 
комуникација и демократске процедуре нису само циљ већ и начин да се остваре жељени исходи. Наставник треба 
да обезбеди да се на часу сваки ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло у својој различитости уз обавезу 
поштовања и уважавања других и другачијих погледа имишљења. 

Оцењивање ученика у грађанском васпитању је усаглашено са Правилником о оцењивању у основној школи и 
ученицима блиско јер се описно оцењују из свих предмета. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Предмет Садржај Индикатор 

Грађанско васпитање 

ЧОС 

- Другарство у нашој ОЗ 

- Развијање сарадње између ученика и наставника 

1.2.3. 

1.2.4. октобар 

Грађанско васпитање - Ја и како ме други виде 1.2.3. 
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СОН - Ја као природно и друштвено биће 1.2.4. 

октобар 

Грађанско васпитање 

ЧОС 

- Шта ме брине 

- Буквар дечјих права 

1.2.4. октобар 

Грађанско васпитање 

Српски језик 

- Изражавање осећања, мој бес, страхови, туга, љубав 

- Текст „Срећа“, Дубравка Угрешић 

1.2.4. 

март 

Грађанско васпитање 

ЧОС 

- Увредљиви надимци 

- Другарство у нашем одељењу 

1.2.4. март 

Грађанско васпитање 

Српски језик 

- Тужакање 

- „Тужибабе“, Душко Радовић 

1.2.4. март 

Грађанско васпитање 

ЧОС 

- Школа какву желим 

- Улепшајмо нашу учионицу 

1.2.4. април 

 

 

 

4.3.2. ВЕРСКА НАСТАВА 
 

РАЗРЕД: ПРВИ 

Годишњи фонд часова: 36                                                Недељни фонд часова: 1 
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НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

I – УВОД  

 

Упознавање ученика и 

вероучитеља. 

Упознавање ученика са 

садржајима предмета и начином 

рада. 

Мотивисање ученика за похађање 

часова верске наставе  

 

Когнитивни аспект: да 

разуме основнa сазнања о 

темама које ће се 

обрађивати на настави 

Православног катихизиса  

Афективни аспект: бити 

подстакнут да активно 

учествује на часовима 

верске наставе  

 

Верска настава 

Вероучитељ 

Вера 

II - ЗАЈЕДНИЦА КАО 

ОСНОВ ЖИВОТА  

 

Ученицима пружити основ за 

разумевање човека као бића 

заједнице . 

Пружити ученицима елементарно 

знање о Богу као бићу заједнице  

 

Когнитивни аспект: моћи 

да опише и објасни значење 

појма заједнице као и његов 

однос према њему блиским 

особама (породици) ,  

моћи да препозна да не 

можемо једни без других , 

знати да нас љубав повезује 

са другима,  

овладати вештином да се 

правилно осени крсним 

знаком,  

сазнати да је Бог Света 

Тројица (Заједница)  

,сазнати да крштењем 

постајемо чланови Божје 

породице (Цркве)  

Афективни аспект: 

пожелети да чини добро 

другима (ближњима) у 

својој заједници, пожелети 

Човек 

Заједница 

Бог 

Биће Божије 

Крст 

Света Тројица 

Црква 
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да изражава хришћанску 

љубав према Богу и 

ближњима  

III - ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАВИ 

БОГА, ЧОВЕКА И 

ПРИРОДЕ  

 

Пружити основ за разликовање и 

упоређивање породичних односа 

и односа који владају у Цркви  

Пружити основ за упознавање 

односа који владају између 

човека и Бога  

Пружити основ за разумевање да 

је молитва наш разговор са Богом  

Пмогућити ученицима да увиде 

да се породични односи и односи 

у Цркви исказују на конкретан 

начин  

Ученицима пружити основ за 

разумевање да се кроз међусобне 

односе љубави остварује 

јединство.  

Когнитивни аспект:  

сазнати да заједница са 

Богом почива на слободи, 

препознати да је 

послушност израз љубави,  

моћи да препозна да је 

даривање плод љубави, 

моћи да сазна да је молитва 

разговор са Богом,  

моћи да усвоји текст 

молитве Оче наш,  

сазнати да је Бог Отац 

створио свет из љубави,  

моћи да препозна да је наш 

живот Божји дар,  

упознати да Бог жели да 

живимо у заједници са Њим. 

Афективни аспект:  

показивати жељу да љубав 

исказује на конкретан 

начин,  

бити мотивисан да љубав 

према Богу изражава 

молитвом  

Молитва 

Породица 

Љубав 

IV - НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ 

БОЖЈА - ХРИСТОС СЕ  

РОДИ!  

 

 

Пружити ученицима неопходно 

знање о доласку Спаситеља у свет  

 Указати ученицима да је послање 

Сина Божјег дар љубави Бога Оца 

свет.  

Когнитивни аспект: моћи 

да препозна основне 

догађаје библијске 

приповести о Христовом 

рођењу,  

Божић 

Христос 

Дар 

Радост рођења 

Светитељ 

Свети Сава 
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Пружити ученицима елементарно 

знање о Светоме Сави. 

 

 

моћи да препозна и именује 

главне личности из 

библијске приче о 

Христовом рођењу    ( уз 

помоћ иконе празника и по 

кључним симболима), моћи 

да препозна да је прослава 

празника догађај целе 

породице кроз који се 

остварује заједница љубави, 

 моћи да усвоји текст 

(садржај) и мелодију песме    

( Божић, Божић ),  

 моћи да препозна да је 

Свети Сава посветио свој 

живот Богу због љубави 

према Њему. 

 Афективни аспект:  

По завршетку теме: код 

ученика ће се развити жеља 

да активно учествује у 

прослави Христовог рођења,  

код ученика ће се развити 

жеља да према ближњима 

подражава пример љубави 

Светога Саве. 

V - ЦРКВА - ЗАЈЕДНИЦА 

СА БОГОМ  

 

Пружити ученицима елементарно 

знање о стварању света  

Омогућити ученицима да схвате и 

доживе Цркву као заједницу 

сабраног Божјег народа 

Подстицати ученике на лично 

учешће у животу Цркве  

Библијско казивање о 

стварању света  

Живот првих људи-Божја 

жеља да свет буде Црква  

Човек не прихвата Божје 

дарове-то је човекова 

Црква 

Божји дарови 

Не/послушност 
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незахвалност, непослушност 

и себичност  

 

VI – ХРИСТОВА ЉУБАВ 

ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ  

 

Указати ученицима на величину 

Христове љубави према људима 

и свету  

Пружити ученицима елементарно 

знање о Христовом страдању и 

васкрсењу  

 

Когнитивни аспект: 

упознати Христово учење 

као „учење“ о љубави и 

праштању ( на примерима 

из јеванђељских прича) 

Препознати и разумети да је 

права љубав када је 

показујемо делима  

Усвојити садржај и 

мелодију песме „Знаш ли ко 

те љуби силно“  

Бити у могућности да опише 

појединости библијске 

повести о Христовом 

Васкрсењу  

Препознати и именовати 

главне личности из 

библијске приче о 

Христовом Васкрсењу ( уз 

помоћ иконе празника и по 

кључним симболима) 

Препознати да је прослава 

празника догађај целе 

породице кроз који се 

остварује заједница љубави 

Моћи да опише 

прослављање Васкрса у 

својој породици  

Упознати обичаје у вези са 

Васкрсом  

Христово страдање 

Христово васкрсење 

Праштање 

Васкрс 
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Афективни аспект: 

Развијати потребу да делима 

исказују љубав  

Развијати жељу да учествује 

у припремама за прославу 

овог највећег хришћанског 

празника  

VII – НАША БРИГА О 

СВЕТУ  

 

Омогућити ученицима да у 

Христу препознају узор љубави 

према свету и човеку  

Подстицати ученике да љубав 

према Богу изражавају кроз 

љубав према људима и природи  

Установити обим разумевања и 

квалитет стечених знања у току 

школске године из Православног 

катихизиса  

Когнитивни аспект:  

Моћи да преприча одабране 

приче које говоре о 

Христовој љубави према 

свету и човеку  

На елементарном нивоу 

моћи да објасни међусобну 

повезаност свих људи и 

природе  

Препознати и именовати 

поступке људи који су 

прожети љубављу према 

природи, људима и Богу 

Уочити у којој мери је 

напредовао и савладао 

градиво Православног 

катихизиса 1. разреда 

основне школе 

 Афективни аспект: 

Развијати жељу да се брине 

о биљкама и животињама и 

целокупној природи  

 

Природа као Божји дар 

Живот као Божји дар 
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НАСТАВНА ТЕМА 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОРЕЛАЦИЈА 

 
ОПШТЕ СПЕЦИФИЧНЕ 

I – УВОД Компетенција за учење; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Одговоран однос према околини; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Решавање проблема; 

Етичка компетенција; 

Сарадња. 

 

Уводне часове требало би 

осмислити тако да 

допринесу међусобном 

упознавању ученика, 

упознавању ученика с 

циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али 

и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима 

из подручја Православног 

катихизиса, група 

располаже. Упознавање са 

садржајем програма и 

начином рада  

Способност да се 

катихизација као 

литургијска делатност 

представи као заједничко 

дело катихете 

(вероучитеља) и његових 

ученика.  

 

 

СОН : Моја школа, 

Моје ново окружење 

II - ЗАЈЕДНИЦА КАО 

ОСНОВ ЖИВОТА  

 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Дигитална компетенција; 

Компетенција за учење; 

Способност да се лако 

искажу приче и слике које 

приказују породицу,  може 

и прича о „малој породици“ 

(деца са једним родитељем, 

СОН : Моја школа, 

Моје ново окружење,  

Моја породица, 

Породично срце љубави 
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Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Етичка компетенција; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву.  

или старатељем) , садржаји 

у вези са животом у школи 

(нова заједница); односи у 

заједници. Способност да се 

усвоје и поштују правила 

понашања  и стекне увид ко 

је Божја породица (ко су 

чланови Божје породице; 

како се постаје њен члан...)  

 

 

III - ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАВИ 

БОГА, ЧОВЕКА И 

ПРИРОДЕ  

 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Етичка компетенција; 

Дигитална компетенција. 

 

Препознаје и разуме Божију 

надлежност, компетенцију: 

Бог је цео свет створио из 

љубави. Способност да се 

испричају и разумеју приче 

које говоре о томе да када 

некога волимо, онда га и 

слушамо  

Како можемо да помогнемо 

другоме; љубављу чиним 

добра дела  

Садржаји који говоре и 

приказују лепоту створеног 

света  

 

 

Српски језик: 

песма„Ал` је леп овај 

свет“, Ј.Ј. Змај . 

 

СОН: Свет око мене. 

 

IV - НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ 

БОЖЈА - ХРИСТОС СЕ  

РОДИ!  

 

 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Одговоран однос према околини; 

Активно учешће у 

историјској чињеници о 

Новозаветном сведочанству 

о Христовом Рођењу 

(препричано и 

прилагођено). Реализација 

СОН:Породични празници 

и прославе. 

Српски језик и Ликовна 

култура: Божић, Св. Сава 

Музичка култура:  

Божићна песма,  
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Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Дигитална компетенција; 

Етичка компетенција. 

 

 

програма требало би да се 

одвија у складу с 

принципима савремене 

активне наставе, која својом 

динамиком подстиче 

ученике на истраживачки и 

проблемски приступ 

садржајима тема. У току 

реализације стављати 

нагласак више на 

доживљајно и формативно, 

а мање на сазнајно и 

информативно.  

 

 

Химна Светом Сави  

 

V - ЦРКВА - ЗАЈЕДНИЦА 

СА БОГОМ  

 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву; 

Решавање проблема; 

Етичка компетенција; 

Сарадња. 

 

Настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да Цркву схвати 

као простор за остваривање 

своје личности кроз 

заједничарење са ближњима 

и Тројичним Богом који 

постаје извор и пуноћа 

његовог живота.  

Свест о заједници, 

одговорности, узрочно-

последичниј вези са нашим 

понашањем. Повезаност са 

другима, други утичу на нас 

и ми утичемо на друге. 

 

Српски језик: Прича ,,Где 

је љубав, ту је Бог“, Л.Н. 

Толстој  

Прича ,,Прва Литургија 

(Христови ученици); 

„Православна читанка“ 

VI – ХРИСТОВА ЉУБАВ 

ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ  

Компетенција за учење; Активно учешће у 

историјској чињеници о 

Српски језик: прича 

,,Милостиви Самарјанин". 
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 Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Етичка компетенција. 

Христовом Васкрсењу. 

Способност разумевања 

Новозаветног  сведочанства 

о Христовом Васкрсењу 

(препричано и прилагођено 

)  

 

Прича„Добро дрво“ Ш. 

Силверстејн  

 

Музичка култура: Песма 

„Знаш ли ко те љуби 

слилно  

 

Ликовна култура: Васкрс 

VII – НАША БРИГА О 

СВЕТУ  

 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Етичка компетенција; 

Дигитална компетенција. 

 

Развијање етичких 

принципа, свести, савести, 

одговорности и поштовања 

живота (свог и туђег) као 

непоновљивог Божјег дара. 

Етички контекст и 

разумевање одговорности; 

Разне приче о које говоре о 

служењу човека човеку.  

Човекова брига за очување 

природе, биљака и 

животиња, као Божије 

дарове.  

 

Српски језик: Прича 

,,Свети Герасим и лав 

Јордан" ,,Лептир"  

СОН : Приче и слике о 

кућним љубимцима и 

кућном цвећу. 

 

 

 

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ:  
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Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која својом 
динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације 
стављати нагласак више на доживљајно и сазнајно, а мање на формативно  и информативно.  
Теоријска настава реализује се у учионици; уз помоћ аудио-визуелних и других дидактичких средстава. Практична 
настава реализује се у цркви – учешћем у литургијском сабрању.  
Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у 
погледу употребе разноврсних метода, облика рада и наставних средстава.  
 
 

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ:  

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) 
наставник ће остварити на два начина: процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика 
путем евалуационих листића или сл. и провером знања које ученици усвајају на часу и разговором. 
Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  усмени разговор и кроз посматрање и праћење 
активности ученика на часу, кроз израду паноа, презентација, пројеката... 
 
 

4.4. ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

У првом разреду реализује се допунска настава из Српског језика и Математике. 

 

4.4.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Допунска настава из Српског језика 

Разред Први       

Циљеви програма Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним 
законитостима српског језика и књижевности на којем ће се усмено и 
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писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче 
књижена дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из 
српске и светске баштине. 

Намена програма Утврђивање и допуњавање градива из српског језика 

Начин реализације програма 1 час недељно у току школске године, а према потреби ученика 
индивидуализираним обликом рада или у групама са ученицима који нису 
усвојили основна знања из програма предмета. 

Носиоци програма Наставник са ученицима 

Начин вредновања допунске 
наставе 

На редовним часовима 

 

Област/Тема 

 

Садржај програма 

 

 

Број 
часова за 
тему  

 

ОСНОВЕ ЧИТАЊА И 
ПИСАЊА 

Припрема за читање и писање  

Почетно читање и писање  

Усавршавање читања и писања 

1 

2 

2 

ЈЕЗИК Граматика 

Правопис 

2 

2 

КЊИЖЕВНОСТ Лектира 

Читање текстова 

Тумачење текстова 

2 

3 

2 
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Књижевни појмови 1 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  
 

1 

 УКУПНО 18 

 

4.4.2. МАТЕМАТИКА 
 

Допунска настава из Математике 

Разред Први     

Циљеви програма Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања из 
програма предмета математика 

Намена програма Утврђивање и допуњавање градива 

Начин реализације програма 1 час недељно у току школске године,а према потреби 
ученика индивидуализираним обликом рада или у 
групама са ученицима који нису усвојили основна знања 
из програма предмета. 

Носиоци програма Наставник са ученицима 

Начин вредновања допунске наставе На редовним часовима 

 

Област/Тема 

 

Садржај програма 

 

 

Број 
часова за 
тему  

 

Предмети у простору и односи 
међу њима 

Предмети различитог облика 1 
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Линија и област Тачке, линије и дуж 

Скупови 

1 

1 

Класификација предмета према 
својствима 

Предмети облика коцке, квадра, пирамиде, лопте, ваљка 
и купе 

1 

Природни бројеви до 100 

Сабирање и одузимање бројева до 5 

Сабирање и одузимање бројева до 10 

Већи за, мањи за 

Редни бројеви 

Бројеви до 20 

Сабирање и одузимање бројева до 20 

Парни и непарни бројеви 

Писање и читање бројева до 100 

Сабирање и одузимање бројева до 100  

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

Мерење и мере Динари и паре 

Мерење и мере 

1 

1 

 УКУПНО 18 

 

4.5. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

4.5.1. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
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Назив предмета ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

Циљ Циљ је подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и 
квалитетног коришћења слободног времена, ради богаћења друштвеног живота и разоноде, 

 развијања и неговања другарства и пријатељства, дружење са вршњацима кроз заједничко 
делање, исказивање способности, осамостаљивање, развој неких вештина и друго. 

Разред Први 

Годишњи фонд 
часова 

36 - 72 часова 

Садржај – 
наставне теме 

Активности 
наставника 

Активности 
ученика 

Основни 
облици 
извођења 
програма 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању 

да: 

Друштвене 
активности:  

Активности поводом обе- 
лежавања:  

- Светски дан чистих  руку, 
- Дан људских прва,  
- Дан планете земље,  

- Светски дан детета 

- Припрема потребан 
материјал 

- Планира садржаје 

- Поставља циљеве 
рада 

- израда паноа 

- посете 

- изложбе 

- метода 
практичних  
радова 

- текстуална 

- кооперативна 

- разуме сарадњу са 
локалном                                                      
заједницом 

- има свести о здравом 
начину живота 

- поштује разлике и 
уважава своје и туђе 
потребе 

Техничке активности: 
- Уређење школског 

простора 
- Израда честитки 
поводом значајних 
датума 

- Припрема 
потребан 
материјал 
- Планира 
садржаје 
- Поставља 

циљеве рада 

- чишћење 
- купљење 
папирића 
- сечење, 
лепљење, 
цртање, 
сликање 

- метода 
практичних 
радова 

- демонстративна 

- покаже 
креативност, 
уредност, 
прецизност, 
- има изграђен став 
према загађењу 
животне средине 
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Хуманитарне 
активности 

Акције поводом    

 - Дечје  недеље 
- Јесењи крос 
-Сарадња са Црвеним 
крстом 
-Помоћ болесном другу 

- Припрема потребан 
материјал 
- Планира 
        садржаје 
- Поставља циљеве 
рада 
- Пружа повратну 
информацију 

- прикупљање      
новца, школског 
прибора, 
играчака… 

- припреме за      крос 

- посете 

- демонстративна 

- кооперативна 

- дијалошка 

- буде хуман 

- поштује разлика и 
разуме туђе потребe 

- развије такмичарски дух 

Спортске активности 
- Организовање 
спортских 
такмичења 
- одељенска 
- међуодељенска 
-  међушколска 

- Планира 
садржаје 

- Поставља 
циљеве рада 

- игра 
- различити 

облици 
кретног 
изражавања 

- демонстративна 
- кооперативна 
- дијалошка 

- развије такмичарски 
дух 

- унапреди моторику и 
спретност 

Културне 
активности 
Посете: 
- позоришту 
- музеју 
- учествовање у 
активностима поводом 
школских празника 

- Припрема 
потребан 
материјал 

- Планира 
садржаје 

- Поставља 
циљеве рада 

- посете 
културним 
установама 
- јавни наступи 
- припрема за 
такмичење 
рецитатора 

- демонстративна 
- текстуална 
- стваралачка 
- игра улога 

- развије општу културу 
- развије стваралачке 

способности 
- унапреди машту и 

оригиналност 
- има смисла за лепо 

 

 

4.5.2. ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
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Редн и 

број 

ТЕМА Месец О У П С Укуп 

  IX X XI XII I II III IV V VI 

1. ЈА И ДРУГИ 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 9 

2. БОНТОН 0 1 3 4 1 3 0 0 0 0 5 5 0 2 12 

3. МОЈА ОСЕЋАЊА И ЈА 0 0 0 0 0 1 4 3 4 3 6 5 1 3 15 

 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ОБЛАСТИ 

/ТЕМЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

1. ЈА И ДРУГИ 

Договор о раду 

Кућни ред школе 

Лепо понашање - 
Радионица о пријатељству 

Одељенска заједница- 

Упознајмо се боље 

Време испред екрана када 
и како 

Заједничка кућа 

Домаћи задатак 

Компетенција за учење, 
Комуникација, Сарадња, 

Естетичка компетенција, 
одговорно учешће у 
демократском друштву, 
дигиталне компетенције 

Поштује простором у коме бораве у 
школи.Ж 

Поштује правила понашања у школи 

Упознаје се са основним дечјим правима и 
обавезама. 

Разуме важност правилног односа унутар 
групе 
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Моја омиљена играчка 

Моја омиљена игра 

2. БОНТОН 

Бонтон није бадминтон 

Ђачка торба, а у њој... 

Реци ми реци огледалце.... 

Наша соба 

Наша радна соба 

Наш радни сто 

Наша учионица 

У школи 

На улици – Ја сам пешак 

У биоскопу, позоришту 

У продавници 

Безбедност деце на 
интернету 

Компетенција за учење, 
Комуникација, Сарадња, 

Естетичка компетенција, 
одговорно учешће у 
демократском друштву, 
дигиталне компетенције 

 

 

Упознаје разлоге настајања сукоба; 

Упознаје начине спречавања или мирног 
решавања сукоба 

Разуме важност правила културног 
понашања, како у 

школи, тако и на јавним местима 

Разуме зашто учи и ко га учи; 

Зна да важност бриге о себи и другима; 

Разуме разлоге настајања сукоба, и начине 
спречавања и решавања 
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3. МОЈА ОСЕЋАЊА И ЈА 

Обрадуј маму, баку 

Више рада више знања 

Динар по динар 

Тужакање 

„Лепа реч гвоздена врата 
отвара” 

Љубомора 

Кривица 

Нећу - хоћу 

Шта нас вређа 

Другарство је... 

Наш цвет другарства 

Шта ценим код друга 

Шта ценим код себе 

Научио сам... 

Желим да се представим 

Компетенција за учење, 
Комуникација, Сарадња, 

Естетичка компетенција, 
одговорно учешће у 
демократском друштву, 
дигиталне компетенције 

Схвате важност пристојног понашања и да 
основна правила примењују у свакодневном 
животу са одраслима и са својим 
вршњацима 

Разуме да без обзира на разлике, сви имају 
једнака права и сви су једнако вредни 

Зна да реално сагледа своје способности, 
склоности иинтересовања 

Осећа да се свако право другарство, 
пријатељство доказује делом, поступцима и 
понашањем 

5. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 
 

Обавезни део Школског програма садржи наставне предмете и садржаје који су обавезни за све ученике другог 
разреда. 
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5.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ФОНДА ЧАСОВА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 
 

Редни 

број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ДРУГИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1. Српски језик 5 180 

2. Страни језик – Енглески језик 2 72 

3. Матемaтика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

8. Дигитални свет 1 36 

Укупно: А 21 756 

Редни 

број 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава / Грађанско васпитање 1 36 

Укупно: Б 1 36 

Укупно: А+Б 22 792 
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Редни 

број 
В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

  

1. Редовна настава 21 756 

3. Допунска настава 1 36 

4. Настава у природи 7–10 дана 

 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

  

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1 дан 

 

 

5.2. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

5.2.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради 
правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног 
идентитета; дасе оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске 
баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности. 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180 
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Редни 
број 
теме 

Исходи Назив 

наставне 
теме/области садржај 

Начини 
остваривања 
програма 

(облици рада, 
наставне методе, 

наставна средства) 

Активности 
наставника и 
ученика 

Међупредметна 
повезаност 

Праћење и 
процењивање 
(формативно и 
сумативно 

оцењивање) 

 

I 

По завршетку 
теме,ученик: 

– разликује 
књижевне врсте: 

песму, причу, 
басну, бајку, 
драмски текст; 

– одређује главни 
догађај, време и 

место дешавања у 

прочитаном 
тексту; 

– одређује редослед 
догађаја у тексту ; 

– уочава главне и 

споредне ликове и 
разликује њихове 

Назив 

наставне 
теме/области: 
КЊИЖЕВНОСТ 

Садржај: 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 

Народна песма: Да вам 
певам што истина 

није/Мишја моба 
Народна песма: Мајка 
Јова у ружи 
родила/Санак иде низ 

улицу Јован Јовановић 

Змај: 
Пролећница/Хвала 
Војислав Илић: Први 
снег 

Читање и 
разумевање текстова 
из читанке; 

-Читање и 
разумевање 

информативних и 

популарних 
текстова из 
часописа за децу; 

 

-Читање текстова у 
наставцима; 

 

-Увођење у ченика у 
основне књижевне 
појмове и уочавање 

Наставник: 

Припрема, 

мотивише, чита; 
усмено излаже; 

приказује, 
показује; 
демонстрира 

-усмерава 
активности 
ученика 

-подстиче 
ученике на 

увиђање и 

повезивање са 
садржајима; 
води разговор 

Свет око нас Други 
и ја Групе људи: 
породица, школска 

заjедница, разред, 
одељење, суседи. 
Права и обавезе 
чланова група. 

Правила 

понашања 

поjединаца и групе. 

Праћењем 
постигнућа 

ученика, усменим 
испитивањем 
Бележењем 

постигнућа 

ученика описном 
оценом 

Усмене и писмене 
провере степена 
усвојености 

знања; 

Свеске ученика и 
њихови 

практични радови. 
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 позитивне и 

негативне особине; 

– разликује стих и 
строфу; 

– уочава стихове који 
се римују; 

– објашњава 

значење пословице и 
поуке коју уочава у 
басни; 

наводи једноставне 
примере поређења 
из текстова и 
свакодневног 

живота; 

– чита текст 
поштујући 
интонацију 

реченице/стиха; 

– изражајно рецитује 
песму; 

– изводи драмске 
текстове; 

– износи своје 

мишљење о тексту; 

Бранко Ћопић: 
Огласи 

„Шумских новина“ 

(одломци), Болесник 
на три спрата 

Душан Радовић: Лепо 
је све што је мало, 
Мама Драган Лукић: 
Школа, Равнотежа 

Мирослав Антић: 
Тајна Душко 
Трифуновић: Два 
јарца 

Григор Витез: 
Дохвати ми, тата, 
мјесец 

Александар 
Сергејевич Пушкин: 
Бајка о рибару и 
рибици (читање у 

наставцима) 

Проза 

Народна прича: 
Свети Сава, отац и 
син/Свети Сава и 
отац и мати са малим 
дететом 

Народна прича: 
Седам прутова 

Народна басна: Бик и 
зец/Коњ и магарац 

формалне разлике 
истих:,песма, прича 
драмски текст; 

- Уочавају ликове у 
тексту, хронолошки 
низ догађаја, место и 
време дешавања 
радње;  

Формирају и исказују 
своје ставове о делу 
које слушају или 

читају;  

Изводе драмски текст 
на сцени; 

 

-Стичу читалачке 
навике читањем 

домаће лектире; - 
Илуструју одређени 
мотив из текста. 

- Богате речник путем 
усвајања непознатих 
речи из прочитаних 
текстова. 

 

Облик рада: 

 

фронтални, групни, 
индивидуални 

 

 

Ученик: 

слуша, посматра, 

прича, комуницира, 
манипулише 

сликама, 

ређа слагалице од слова 
и слика, 

именује и чита слова, 
саставља речи од 

слова,саставља 
реченице 

чита текстове, активно 

учествује у причању, 

користи дечју 

штампу и непознате 
текстове, 

саставља 

причу,решава ребусе, 
аутодиктат 

Празници: 

породични, школски. 

Разноврсност 
природе Музичка 
култура 

Слушање музике 
Уметничка музика у 
цртаним и анимираним 
филмовима. 

Однос звук – лик, музика 
– радња. Композициjе 
коjе илуструjу 

различита осећања. 

Различити 

жанрови везани за 
ситуациjе значаjне за 

ученике 

(празници, приредбе, 
свечаности, рођендани, 
венчања, 

новогодишње и божићне 

песме...). 
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Доситеј Обрадовић: 
Пас и његова 
сенка/Коњ и 

магаре 

Десанка Максимовић: 
Бајка о лабуду 
Гроздана Олујић: 
Шаренорепа 
Градимир Стојковић: 
Деда Милоје 

Мирјана Стефановић: 

Златне рибице не 
праве штету 

Ђани Родари: Кад 
дедица не зна да 
прича приче 

Методе рада: 

-монолошка 

- дијалошка 

- текст метода 

- дискусија 

- посматрања 
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  Су Ју Ђин: Свитац 
тражи 

пријатеља Феликс 
Салтен: 

Бамби (одломак по 
избору) Драмски 
текстови 

Александар Поповић: 
Два писма 

Ана Миловановић: 
Слатка математика 

Гвидо Тартаља: Оцене 
Тоде Николетић: 
Шума живот значи 
Популарни и 

информативни 
текстови Избор из 
илустрованих 

 нциклопедија и 
часописа за децу о 
значајним 
личностима српског 
језика, књижевности 
и културе (Доситеј 
Обра- довић 
(баснописац), 

Никола Тесла (приче 
из детињства), 
знаменита завичајна 
личност и др.) 
ДОМАЋА 
ЛЕКТИРА 

1. Избор из кратких 

- илустративна 

- писаних радова 

- практичних 
активности 

- истраживачка 

- интерактивна 

- стваралачка 

-демонстративна 

 

Наставна средства: 

Уџбеници, 

припремљен 
материјал 

(листићи..), свеске, 
текстови, 

презентације, 
илустрације, предмети 
из непосредног 
окружења 

 

 

Место извођења: 

Учионица 

 Извођење музике 
Изговор бројалице у 

ритму уз покрет 
Правилна 

дикција 

(изговарање брзалица и 
бројалица. Певање 
песама по слуху 

различитог садржаја и 
карактера.) Ликовна 
култура 
Споразумевање 
Тумачење 

(невербално и визуелно 

изражавање; садржај 

визуелних 

информација). Слика и 
реч (редослед радње у 
стрипу; знаци; лепо 
писање; 

честитке). Ликовне 
игре Замишљања 
(стварност и 

машта). 
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народних умотворина 
(загонетке, 
пословице, брзалице, 
питалице, 
разбрајалице) 

2. Ханс Кристијан 

Андерсен: Принцеза 
на зрну грашка, 
Царево ново одело, 
Девојчица са 

шибицама 

3. Десанка 
Максимовић: Ако 
је веровати мојој 
баки, Прстен на 
морском дну, Бајка 
о трешњи, 

 

  Сликарка зима, Како су пужу 
украли кућу, Три патуљка, Чика-
Мраз, Божић-батини цртежи, 
Траве говоре бакиним гласом, 
Орашчићи- 

   

 

 

Простор 
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палчићи, Кћи вилиног коњица (три 
бајке по избору ученика) 

4. Љубивоје Ршумовић, избор из 
збирке песама Ма шта ми рече 
(Јед- ног дана, Др, Десет љутих 
гусара, Ишли смо у Африку, Ако 
желиш мишице, Уторак вече ма 
шта ми рече, Има један, 
Телефонијада, Дете, Вуче вуче 
бубо лења, Вук и овца) 

5. Драгомир Ђорђевић, 

избор песама (Кад сам био мали, 
Бабе су нам сјајне, 

Рецепт за деду, Све су мајке, Ја сам 
био срећно дете, Једном давно ко 
зна када, Првоаприлска песма, Ми 
имамо машту, Тајан- ствена песма, 
Бити пекар то је сјајно, Успон 
једног лава, Стонога, Вештице су 
само трик) 

6. Избор из кратких прича за децу: 
Бранко 

Стевановић, Прича из ормана, 
Весна Видојевић Гајевић, Бркљача, 
Дејан Алексић, Једном је један 
дечко зевнуо. 

-Сцена (маске, 
костими, 
реквизити). 

 

 

 

Слободне 
активности 
драмско- 
рецитаторске 
активности 
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Књижевни 
појмови: 

– стих, строфа, рима; 

– народна успаванка; 

– басна; 

– бајка; 

– тема, место и време 
збивања, редослед 
догађаја; 

– главни и споредни 
лик (изглед, основне 
особине и поступци); 

– лица у драмском 
тексту за децу. 

    

Образовни стандарди 

Шифра 

стандарда 

Текст стандарда 

 ОСНОВНИ НИВО 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличног и латиничног текста 

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно 
исказане у једној реченици, пасусу 

 или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл. ) 

1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите начине ( 
синонимија, парафраза), садржана 
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1СЈ. 1.2.4. у тексту 

1СЈ. 1.2.5. познаје и користи основне делове текста и књиге ( наслов, пасус, име аутора; садржај, речник) 

1СЈ. 1.2.6. одређује основну тему текста 

1СЈ. 1.2.7. разуме дословно значење текста 

1СЈ. 1.2.8. разликује књижевноуметнички од информативног текста 

 процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је 
занимљив; да ли постоји сличност 

1СЈ.1.5.1. између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које 
су му непознате 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну) 

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту 
одређује време и место дешавања радње у књижевно уметничком тексту 

1СЈ.2.2.1. СРЕДЊИ НИВО 

1СЈ.2.2.2. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у 
тексту је пауза 

1СЈ.2.2.3. изводи једноставне закључке у вези са текстом 

1СЈ.2.2.4. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту 

1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену 

1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту 

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је 
занимљив/незанимљив 

1СЈ.2.5.1. издваја делове текста који су му нејасни 
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1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме ( кратке народне умотворине- пословице, загонетке, брзалице) 

1СЈ.2.5.3. препознаје стих и строфу у лирској песми 

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова у 
књижевноуметничком тексту 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима ( нпр. Одређује редослед догађаја у књижевноуметничком 
тексту) разликује приповедање од описивања и дијалога 

1СЈ.3.2.1. НАПРЕДНИ НИВО 

1СЈ.3.2.2. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих 
делова дужег текста 

1СЈ.3.2.3. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. 
Текст, табела, графички приказ) 

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују; 
резимира наративни текст 

објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. Објашњава зашто је лик 
поступио на одређен начин, или 

1СЈ. 3.5.1. вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о 
догађајима из текста) 

1СЈ.3.5.2. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст 

1СЈ.3.5.3. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту 

тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст 

Редни Исходи Назив Начини Активности Међупредметна Праћење и 

број  наставне остваривања наставника и повезаност процењивање 

теме  теме/области и 
садржај 

програма 

(облици рада, 

ученика  (формативно и 

сумативно оцењивање) 
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   наставне методе,    

   наставна    

   средства)    

II По завршетку 
теме, 

ученик : 

разликује глас 
и слог и 
препознаје 
самогласнике 
и сугласнике; 

 

– разликује 
врсте речи у 
типичним 
случајевима; 

– одређује 
основне 

граматичке 
категорије 
именица и 
глагола; 

– разликује 
реченице по 
облику и 

значењу;
 – 
поштује и 

примењује 
основна 

правописна 
правила; 

 

ЈЕЗИК 

Граматика, правопис и 
ортоепија 

 

Садржај/кључни 
појмови: 

-Глас и слог; самогласници и 
сугласници. 

-Врсте речи: 

именице (властите и 
заједничке); род и број 
именица; 

глаголи; глаголска времена: 
прошло, садашње, будуће 
време; потврдни и одрични 
глаголски облици; придеви 
(описни); бројеви (основни и 
редни). 

-Реченице: 

обавештајне, 

упитне, заповедне и узвичне. 

Потврдне и 

одричне реченице. 

-Велико слово: писање 
назива 

Облик рада: 
фронтални, групни, 

индивидуални, у 
пару 

 

Методе рада: 

-монолошка 

- дијалошка 

- текст метода 

- дискусија 

- посматрања 

- илустративна 

- писаних радова 

- практичних 
активности 

- истраживачка 

- интерактивна 

- стваралачка 

-демонстративна 

 

 

Место извођења: 

Наставник: 

 

припрема, организује, 
усмерава, разговора, 

објашњава, чита, пише, 
слуша, 

посматра, прати, 
помаже, подстиче, 
предвиђа, 

проверава, анализира, 
закључује, вреднује, 
саопштава, иницира, 

процењује, одлучује 

 

Ученик: 

слуша, памти, 
разговора, 

посматра, анализира, 

упоређује, тражи 
информације, 

истражује, препознаје, 

именује, разликује, чита, 
одговара, 

пише, образлаже, 
закључује, 

процењује, 

Ликовна култура: 

- 

Споразумевање 

-Ликовне игре 

-Постор 

 

Музичка култура: 

- Извођење музике 

-Слушање музике 

 

Свет око нас: 

-Други и ја 

-Разноврсност 
природе 

 

Математика: 

-Бројеви 

Праћењем постигнућа 
ученика, усменим 
испитивањем Бележењем 
постигнућа 

ученика описном оценом 

Усмене и писмене провере 
степена усвојености знања; 

Свеске ученика и њихови 
практични радови. 
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– влада 
основном 

техником 
читања и 
писања 

латиничког 
текста; 

држава, градова и села 
(једночланих и вишечланих) 
и једночланих 

географских назива. 

-Спојено и одвојено писање 
речи: 

учионица употребљава, сарађује, 
учествује, примењује, 
решава... 

  писање речце ли и речце 
не уз 
глаголе. 

 
 

-Интерпункција: тачка 
(на крају реченице и иза 
редног броја); две тачке 
и запета у 
набрајању; писање 
датума арапским и 
римским цифрама. 
-Писање 
скраћеница: (мерне 
јединице и опште 
скраћенице ОШ, бр., итд., 
стр. и 
нпр.). 

    

Образовни стандарди 
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Шифра стандарда Текст стандарда 

 ОСНОВНИ НИВО 
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи ( именице и глаголе) 
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) 
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по 

потврдности/одричности 
1СЈ.1.1.5. (потврдне и одричне) 
1СЈ.1.3.1. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији ( у кући, школи, и сл.) 
1СЈ.1.3.2. пише писаним словима ћирилице и латинице 
1СЈ.1.3.3. уме да се потпише 
1СЈ.1.3.4. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 

1СЈ.1.3.5. употрбљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива 
школе пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре; 

1СЈ.2.4.1. СРЕДЊИ НИВО 
1СЈ.2.4.2. одређује врсте речи ( именице и глаголе) 
1СЈ.2.4.3. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; основне и редне бројеве) 
1СЈ.2.4.4. препознаје субјекат и предикат 

1СЈ.2.4.5. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,упитне, узвичне, заповедне) и по 
потврдности/одричности 

1СЈ.2.4.6. (потврдне и одричне) 
1СЈ.2.3.1. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику 
1СЈ.2.3.2. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, књигама из 

лектире и сл.) и 
 правилно их употрбљава 
1СЈ.2.3.3. зна и користи оба писма ( ћирилицу и латиницу) 

 употрбљава велико слово приликом писања имена места; правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише 
сугласник Ј у 

 интервокалској позицији; употрбљава запету при набрајању 
 пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз ( ред речи у реченици, типове реченица, дужину 

реченице...) 

1СЈ.3.3.1. 
 

1СЈ.3.4.1.  

1СЈ.3.4.2. НАПРЕДНИ НИВО 
1СЈ.3.4.3. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући 

и сложене 
1СЈ.3.4.4. реченице 

именује врсте речи (властите и заједничке и глаголе) 
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 уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких именица према броју, а глагола 
према роду и 

 броју 
 одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/ контекста у којем су употрбљени 
 употрбљава речи у основном и пренесеном/ фигуративном значењу 

Редни  
број 
теме 

Исходи Назив 
наставне 

теме/области и 
садржај 

Начини 
остваривања 

програма 

(облици рада, 
наставне 
методе, 

наставна 
средства) 

Активности 
наставника и 

ученика 

Међупредметна 
повезаност 

Праћење и 
процењивање 
(формативно и 

сумативно 

оцењивање) 

 
III 

По завршетку 
теме ученик : 

-влада основном 
техником 

читања и писања 

латиничког 
текста; 
проналази 
експлицитно 
исказане 

информације у 
једноставном 
тексту 

(линеарном и 
нелинеарном); 

користи 
различите 

облике усменог и 
писменог 

изражавања: 

 
 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 
Области и садржај: 

 
-Друго писмо 
(латиница): штампана и 
писана слова. 
-Разумевање 
прочитаног кроз 
одговоре на питања. 
- План за 
препричавање кратких 
текстова 

(лирских, епских, 
драмских) састављен 
од уопштених питања. 
-План описивања 
на основу 
непосредног 
посматрања. 

-Правописне вежбе: 
преписивање, диктат 
и самостално писање. 
-Језичке вежбе: 
загонетке, ребуси, 

Облик рада: 
фронтални, 
групни, 

индивидуални, у 
пару 

Методе рада: 

-монолошка 

дијалошка 

текст метода 

дискусија 

посматрања 

илустративна 

писаних радова 

практичних 
активности 

истраживачка 

интерактивна 

Наставник: 

Припрема, 
мотивише, чита; 
усмено излаже; 
приказује, 
показује; 
демонстрира 
-усмерава 
активности 
ученика 
-подстиче 
ученике на 
увиђање и 
повезивање са 
садржајима; води 
разговор 

 

Ученик: 
слуша, посматра, 
прича, 
комуницира, 
манипулише 
сликама, 
ређа слагалице од 
слова и слика, 
именује и чита 
слова, саставља 

 
Ликовна 
култура 
 

Споразумевање 

-Ликовне игре 
-Постор 

 
Музичка 
култура 
 
-Слушање 
музике 
-Извођење 
музике 

 
Свет око нас: 
-Други и ја 

Праћењем 
постигнућа 
ученика, усменим 

испитивањем 
Бележењем 
постигнућа ученика 
описном 

оценом 
Усмене и писмене 
провере степена 
усвојености знања; 
Свеске ученика и 
њихови практични 
радови. 
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препричавање, 
причање, 

описивање; 

правилно 
саставља дужу и 
потпуну 

реченицу и спаја 
више реченица у 
краћу целину; 

учествује у 
разговору и 
пажљиво слуша 
саговорника; 

разликује 

основне делове 
текста (наслов, 
пасус, име 

аутора, садржај); 

изражајно чита 
ћирилички текст 

чита текст 
поштујући 
интонацију 

реченице/стиха; 

изражајно 
рецитује песму; 

изводи драмске 
текстове; 

износи своје 
мишљење о 

тексту 

 

укрштене речи, 
осмосмерке, 
асоцијације, 
састављање реченица, 

проширивање задатих 
реченица. 

 

-Лексичко-семантичке 
вежбе: допуњавање 

реченица, опис бића и 
предмета. 

стваралачка 

демонстративна 

 

 

Место 
извођења: 
учионица 

речи од 
слова,саставља 
реченице 

чита текстове, 

активно 
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  -Сценско приказивање 
драмског/драматизованог 
текст 

 учествује у 
причању, 
користи дечју 
штампу и 
непознате текстове, 
саставља 
причу,решава ребусе, 
аутодиктат 

  

Образовни стандарди 

Шифра 

стандарда 

Текст стандарда 

1СЈ.0.1.1. 

1СЈ.0.1.4. 
1СЈ.0.1.5. 
1СЈ.0.1.7. 

1СЈ.1.3.6. 

1СЈ.1.3.7. 
1СЈ.1.3.8. 

1СЈ.1.3.10. 

1СЈ.2.3.5. 
1СЈ.2.3.6. 

1СЈ.2.3.7. 

1СЈ.3.3.1. 
1СЈ.3.3.5. 

познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје 
саговорнике; 
уме да преприча изабрани наративни текст на основу предходне израде плана текста и издвајања значајних делова; уме 
самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему; 
уме у кратким цртама да образложи неку своју 
идеју. издваја наслов, углавном се држи теме; 

препричава кратак и једноставан текст; 
користи скроман фонд речи(у односу на узраст) и правилно их употребљава; пише 
честитку (за Нову годину, рођендан). 
језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формално/неформално); 
саставља кратак наративни текст; 

саставља кратак дескриптивни текст. 

пише јасним, потпуним, добро обликованим 

реченицама; користи богат фонд речи (у односу на 

узраст) 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Компетнција за целоживотно учење 

Ученик уочава структуру градива тј. активно одваја битно од небитног. Ефикасно користи различите методе 
учења. Разликује чињенице од ставова, веровања, мишљења. Уме да процени степен у ком је овладао градивом. 

Компетенција сарадња 

Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктивни, аргументовани начин. Уважава 
саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност. 
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Компетенција одговорно учешће у демократском друштву 

Негује своју националну, културну баштину и активно учествује у интеркултуралном дијалогу. 

Компетенција решавање проблема 

Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао у раду, презентује их и дискутује са 
другим особама и 

преиспитује их у светлу добијених коментара. Стечена нова сазнања и вештине повезује у јединствену целину са 
претходним. Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у новим ситуацијама. 

Дигитална компетенција 

Подразумева сигурну и критичку употребу електронских медија на послу, у слободном времену, у комуницирању 

Компетенција комуникација 

Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин. Уважава 
саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност. 

Естетичка компетенција 

Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким 
пољима свог деловања. 

 

5.2.2. МАТЕМАТИКА 
 

Циљ наставе и учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, 
развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност 
комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и 
решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180 
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Редни 
број 
теме 

Исходи Назив наставне 

теме/области 
садржај 

Начини остваривања 
програма 

(облици рада, 
наставне методе, 

наставна средства) 

Активности 
наставника и 

ученика 

Међупредметна повезаност Праћење и 
процењивање 

(формативно и 

сумативно 
оцењивање) 

 

I 

По завршетку 
теме, 

ученик : 

 

одређује 

десетице 
најближе датом 
броју; 

усмено сабира и 
одузима бројеве 
до 100; – 

користи појмове 
чинилац, 

производ, 

дељеник, 
делилац, 
количник, 
садржалац; 

примењује 
замену места и 
здруживање 
сабирака и 

чинилаца ради 
лакшег 
рачунања; 

Назив наставне 

теме/области: 
БРОЈЕВИ 

Садржај: 

Сабирање и 

одузимање са 

преласком. Замена 
места и 

здруживање 
сабирака. Веза 
сабирања и 

одузимања. 

Једначине са 

једном операцијом 
(сабирање или 

одузимање). 

Римске цифре I, V,       X, 
L, C Множење и 
дељење 

(таблично) Нула и 
јединица као 

чиниоци; нула као 
дељеник. Замена 
места и 

Облик рада: 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

Методе рада: 

-демонстративна 

-дијалошка 

-илусртативна 

-истраживачка 

-диференцирана 

-пројектна 

-хеуристичка 

-графички радови 

- 

индивидуализована 
метода 

-ИКТ метода 

-метода писаних радова, 

-интерактивна, 

Наставник: 

-упознаје ученике 
са циљевима и 
садржајима теме 

-одредређује 

претходно 
искуство ученика 

-прати рад и 

залагање ученика 
на часу 

-подстиче код 
ученика развој 
мишљења и 
разумевања 

-омогућити 

ученицима да сами 
изводе закључке 

-инсистира на 

практичној 
примени стечених 
знања 

-мотивише 
ученике за учење 

-оцењивањем 

процењује ниво 

Српски 

језик/Књижевност;ЈЕЗИК- 

Граматика,правопис и 

ортоепија; Језичка култура 

 

 

Ликовна 

култура/Споразумевање 

 

Свет око нас: НАСЕЉЕ СА 
ОКОЛИНОМ/ Човек ствара 

 

Музичка култура: 

Слушање музике/Извођење музике 

Прикупљање 
информација из 
различитих извора: 
свакодневна 

посматрања, 
активност на часу, 

учествовање у 
разговору и 
дискусији, 
самосталан рад, рад у 

групи, тестови. 
Праћењем 
постигнућа ученика, 

усменим 

испитивањем 
Бележењем 

постигнућа ученика 

оценом Усмене и 
писмене провере 
степена 

усвојености знања; 

Свеске 

ученика и њихови 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

142 
 

усмено множи и 
дели у оквиру 
прве стотине; 

– израчунава 

вредност 
бројевног израза 
са највише две 

операције;
 – решава 

текстуални 
задатак 

здруживање 
чинилаца. 

Редослед рачунских 

операција. Множење 
и 

-текстуална, 

-илустративна, 

-учење путем открића, 

 

Наставна средства: 

-геометријски прибор 

-модели 

геометријских тела 

постигнућа 
ученика 

-подстиче ученике 
да опажају, 
примењују, 
препознају, 

упоређују, изводе 
закључке...) 

Ученик: 

- кроз игру 
посматра и 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

143 
 

 постављањем 
израза са највише две 
рачунске операције и 
провери тачност решења;
 – 
одређује 
непознати број у 
једначини са једном 
аритметичком 
операцијом; 

– одређује делове (облика ) 
дате величине; – изрази 
одређену суму новца 
преко различитих 
апоена; – прочита број 
записан римским 
цифрама и напише дати 
број римским 
цифрама; 

– прикаже мањи број 
података у таблици и 
стубичастим 
дијаграмом; 

– уочава правило и одреди 
следећи 
члан започетог низа; 

дељење збира и разлике 
бројем. Веза множења и 
дељења. Једначине са 
једном 
операцијом 
(множење или дељење). 
Бројевни изрази. 
Формирање израза на 
основу 
реалистичних 
ситуација. 
Разломци облика , 1 ≤ n ≤ 
10, 
визуелно и симболичко 
представљање. 

-квадратна и 
тачкаста мрежа 
-предмети из 
окружења 
-уџбеник 
-радна свеска 
-материјал за 
практичан рад 
(пластелин, картон, 
колаж папир, канап, 
бојице, 
фломастери...) 
-маказе 
-лепак 

 
Место извођења: 
учионица 

уочава боје и облике 
- именује предмете и 

одређујеположај 
- повезује 

- упоређује, разликује иименује 
предмете 
- уочава 

- упоређује и 
класификује 
- закључује 

- проверава тачност решења 
иобјашњава 
-активано 
приступаизлагању новог 
градива и 
изради задатака на часу 
-практично 
примењује стечена знања 
-активно учествује у раду 
-самопроцењује напредак 

 практични радови. 

Образовни стандарди 

Шифра стандарда Текст стандарда 

 ОСНОВНИ НИВО 
1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и прикаже број на датој полуправој 
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1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве стотине 
1МА.1.1.3. множи и дели без остатка у оквиру прве стотине 
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом 
1МА.1.1.5. уме да одреди непознат чинилац, дељеник и делилац 
1МА.1.3.1 уме да израчуна половину и четвртину неке целине 
1МА.2.1.1. СРЕДЊИ НИВО 

 уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, предходни, следећи број) и разуме декадни 
1МА.2.1.2. бројевни систем 
1МА.2.1.3. уме да одреди десетицу најближу датом броју 
1МА.2.1.4. сабира и одузима, рачуна вредност израза 
1МА.2.1.5. рачуна вредност израза с највише две операције 
1МА.2.3.1. уме да решава задатке са непознатим чиниоцем, дељеником или делилац 

 уме да израчуна половину и четвртину неке целине и обрнуто 
1МА.3.1.1. НАПРЕДНИ НИВО 
1МА.3.1.2. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака 
1МА.3.1.3. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени 
1МА.3.1.4. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет 
1МА.3.3.1. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми 

 уме да израчуна половину и четвртину неке целине у сложенијим текстуалним задацима 

Редни Исходи Назив Начини Активности Међупредметна повезаност Праћење и 

број  наставне остваривања наставника и  процењивање 

теме  теме/области 
садржај 

програма 

(облици рада, 

ученика  (формативно и 

   наставне методе,   сумативно 

   наставна средства)   оцењивање) 

 

II 

По завршетку теме, 

ученик : 

 

разликује дуж, 

Назив наставне 

теме/области: 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

Облик рада: 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

Наставник: 

-упознаје ученике са циљевима и 
садржајима теме 

-одредређује 

претходно искуство ученика 

Српски језик/Књижевност; ЈЕЗИК- 
Граматика,правопис и ортоепија; 
Језичка култура 

 

Ликовна 

Прикупљање 
информација из 
различитих 
извора: 
свакодневна 

посматрања, 
активност на часу, 
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полуправу и праву; 

одреди дужину 
изломљене линије 
(графички и 

рачунски); 

одређује обим 
геометријске 

фигуре; – 

црта 

правоугаоник, 
квадрат и троугао на 
квадратној 

мрежи и тачкастој 
мрежи; – 

уочава подударне 
фигуре на датом 
цртежу; – 

уочава симетричне 
фигуре; – 

допуни дати цртеж 
тако да добијена 
фигура 

буде симетрична у 
односу на дату 

праву 

Садржај: 

Дуж, права и 
полуправа. 

Тачка и права. 
Отворена и 
затворена 

изломљена линија. 

Графичко 

надовезивање дужи. 
Дужина изломљене 

линије. Обим 
геометријских фигура 
без 

употребе формула. 

Цртање 

правоугаоника, 
квадрата и троугла 
на квадратној 

мрежи, на тачкастој 
мрежи. 

Симетричне фигуре. 

Подударност фигура 

(интуитивно). 

-рад у пару 

 

Методе рада: 

-демонстративна 

-дијалошка 

-илусртативна 

-истраживачка 

-диференцирана 

-пројектна 

-хеуристичка 

-графички радови 

- 

индивидуализована 
метода 

-ИКТ метода 

-метода писаних радова, 

-интерактивна, 

-текстуална, 

-илустративна, 

-учење путем открића, 

 

Наставна средства: 

-геометријски прибор 

-модели 

геометријских тела 

-прати рад и 

залагање ученика на часу 

-подстиче код ученика развој 
мишљења и разумевања 

-омогућити 

ученицима да сами изводе 
закључке 

-инсистира на 

практичној примени стечених 
знања 

-мотивише ученике за учење 

-оцењивањем 

процењује ниво 

постигнућа ученика 

-подстиче ученике да опажају, 

примењују, препознају, 

упоређују, изводе закључке...) 

Ученик: 

кроз игру посматра и 

уочава боје и облике 

именује предмете и 
одређујеположај 

повезује 

култура/Облици; Простор/Ликовне 
игре 

Музичка култура/Слушање 

музике;Музичко стваралаштво 

 

Свет око нас/ НАСЕЉЕ СА ОКО 
ЛИНОМ Кретање и оријентација у 
простору и времену/Човек ствара 
Физичко васпитање/ МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ- Ходање и трчање; 
Скакања и прескакања 

учествовање у 
разговору и 
дискусији, 
самосталан рад, 
рад у 

групи, тестови. 
Праћењем 
постигнућа 
ученика, 

усменим 

испитивањем 
Бележењем 

постигнућа 
ученика 

оценом Усмене и 
писмене провере 
степена 

усвојености знања; 

Свеске 

ученика и њихови 

практични радови. 
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-квадратна и тачкаста 
мрежа 

-предмети из окружења 

-уџбеник 

-радна свеска 

   -материјал за 
практичан рад 
(пластелин, картон, 
колаж папир, канап, 
бојице, 
фломастери...) 
-маказе 
-лепак 

 
Место извођења: 
учионица 

- упоређује, 
разликује иименује 
предмете 
- уочава 

- упоређује и 
класификује 
- закључује 

- проверава тачност решења 
иобјашњава 
-активано 
приступаизлагању новог 
градива и 
изради задатака на часу 
-практично 
примењује стечена знања 
-активно учествује у раду 
-самопроцењује напредак 

  

Образовни стандарди 

Шифра стандарда Текст стандарда 

 ОСНОВНИ НИВО 
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг,троугао, правоугаоник и тачка) 
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине (m, cm , dm) и њихове односе 

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине линије приказане на слици 

 
СРЕДЊИ НИВО 
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1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни 
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине (m, cm , dm) 

1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра 

 
НАПРЕДНИ НИВО 

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење (m, cm , dm) из већих у мање 

1МА.3.2.2. зна да нацрта мрежу коцке и квадра 

Редни број 
теме 

Исходи Назив наставне 

теме/области 
садржај 

Начини остваривања 
програма 

(облици рада, 

наставне методе, 
наставна средства) 

Активности 
наставника и 

ученика 

Међупредметна 
повезаност 

Праћење и процењивање 
(формативно и 

сумативно оцењивање) 

 

III 

По завршетку теме, 

ученик : 

 

изражава дужину у 
различитим 

јединицама за 

мерење дужине; 

мери дужину дужи 
и црта дуж дате 
дужине 

чита и запише 
време са 

часовника; – 
користи јединице за 
време у 

једноставним 
ситуацијама 

Назив наставне 

теме/области: 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

Садржај: Мерење 
дужине стандардним 

мерним 

јединицама (m, dm, 
cm). Мерење времена 
(дан, 

месец, година, час, 
минут). 

- За упознавање метарског 
система мера треба 
користити очигледна 
средства и давати 

ученицима да мере 

предмете из околине (у 
учионици, школском 

дворишту, код куће итд.). 
Исто тако, неопходно је и да 
се ученици вежбају да 
процењују одока (нпр. 
раздаљину између два 

предмета, масу и сл.), па да 
по завршеном таквом 
мерењу утврђују 

израчунавањем колику су 
грешку учинили. 

Облик рада: 

-фронтални 

-индивидуални 

Наставник: 

-упознаје ученике са 
циљевима и 
садржајима теме 

-одредређује 

претходно искуство 
ученика 

-прати рад и 

залагање ученика на 
часу 

-подстиче код 
ученика развој 
мишљења и 
разумевања 

-омогућити 

ученицима да сами 
изводе закључке 

-инсистира на 

Српски језик/ ЈЕЗИК 

Граматика, правопис и 
ортоепија 

Свет око нас/ НАСЕЉЕ 
СА ОКО 

ЛИНОМ Кретање и 
оријентација у простору 
и 

времену 

 

Физичко васпитање/ 
МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ- 

Ходање и 

трчање;Скакања и 
прескакања 

Прикупљање 

информација из различитих 
извора: свакодневна 

посматрања, активност на часу, 
учествовање у разговору и 
дискусији, самосталан рад, рад у 

групи, тестови. 

Праћењем постигнућа ученика, 
усменим 

испитивањем 

Бележењем постигнућа ученика 

оценом 

Усмене и писмене провере степена 

усвојености знања; Свеске ученика 
и њихови практични радови. 
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-групни 

-рад у пару 

 

Методе рада: 

-демонстративна 

-дијалошка 

-илусртативна 

-истраживачка 

-пројектна 

-хеуристичка 

-графички радови 

-ИКТ метода 

-интерактивна, 

-текстуална, 

практичној примени 
стечених знања 

-мотивише ученике за 
учење 

-оцењивањем 

процењује ниво 

постигнућа ученика 

-подстиче ученике да 
опажају, 

примењују, 
препознају, 

упоређују, изводе 
закључке...) 

Ученик: 

- кроз игру посматра и 
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   -илустративна, 
-учење путем 
открића, Наставна 
средства: Уџбеник 
Рана свеска 
Наставни листићи 
Постери 
заматематику 
Нестандардне 
јединице мере 

 
 

Место извођења: 
-Учионица 
-Школско двориште 
-Сала за физичко 
-Парк 

уочава боје и облике 
- именује предмете и 

одређујеположај 
- повезује 
- упоређује, 
разликује иименује 
предмете 
- уочава 

- упоређује и 
класификује 
- закључује 

- проверава тачност решења 
иобјашњава 
-активано 
приступаизлагању новог 
градива и 
изради задатака на часу 
-практично 
примењује стечена знања 
-активно учествује у раду 
-самопроцењује напредак 

  

Образовни стандарди 

Шифра 
стандарда 

Текст стандарда 

 ОСНОВНИ НИВО 
1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко разкичитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама зна да решава 
1МА. 1.4.2. једноставне задатке са применом m,cm и dm 

1MA. 1.4.3. уме да чита једноставније графиконе и табеле 
СРЕДЊИ НИВО 

 уме да изрази одређену суму новца преко разкичитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама 
1МА.2.4.1. зна јединице за време (, минут и сат) и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама 
1МА.2.4.2. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставнијих задатака 
1МА.2.4.3. НАПРЕДНИ НИВО 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

150 
 

1МА.3.4.1. зна јединице за време (минут и сат) и уме да пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Комуникација - Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући 
ограничења у погледу дужине и намене 

Компетенција за учење- Користи различите изворе информација и има критички однос према њима 

- Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања. 

Сарадња- Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара, 

- Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да представи резултате рада. 

Решавање проблема - Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе између њих, 

- Планира стратегију решавања проблема, 

- Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем и ваншколским искуством. 
Дигитална компетенција - Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да га користи на одговарајући 
начин. Рад са подацима и информацијама - Користи информације У различитим симболичким модалитетима (табеларни, 
графички, текстуални приказ), чита, тумачи и примењује их , повезујући их са претходним знањем из различитих области. 

 

5.2.3. СВЕТ ОКО НАС 
 

Циљ наставе и учења Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности 
за одговоран живот у њему. 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

 

Редни   Начини остваривања   Праћење и 

број Исходи Назив програма Активности  процењивање 
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теме  наставне (облици рада, наставника и Међупредметна (формативно и 

  теме/области наставне методе, наставна ученика повезаност сумативно 

  садржај средства, корелације)   оцењивање) 

 
I 

 
Други и 

ја 

По завршетку теме 

ученик : 

идентификује групе 
људи 

којима припада и 
своју улогу у 

њима; – 

оствари права и 
изврши обавезе у 
односу на 

правила 

понашања у 

групама којима 
припада; 

се понаша тако да 
уважава 
различитости 
других људи; 

прихвати 

последице када 
прекрши 

правила 

понашања групе; 

сарађује са 
другима у групи на 
заједничким 
активностима; 

Назив наставне 

теме/области: 

Други и ја Садржај: 

Групе људи: 
родбина 
(ван)школска 

заједница, 
становници 
насеља. 

Права и обавезе 

чланова група. 
Однос потреба и 
жеља. 

Правила 
понашања 
појединаца и 
група. Породични, 
школски и 
празници насеља. 

Часови у непосредној 

околини школе (објекти 

њихова намена , понашање у насељу, 
суседи Разговор Посматрање 
илустрација у уџбенику и разговор 

(породица, празници, дечја права...)
 Игра- 

Разредна телевизија-деца сама праве 
емисије на различите теме:вести из 
школе, квизови, загонетне личности 
(занимања), дебате (зашто волим- не 
волим да идем у школу, 

никада-или понекад треба слагати...); 

 

Облик рада: 

Групни, индивидуални, фронтални, 
рад у 

пару,Активна настава 

 

Методе рада: 

Дијалошка, илустративна, 
демонстративна,текстуална 
амбијентална, разговора, 
хеуристичка, писаних 

радова, експериментална 

 

Наставник: 

Усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, 
сугерише, поставља 
проблем, подстиче, 
дискутује, 

анализира, мотивише, 

координира, наводи на 
повезивање и 

примену знања, 
усмерава, ствара 

ситуацију, сугерише, 
поставља проблем, 
подстиче, дискутује 

 

 

Ученик: 

Посматра описује, 

групише, испољава, 
препознаје, 

упоређује, именује, 
процењује, 

истражује, ствара, игра 
се, бележи, 

групише, 

експериментише, 
сналази се у 

Српски језик 

Други и ја 

На селу-говорна 
вежба У 

граду-говорна 
вежба Упознајте 
моју кућу- 

говорна вежба А 
ово је моја школа-
говорна вежба 
Музичка култура 

Слушање музике 
Уметничка 
музика у цртаним 
и анимираним 
филмовима. 
Однос звук – 

лик, музика – 
радња. 

Композициjе коjе 
илуструjу 
различита 

осећања. 

Различити 

жанрови везани за 
ситуациjе 
значаjне за 

ученике 

Прикупљање 

информација из 
различитих извора: 
свакодневна 

посматрања, 
активност на часу, 
учествовање у 
разговору и 

дискусији, 

самосталан рад, рад 
у групи, тестови. 

Праћењем 

постигнућа 
ученика, усменим 

испитивањем 
Бележењем 

постигнућа ученика 

оценом 

Усмене и писмене 
провере степена 

усвојености знања; 
Свеске ученика и 
њихови практични 
радови. 

Активност ученика, 
питања ученика, 
контролни задаци, 
посматрање, 
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разликује 

потребе од жеља на 
једноставним 
примерима из 

сопственог              
живота; 

Наставна средства: Уџбеник, 
слике, пригодни радови, текст 
Наставни лист, материјал за оглед, 

простору и времену,  
сазнаје, ствара, 
сакупља, игра се 

(празници, 
приредбе, 

праћење 

ангажовања 
ученика, 

наративне и 

анегдотске белешке 

 

      

   енциклопедије, 
фотографије 
Место извођења: 
учионица, часови у 
непосредној 
околини школе 
(објекти њихова 
намена , понашање 
у 
насељу, суседи 

 свечаности, 

рођендани, венчања, 

новогодишње и божићне 

песме...). 
 
Извођење 

 

 музике 

 Изговор 

 бројалице у 

 ритму уз покрет 

 Правилна 

 дикција 

 (изговарање 

 брзалица и 

 бројалица. 

 Певање песама 

 по слуху 

 различитог 

 садржаја и 

 карактера.) 

 Ликовна 
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 култура 

 Споразумевање 

 Тумачење 

 (невербално и 

 визуелно 

 изражавање; 

 садржај 

 визуелних 

 информација). 

 Слика и реч 

 (редослед радње 

     у стрипу; знаци; лепо 

писање; 

честитке). Ликовне 

игре Замишљања 

(стварност и машта). 

 

Образовни стандарди 

Шифра 
стандарда 

Текст стандарда 

 ОСНОВНИ НИВО 
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови 
1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици,школи и насељу 

 СРЕДЊИ НИВО 
1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих дручтвених група и њихових чланова 

1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим 
друштвеним НАПРЕДНИ НИВО 

1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике мећу њима 

   Начини остваривања   Праћење и 
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Редни број Исходи Назив наставне програма 

(облици рада, 

Активности 
наставника 

и 

 

Међупредметн 

процењивањ е 

теме  теме/области наставне методе, наставна ученика а повезаност (формативно 

  садржај средства)   и 

сумативно 

      оцењивање) 

 

II 

 

Култура 
живљења 

По завршетку теме 
ученик: 

препозна грб, 
заставу и химну 
Републике Србије и 
примерено се 
понаша према 
симболима; 

одреди тип насеља 
на основу његових 
карактеристика; – 

повеже личну 
хигијену, боравак у 
природи, физичку 
активност и 
разноврсну исхрану 
са очувањем 
здравља; – 

одржава личну 
хигијену руку, зуба 
и чулних 

органа; – примени 
правила културног 
и безбедног 
понашања у 
саобраћају и 
превозним 
средствима у 
насељу са 

Назив наставне 

теме/области: 

 

Култура 
живљења 

 

Садржај: 

 

Симболи 

Републике Србије: 
грб, застава и 
химна. Типови 
насеља: село, град. 
Здрав начин 
живота: хигијена 
тела, разноврсна 

исхрана, број 

оброка, боравак у 
природи и физичка 

активност. Врсте 
саобраћаја 
(копнени, водни и 
ваздушни и 

Облик рада: 

Групни, индивидуални, 
фронтални, рад у 

пару,активна настава 

 

Методе рада: 

Дијалошка, илустративна, 
демонстративна,текстуалн а, 
амбијентална, разговора, 
хеуристичка, писаних 

радова,експериментална 

 

Наставна средства: Уџбеник, 
слике, пригодни радови, текст 
Наставни лист, материјал за 
оглед, енциклопедије, 

фотографије 

 

Место извођења: 

учионица, часови у 

Наставник: 

Усмерава 

,наводи, ствара 
ситуацију, 

сугерише, 
поставља 
проблем, 
подстиче, 
дискутује, 

анализира, 
мотивише, 
координира, 
наводи на 

повезивање и 

примену знања, 
усмерава, ствара 
ситуацију, 

сугерише, 
поставља 
проблем, 
подстиче, 
дискутује 

 

Ученик: 
Посматра описује, 

Српски језик 

Текст 

„Хлеб“,В.Андрић Бринемо 
о здрављу- 

говорна вежба 

 

Математика 

 

Пребројавање, 
израчунавање 
удаљености 

објеката 

Разноврсност природе 
Музичка култура 

Слушање музике 
Уметничка музика у 
цртаним и анимираним 
филмовима. Однос звук 
– 

лик, музика – радња. 

Композициjе коjе илустр 

Прикупљање 
информација 
из 

различитих 
извора: 
свакодневна 
посматрања, 
активност на 
часу, 

учествовање 
у разговору и 
дискусији, 
самосталан 
рад, рад у 

групи, 
тестови. 
Праћењем 
постигнућа 
ученика, 

усменим 

испитивањем 
Бележењем 

постигнућа 
ученика 

оценом 
Усмене и 
писмене 
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околином; 
 – безбедно 
поступа пре и током 
временских 

непогода; 

одговарајућа 
превозна средства). 

Безбедно 
понашање у 
саобраћају у 

насељу (кретање 
улицом и путем без 
тротоара, 

прелажење улице и 
пута без 

пешачког 

прелаза. Правила 

непосредној околини школе 
(објекти њихова намена , 
понашање у 

насељу, суседи); час у кабинету за 
информатику 

( Рачунар као средство 
комуникације , а не 

играчка) ;учешће у еколошкој 
акцији у сарадњи са локалном 
средином 

групише, 
испољава, 

препознаје, 
упоређује, 
именује, 

процењује, 
истражује, 

ствара, игра се, 
бележи, 

групише, 

експериментиш е, 
сналази се у 

простору и 

провере 
степена 

усвојености 
знања; 

Свеске 

ученика и 
њихови 

практични 
радови. 

Активност 
ученика, 

питања 

  понашања у  времену, сазнаје,  ученика, 
превозним ствара, сакупља, контролни 

средствима 
(аутомобил и 

игра се задаци, 
посматрање, 

јавни превоз).  праћење 
Временске  ангажовања 
непогоде (олуја,  ученика, 
град, мећава) и  наративне и 
безбедно  анегдотске 

понашање у 
затвореном и на 

 белешке 

отвореном   

простору.   

Образовни стандарди 

Шифра 
стандарда 

Текст стандарда 

 ОСНОВНИ НИВО: 
1ПД.1.5.4. Зна који су главни извори опасности по здравље људи и основне мере заштите. 
1ПД.1.5.5. Зна поступке за очување и унапрећивање људског здравља. 

1ПД.1.6.2. Зна основне типове насеља и њихове карактеристике. 

 
СРЕДЊИ НИВО: 
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1ПД.2.5.3.  
Разуме повезаност и мећузависност различитих људских делатности 

   Начини остваривања   Праћење и 
Редни 

број 
Исходи Назив 

наставне 

програма 

(облици рада, 

Активности 

наставника и 

 процењивање 

Међупредметн 

а повезаност теме  теме/области садржај наставне методе, наставна 
средства) 

ученика (формативно и 

      сумативно 

оцењивање)      
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III 

 
Човек 

ствара 

По завршетку 
теме, ученик : 

 
– истезањем, 
савијањем и 
сабијањем одређује 
својства материјала; 
– бира материјале 
који својим 
својствима 
највише 
одговарају 
употреби 
предмета; 
-пронађе нову 
намену 
коришћеним 
предметима; 

Назив 
наставне 
теме/области: 

Човек ствара 

Садржај: 

Материјали 
(дрво, камен, 
метал, стакло, 
гума, пластика, 
папир, тканина, 
глина/пластелин 
) и производи 
људског рада. 
Еластичност 
материјала. 
Својства 
материјала 
одређују њихову 
употребу. Нова 
намена предмета 
направљених од 
различитих 
материјала. 
Занимања људи у 
граду и селу. 

Груписање објеката на 

основу једноставних 

својстава материјала; 
 

-Уочавати како својства 
материјала одређују 
њихову употребу 

 
Облик рада: 
Групни, индивидуални, 
фронтални, рад у 
пару,Активна настава 

 
Методе рада: 
Дијалошка, илустративна, 

демонстративна,текстуалн 

а, амбијентална, разговора, 

хеуристичка, писаних 

радова,експериментална 
 
Наставна средства: 
Уџбеник, слике, пригодни 
радови, текст Наставни 
лист, материјал за оглед, 
енциклопедије, 
фотографије 

 
Место извођења: 
учионица 

Наставник: 
Усмерава 
,наводи, ствара 
ситуацију, 
сугерише, 
поставља 
проблем, 
подстиче, 
дискутује, 
анализира, 
мотивише, 
координира, 
наводи на 
повезивање и 
примену знања, 
усмерава, ствара 
ситуацију, 
сугерише, 
поставља 
проблем, 
подстиче, 
дискутује 

 
Ученик: 
Посматра 
описује, 
групише, 
испољава, 
препознаје, 
упоређује, 
именује, 
процењује, 
истражује, 
ствара, игра се, 
бележи, 
групише, 
експериментиш 
е, сналази се у 

Српски језик 

Насеље

 с

а околином 

Групе људи: 

породица, 

школска 

заjедница,разре 

д, одељење, 

суседи. Права и 

обавезе чланова 

група. 

Правила 

понашања 

поjединаца и 

групе. 

Празници: 

породични, 

школски. 

 
Разноврсност 

природе 

Музичка 

култура 

Слушање 

музике 

Уметничка 

музика у 

цртаним и 

анимираним 

филмовима. 

Однос звук – 

лик, музика – 

Прикупљање 
информација 
из 
различитих 
извора: 
свакодневна 
посматрања, 
активност на 
часу, 
учествовање у 
разговору и 
дискусији, 
самосталан 
рад, рад у 
групи, 
тестови. 
Праћењем 
постигнућа 
ученика, 
усменим 
испитивањем 
Бележењем 
постигнућа 
ученика 
оценом 
Усмене и 
писмене 
провере 
степена 
усвојености 
знања; 
Свеске 
ученика и 
њихови 
практични 
радови. 
Активност 
ученика, 
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простору и радња. 

Композициjе 

питања 
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    времену, сазнаје, 
ствара, сакупља, 
игра се 

коjе илуструjу 

различита 

осећања. 

Различити 

жанрови везани 

за ситуациjе 

значаjне за 

ученике 

(празници, 

приредбе, 

свечаности, 

рођендани, 

венчања, 

новогодишње и 

божићне 

песме...). 
 
Ликовна 

култура 

Насеље 

Тумачење 

(невербално и 

визуелно 

изражавање; 

садржај 

визуелних 

информација). 

Слика и реч 

(редослед радње 

у стрипу; знаци; 

лепо писање; 

честитке). 

Ликовне игре 

ученика, 
контролни 
задаци, 
посматрање, 
праћење 
ангажовања 
ученика, 
наративне и 
анегдотске 
белешке 
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     Замишљања 

(стварност и 

машта). 

 

Образовни стандарди 

Шифра стандарда Текст стандарда 

 ОСНОВНИ НИВО 
1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите састојке 
1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала:тврдоћа, еластичност.густина,растворљивост, провидност, намагнетисаност 
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу 

1ПД.1.3.6. Зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког утицаја и деловања воде и ваздуха 

 
СРЕДЊИ НИВО 

 разликује повратне и неповратне промене материјала 

1ПД.2.3.5.  

   Начини остваривања   Праћење и 

Редни 
број 

Исходи Назив 
наставне 

програма 
(облици рада, 

Активности 
наставника и 

 
Међупредметн 

процењивањ 
е 

теме  теме/области наставне методе, наставна ученика а повезаност (формативно 
  садржај средства)   и 

сумативно 
      оцењивање) 
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IV 

 
Кретање и 
оријентациј 
а у простору 
и времену 

По завршетку теме, 
ученик : 

 
– одабира начин 
кретања тела, узимајући 
у обзир облик тела, 
врсту подлоге и средину 
у којој се тело креће 
– мери растојање које 
тело пређе током свог 
кретања; – 
пронађе тражени објекат 
у насељу помоћу 
адресе/карактеристични 
х објеката; 
-именује занимања људи 
у свом насељу са 
околином; – 
одреди време помоћу 
часовника и календара 
користећи временске 
одреднице: сат, дан, 
седмицу, месец, годину; 
- -забележи и прочита 
податке из личног 
живота помоћу ленте 
времена; 

Назив 
наставне 
теме/области: 

 
Кретање и 
оријентација у 
простору и 
времену 

 
Садржај: 
Различити 
облици кретања 
тела (хода, скаче, 
трчи, пада, лети, 
плива, котрља се, 
клизи). Утицај 
облика тела, 
подлоге и 
средине на 
кретање по 
равној подлози и 
пређено 
растојање тела. 
Сналажење у 
насељу помоћу 
адресе (улица, 
кућни број) и 
карактеристични 
х објеката. 
Сналажење у 
времену у односу 
на временске 
одреднице: 
минут, сат, дан, 
седмица, месец, 
година, датум, 
годишња доба. 
Средства за 

Практичан рад ученика 

( кретање у различитим 

срединама и по 

различитим подлогама) 

Истраживачке активности 

утицај подлоге и облика 

предмета на кретање ( 

глатка и храпава 

подлога...); Игра 

Деца се договоре који дан у 

недељи ће представљати и 

формирају круг. Учитељ 

каже име једног дана и 

ученици који имају то име 

иступе корак уназад. Ко 

погреши-испада. Затим са 

десне стране стају ученици 

који носе назив дана који је 

био јуче, а са леве сутра... 

Посматрање илустрација и 

разговор( временске 

одреднице:сада, пре, после, 

седмица .. ) 

Облик рада: 
Групни, индивидуални, 
фронтални, рад у 
пару,активна настава 

 
Методе рада: 
Дијалошка, илустративна, 

демонстративна,текстуалн 

а амбијентална, разговора, 

Наставник: 
Усмерава 
,наводи, ствара 
ситуацију, 
сугерише, 
поставља 
проблем, 
подстиче, 
дискутује, 
анализира, 
мотивише, 
координира, 
наводи на 
повезивање и 
примену знања, 
усмерава, ствара 
ситуацију, 
сугерише, 
поставља 
проблем, 
подстиче, 
дискутује 

 
Ученик: 
Посматра 
описује, 
групише, 
испољава, 
препознаје, 
упоређује, 
именује, 
процењује, 
истражује, 
ствара, игра се, 
бележи, 
групише, 
експериментиш 
е, сналази се у 

Српски језик 

Кретање и 

орјентација у 

простору 

Групе људи: 

породица, 

школска 

заjедница,разре 

д, одељење, 

суседи. Права и 

обавезе чланова 

група. 

Правила 

понашања 

поjединаца и 

групе. 

Празници: 

породични, 

школски. 

Разноврсност 

природе 

Математика 

Пребројавање, 

израчунавање 

удаљености 

објеката 

Музичка 

култура 

Слушање 

музике 

Уметничка 

музика у 

цртаним и 

анимираним 

Прикупљање 
информација 
из 
различитих 
извора: 
свакодневна 
посматрања, 
активност на 
часу, 
учествовање у 
разговору и 
дискусији, 
самосталан 
рад, рад у 
групи, 
тестови. 
Праћењем 
постигнућа 
ученика, 
усменим 
испитивањем 
Бележењем 
постигнућа 
ученика 
оценом 
Усмене и 
писмене 
провере 
степена 
усвојености 
знања; 
Свеске 
ученика и 
њихови 
практични 
радови. 
Активност 
ученика, 
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мерење времена: простору и питања 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

165 
 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

166 
 

  часовник, 
календар, лента 
времена. 

хеуристичка, писаних 

радова,експериментална 

Наставна средства: 
Уџбеник, слике, пригодни 
радови, текст Наставни 
лист, материјал за оглед, 
енциклопедије, 
фотографије 

 
Место извођења: 
учионица 

времену, сазнаје, 
ствара, сакупља, 
игра се 

филмовима. 

Однос звук – 

лик, музика – 

радња. 

Композициjе 

коjе илуструjу 

различита 

осећања. 

Различити 

жанрови везани 

за ситуациjе 

значаjне за 

ученике 

(празници, 

приредбе, 

свечаности, 

рођендани, 

венчања, 

новогодишње и 

божићне 

песме...). 
 
Извођење 

музике 

Изговор 

бројалице у 

ритму уз покрет 

Правилна 

дикција 

(изговарање 

брзалица и 

бројалица. 

Певање песама 

по слуху 

ученика, 
контролни 
задаци, 
посматрање, 
праћење 
ангажовања 
ученика, 
наративне и 
анегдотске 
белешке 
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     различитог 

садржаја и 

карактера.) 

Ликовна 

култура 

Споразумевање 

Тумачење 

(невербално и 

визуелно 

изражавање; 

садржај 

визуелних 

информација). 

Слика и реч 

(редослед радње 

у стрипу; знаци; 

лепо писање; 

честитке). 

Ликовне игре 

Замишљања 

(стварност и 

машта). 

 

Образовни стандарди 

Шифра стандарда Текст стандарда 

 ОСНОВНИ НИВО 
1ПД.1.4.1. Уме да препозна кретање тела у различитим појавама. 

1ПД.1.4.2. Зна помоћу чега се људи оријентишу у простоеу: лева и десна страна, стране света, адреса, карактеристични објакти. 
Уме да одреди стране света помоћу Сунца 

1ПД.1.4.3. Зна јединице за мерење времена:дан, недеља, месец,година, деценија и век. 

1ПД.1.4.4. 
1ПД.1.4.5. 

Уме да прочита тражене информације са часовника и календара. 

 СРЕДЊИ НИВО 
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1ПД.2.4.1. 

Зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела. 

 

 

 
Редни 
број 
теме 

 
Исходи 

 
Назив 

наставне 
теме/области 

садржај 

 
Начини остваривања 

програма 
(облици рада, 

наставне методе, наставна 
средства) 

 
 

Активности 
наставника и 

ученика 

 
 

Међупредметн 
а повезаност 

Праћење и 
процењивањ 

е 
(формативно 

и 
сумативно 

оцењивање) 
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V 

 
Разноврснос 

т природе 

По завршетку теме, 
ученик : 

 
– разликује облике 
рељефа у свом насељу и 
околини; – 
разликује облике и 
делове површинских 
вода у свом насељу и 
околини; - - 
идентификује 
заједничке особине 
живих бића на 
примерима из окружења; 
- -повеже делове тела 
живих бића са њиховом 
улогом/улогама; 
-разврста биљке из 
окружења на основу 
изгледа листа и стабла; 
–разврста животиње из 
окружења на основу 
начина живота и начина 
исхране; – 
наведе примере који 
показују значај биљака и 
животиња за човека; 
– штедљиво троши 
производе које користи у 
свакодневним 
ситуацијама; – 
разврста отпад на 

Назив 
наставне 
теме/области: 

 
Разноврсност 
природе 

 
Садржај: 
Рељеф и облици 
рељефа: 
узвишења, (брдо, 
планина) 
удубљења 
(долине, 
котлине) и 
равнице. Рељеф у 
насељу и 
околини. Облици 
појављивања 
воде: 
површинске воде 
(текуће, стајаће) 
и њихови делови 
(извор, ток, 
корито, обала). 
Површинске воде 
у насељу и 
околини. 
Заједничке 
особине живих 
бића (дисање, 
исхрана, раст, 

Осмишљени часови у 

природи, излети и посете 

Посматрање 

ангажованости на часу 

Продукти ученичких 

активности Игре: 

1.Погађалица живих бића- 

Ученици седе у кругу, 

водитељ наводи једно од 

станишта и показује 

играча који треба да каже 

назив биљке или 

животиње која живи у 

станишту,затим броји до 

10, уколико учен не 

одговори или одговори 

погрешно испада из игре. 

Следећи играч не сме 

навести исту биљку или 

животињу. Победник је 

онај ко остане последњи и 

он је водитељ у новом 

такмичењу Истраживачке 

активности(особине 

воде,растворљивост 

материјала, особине 

ваздуха, основнна својства 

Наставник: 
Усмерава, 
наводи, ствара 
ситуацију, 
сугерише, 
поставља 
проблем, 
подстиче, 
дискутује, 
анализира, 
мотивише, 
координира, 
наводи на 
повезивање и 
примену знања, 
усмерава, ствара 
ситуацију, 
сугерише, 
поставља 
проблем, 
подстиче, 
дискутује 

 
Ученик: 
Посматра 
описује, 
групише, 
испољава, 
препознаје, 
упоређује, 
именује, 
процењује, 

Српски језик 

Насеље са 

околином 

Групе људи: 

породица, 

школска 

заjедница,разре 

д, одељење, 

суседи. Права и 

обавезе чланова 

група. 

Правила 

понашања 

поjединаца и 

групе. 

Празници: 

породични, 

школски. 

У зоо врту- 

говорна вежба 

 
Разноврсност 

природе 

Математика 

Пребројавање, 

израчунавање 

удаљености 

објеката 

Прикупљање 
информација 
из 
различитих 
извора: 
свакодневна 
посматрања, 
активност на 
часу, 
учествовање у 
разговору и 
дискусији, 
самосталан 
рад, рад у 
групи, 
тестови. 
Праћењем 
постигнућа 
ученика, 
усменим 
испитивањем 
Бележењем 
постигнућа 
ученика 
оценом 
Усмене и 
писмене 
провере 
степена 
усвојености 
знања; 
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 предвиђена места; 
– негује и својим 
понашањем не угрожава 
биљке и животиње у 
окружењу; – 
препозна примере 
повезаности живих бића 
са условима за живот; – 
повеже промене у 
природи и активности 
људи са годишњим 
добима; – 
изведе једноставне 
огледе пратећи 
упутства; – повеже 
резултате рада са 
уложеним трудом. 

остављање 
потомства). 
Функције (улога) 
делова тела 
живих бића. 
Разноврсност 
биљака у 
окружењу 
(зељасте и 
дрвенасте; 
лишћарске и 
четинарске). 
Разноврсност 
животиња у 
околини (домаће 
и дивље; 
биљоједи, 
месоједи и 
сваштоједи). 
Значај биљака и 
животиња за 
човека. Улога 
човека у очувању 
природе (штедња 
производа који се 
користе у 
свакодневном 
животу, 
разврставање 
отпада на 
предвиђена 
места, брига о 
биљкама и 
животињама). 
Сунчева светлост 
и топлота, вода, 
ваздух и 
земљиште – 

земљишта, понашање 

материјала у води) 

Прављење збирки и албума 
 
-Огледи , последице 
загревања воде(водена 
пара), последице хлађења 
воде(лед), кружење воде у 
природи, струјање ваздуха- 
ветар,сенка 

 
Облик рада: 
Групни, индивидуални, 
фронтални, рад у 
пару,Активна настава 

 
Методе рада: 
Дијалошка, илустративна, 

демонстративна,текстуалн 

а, амбијентална, разговора, 

хеуристичка, писаних 

радова,експериментална 
 
Наставна средства: 
Уџбеник, слике, пригодни 
радови, текст Наставни 
лист, материјал за оглед, 
енциклопедије, 
фотографије 
Место извођења: 
учионица ,осмишљени 
часови у природи, излети 
и посете 

истражује, 
ствара, игра се, 
бележи, 
групише, 
експериментиш 
е, сналази се у 
простору и 
времену, сазнаје, 
ствара, сакупља, 
игра се 

Музичка 

култура 

Слушање 

музике 

Уметничка 

музика у 

цртаним и 

анимираним 

филмовима. 
 

Ликовна 

култура 

Споразумевање 

Тумачење 

(невербално и 

визуелно 

изражавање; 

садржај 

визуелних 

информација). 

Слика и реч 

(редослед радње 

у стрипу; знаци; 

лепо писање; 

честитке). 

„Карневал 

животиња“ – 

„Кокошке и 

петлови“ и 

„Магарци“ „ – 

К.С. Санс; 

Илустровање 

непознате песме 

Бројалица 

Свеске 
ученика и 
њихови 
практични 
радови. 
Активност 
ученика, 
питања 
ученика, 
контролни 
задаци, 
посматрање, 
праћење 
ангажовања 
ученика, 
наративне и 
анегдотске 
белешке 
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неопходни 
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  услови за живот. 

Промене у 
природи и 
активности људи 
у зависности од 
годишњих доба. 

  „Лептир и цвет“ 

Песма „ Ал је леп 

овај свет“- Г. 

Илић Дечја 

песма „Ситна је 

киша падала“ 
„ Зец коло води 
“- Ст. П. 
Коруновић; 
Ликовне игре 

Замишљања 
(стварност и 
машта). 

 

Образовни стандарди 

Шифра стандарда Текст стандарда 

 
 
1ПД.1.1.1. 

ОСНОВНИ НИВО 

 
Прави разлику између природе и производа 
људског рада. Зна ко и шта чини живу и неживу 
природу. 
Зна заједничке карактеристике живих бића. 
Уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума:изгледу, начину исхране, кретања и 
размножавања. 
Препознаје и именује делове тела живих бића 
Разликује станишта према условима живота и живим бићима у 
њима. Препознаје и именује природне ресурсе. 

 
Разликује повољно и неповољно деловање човека по очување 

природе. СРЕДЊИ НИВО 

Разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима. 

1ПД.1.1.2. 
1ПД.1.1.3. 
1ПД.1.1.4. 
1ПД.1.1.5. 
1ПД.1.1.6. 
1ПД.1.2.1. 

1ПД.1.2.3. 

 

1ПД.2.1.1. 

1ПД.2.1.2. 

1ПД.2.1.4. 
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1ПД.2.2.3.  

 Зна основне разлике између биљака, животиња и људи. 

 
Зна улогу основних делова живих бића. 

 
1ПД.3.1.1. 

Зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса. 

1ПД.2.2.3. НАПРЕДНИ НИВО 

 
Разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима. 

 
Зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса. 

 
 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Компетнција за целоживотно учење 

Ученик уочава структуру градива тј. активно одваја битно од небитног. Ефикасно користи различите методе учења. Разликује 
чињенице од ставова, веровања, мишљења. Уме да процени степен у ком је овладао градивом. 

Компетенција сарадња 

Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктивни, аргументовани начин. Уважава саговорника реагујући 
на оно што говори, а не на његову личност. 

Компетенција одговорно учешће у демократском друштву 

Негује своју националну, културну баштину и активно учествује у интеркултуралном дијалогу. 

Компетенција решавање проблема 

Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао у раду, презентује их и дискутује са другим особама и 

преиспитује их у светлу добијених коментара. Стечена нова сазнања и вештине повезује у јединствену целину са претходним. 
Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у новим ситуацијама. 

Дигитална компетенција 

Подразумева сигурну и критичку употребу електронских медија на послу, у слободном времену, у комуницирању 
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Компетенција комуникација 

Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин. Уважава саговорника 
реагујући на оно што говори, а не на његову личност. 

Естетичка компетенција 

Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања. 

 

 

5.2.4. ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
 

Циљ наставе и учењаЛиковне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме 
кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком 
наслеђу свог и других народа. 

 
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

 
 
 
Редни 
број 
теме 

 
 

Исходи 

 
 

Назив 
наставне 

теме/области 
садржај 

Начини 
остваривања 

програма 
(облици рада, 

наставне методе, 
наставна 
средства) 

 
 

Активности 
наставника и 

ученика 

 
 
 

Међупредметна 
повезаност 

 
 

Праћење и 
процењивање 
(формативно и 

сумативно оцењивање) 
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I 

По завршетку 
теме, 
ученик : 

 
 

– користи 
материјал и 
прибор на 
безбедан и 
одговоран 
начин; – 
изрази, 
одабраним 
материјалом и 
техникама своје 
емоције, машту, 
сећања и 
замисли; 
– користи 
једноставне 
информације и 

 
Облици 
Садржај: 
Облици (светло 
као услов за 
опажање 
облика,визуелне 
карактеристике 
природних и 
вештачких 
облика; дизајн 
предмета за 
свакодневну 
употребу). 
Супротности 
(обојено и 
безбојно, 
једноставно и 
сложено, 
испупчено и 
удубљено, ближе 

-Примена 

материјала и 

техника у 

сликању и вајању 

различитих 

облика које 

ученици познају 

( животиње, 

предмети, 

људи..) - 

Анализом свог 

рада - 

Анализом радова 

осталих ученика 

-Цртањем 

употребних 

предмета - 

Наставник: 
Усмерава, наводи, ствара 
ситуацију, сугерише, 
подстиче, дискутује, 
анализира, мотивише, 
координира, развија 
кооперативност,планира, 
организује 

 
 

Ученик: 
Посматра, опипава, 
објашњава, црта, слика, 
изражава, ствара, 
дискутује, комуницира, 
закључује, мисли, креира 

Свет око нас- Од 

чега су предмети око 

нас Материјали и 

њихова својства 

(меко, тврдо; 

провидно, 

непровидно; 

храпаво, глатко) 

Прикупљање информација 
из различитих извора: 
свакодневна посматрања, 
активност на часу, 
однос према раду, однос 
према себи, однос према 
другима, разумевање, 
повезивање,оригиналност, 
вербално изражавање, 
употреба техника 
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 одабрана 
ликовна дела 
као подстицај за 
стваралачки 
рад; – изражава, 
светлим или 
тамним бојама, 
свој доживљај 
уметничког 
дела; – 
идентификује 
истакнути део 
целине и 
визуелне 
супротности у 
свом окружењу; 
– преобликује, 
самостално или 
у сарадњи са 
другима, 
материјале и 
предмете за 
рециклажу. 

и даље...). Облик и 
целина 
(истакнути део 
целине; везивање 
и спајање облика) 

Час у природи 

посматрање 

ближе околине; 

школског 

дворишта; 

објеката) 

Цртањем 

простора у коме 

ученици бораве 

свакодневно ( 

своје собе, куће, 

школе) 

Цртањем 

употребних 

предмета и 

извештавање о 

њиховој намени. 

Посета 

оближњим 

продавницама, 

(посматрање 

производа на 

рафовима) 

Одељенским 

изложбама 

радова. 

Уређивањем 

паноа са 

радовима 

(уочавање и 

постављање 

радова са 

светлијим, 

тамнијим бојама, 
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   мањим, већим 

облицима, 

положеним или 

усправним) 

Стварањем 

сенки уз помоћ 

руку. Игре 

светлом и сенком 

уз промене 

облика сенке у 

зависности од 

светлосног 

извора. 

Посматрањем 

светла и сенке на 

предметима у 

учионици у 

зависности од 

светлосног 

извора Цртањем 

предмета, бојење 

истог, његово 

преобликовање; 

додавање других 

елемената. 
 

Облик рада: 
фронтални, 
групни, 
индивидуални 

 
Методе рада: 
вербална, 
демонстративна, 
дијалошка, 
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илустративна, 
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   истраживачка, 

практичан рад 
 
Место 
извођења: 
учионица 

   

Редни 
број 
теме 

Исходи Назив 
наставне 

теме/области 
садржај 

Начини 
остваривања 

програма 
(облици рада, 

наставне методе, 
наставна средства) 

Активности 
наставника и 

ученика 

Међупредметна 
повезаност 

Праћење и 
процењивање 
(формативно и 

сумативно оцењивање) 

 
II 

По завршетку 
теме, 
ученик : 

 
– тумачи 
једноставне 
визуелне 
информације 
које опажа у 
свакодневном 
животу; 

 
Споразумевање 

Садржај: 

Тумачење 
(невербално и 
визуелно 
изражавање; 
садржај визуелних 
информација). 
Слика и реч 
(редослед радње у 
стрипу; знаци; 
лепо писање; 
честитке). 

Гледање цртаних 

филмова 

(посматрање, 

анализа; стицање 

знања о настанку 

цртаног филма; 

његове намене) 

Формирањем 

целине од више 

делова 

(илустровање 

приче, бајке кроз 

слике.) Читање 

стрипа (његово 
посматрање, 
анализа, 
разумевање 

Наставник: 
 
Усмерава, наводи, ствара 
ситуацију, сугерише, 
подстиче, дискутује, 
анализира, мотивише, 
координира, развија 
кооперативност,планира, 
организује 

 
Ученик: 
Посматра, опипава, 
објашњава, црта, слика, 
изражава, ствара, 
дискутује, комуницира, 
закључује, мисли, креира 

Музичка 
култура- Музика 
из цртаног филма 
,,Мала сирена`` 
Српски језик 
Прича по низу 
слика 

Прикупљање 
информација из 
различитих извора: 
свакодневна посматрања, 
активност на часу, 
однос према раду, однос 
према себи, однос према 
другима, пазумевање, 
повезивање,оригиналност, 
вербално изражавање, 
употреба техника 
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   постојања истог, 

његове намене) 
 

Претварање текста 

приче, песме у 

стрип. Обликовање 

кореографије за 

луткарску 

представу 
 

Облик рада: 
фронтални, групни, 
индивидуални,рад у 
пару 

 
Методе рада: 
вербална, 
демонстративна, 
дијалошка, 
илустративна 
Место 

извођења:учионица 

   

Редни 
број 
теме 

Исходи Назив 
наставне 

теме/области 
садржај 

Начини 
остваривања 

програма 
(облици рада, 

наставне методе, 
наставна средства, 

корелације) 

Активности 
наставника и 

ученика 

Међупредметна 
повезаност 

Праћење и 
процењивање 
(формативно и 

сумативно оцењивање) 
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III 
По завршетку 
теме, 
ученик: 

 
– изражава 
мимиком 
и/или телом 
различита 
расположења, 
покрете и 
кретања; – 
упоређује свој 
и туђ естетски 
доживљај 
простора, 
дизајна и 
уметничких 
дела; 

 
Ликовне игре 

Садржај: 

Боја (светле и 
тамне боје; боја и 
облик; боја и 
звук). Замишљања 
(стварност и 
машта) 

Облик рада: 
фронтални, групни, 
индивидуални, у 
пару 

 
Методе рада: 
вербална, 
демонстративна 
илустративна 

 
Корелација: 
Српски језик, 
ликовна култура, 
музичка 
култура,пројектна 
настава 

 
Место извођења: 
учионица 

Наставник: 
Разговара, показује, 
изражава мишљење, 
посматра 

 
 

Ученик: Посматра, 
опипава,објашњава, црта, 
слика,изражава, ствара, 
дискутује, комуницира, 
закључује, мисли, креира 

Српски језик, 
ликовна култура, 
музичка 
култура,пројектна 
настава 

Прикупљање информација 
из различитих извора: 
свакодневна посматрања, 
активност на часу, 
однос према раду, однос 
према себи, однос према 
другима, пазумевање, 
повезивање,оригиналност, 
вербално изражавање, 
употреба техника 

Редни 
број 
теме 

Исходи Назив 
наставне 

теме/области 
садржај 

Начини остваривања 
програма 

(облици рада, 
наставне методе, 

наставна средства) 

Активности 
наставника и 

ученика 

Међупредметна 
повезаност 

Праћење и 
процењивање 
(формативно и 

сумативно оцењивање) 
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IV 

По завршетку 
теме, 
ученик: 

 
– повезује 
уметничко 
занимање и 
одговарајуће 
продукте; 
– пружи основне 
информације о 

Простор 

Садржај: 

Простор 
(обликовање 
простора – школа, 
учионица, соба; 
музеј). Кретање 
(кретање једног 
облика у простору; 
кретање више 

Посета значајних 

објеката из најближег 

окружења 

Посета библиотеци 

Час у природи 

( посматрање ближе 

околине; школског 

дворишта; објеката) 

Цртањем употребних 

предмета и 

Наставник: 
Разговара, показује, 
изражава 
мишљење, 
посматра 

 
 

Ученик: Посматра, 
опипава,објашњава, 
црта, 
слика,изражава, 
ствара, дискутује, 

Свет око нас 
Групе људи: 
породица,школска 
заједница, разред, 
одељење, суседи. 
Права и обавезе 
чланова група. 
Правила 
понашања 
појединаца и 
групе. 

Прикупљање 
информација из 
различитих извора: 
свакодневна посматрања, 
активност на часу, 
однос према раду, однос 
према себи, однос према 
другима, пазумевање, 
повезивање,оригиналност, 
вербално изражавање, 
употреба техника 

 одабраном 
музеју; 
– разматра, у 
групи, шта и како 
је учио/ла и где 
та знања може 
применити. 

облика у 
простору). Сцена 
(маске, костими, 
реквизити). 

извештавање о 

њиховој намени. 

Анализа ученичких 

радова 

Доживљај током 

боравка на планини, 

мору... 

комуницира, 
закључује, мисли, 
креира 

  

  описивање,илустрација  

  
Облик рада: 
фронтални, групни, 
индивидуални,рад у 
пару 
Методе рада: 
вербална, 
демонстративна, 
дијалошка, 
илустративна. 
Место извођења: 
учионица 
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5.2.5. МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 

Циљнаставе и учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз 

индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета 

и духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

Области музичке културе: СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ, ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ И ,МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО се прожима кроз 
све наведене наставне теме. 

 

Редни 
број 
теме 

Исходи Назив 
наставне 

теме/области 
садржај 

Начини 
остваривања 

програма 
(облици рада, 

наставне 
методе, 

наставна 
средства,) 

Активности 
наставника и 

ученика 

Међупредметна повезаност Праћење и 
процењивање 
(формативно и 

сумативно 
оцењивање) 

 

Компентенција одговорно учешће у демократском друштву 

-негује своју културну баштину, понаша се одговорно у друштву.. 

Естетичка компентенција-препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност;ученик влада озновним 
значењем појма култура 

Међупредметна компетенција 
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I 

По завршетку 
теме, 
ученик: 
– oбјасни својим 
речима утиске о 
слушаном делу, 
особине тона, 
доживљај 
прегласне 
музике и њеног 
утицаја на тело; 
– разликује 
различитe 
инструменте по 
боји звука и 

Слушање музике 
Садржај: 
Уметничка музика у 
цртаним и 
анимираним 
филмовима. Однос 
звук-лик, музика- 
радња. Композиције 
које илуструју 
различита осећања. 
Звук и тон (извори) – 
звуци из природе и 
окружења. Тон: боја 
(различити гласови и 
инструменти), 

Облик рада: 
фронтални, 
групни, 
индивидуални, 
у пару 

 
Методе рада: 
вербална, 
демонстративна 
илустративна 

 
Место 
извођења: 
учионица 

Наставник: 
Припрема,мотивише, 
чита; усмено излаже; 
показује; 
-усмерава 
активности 
ученика 
-подстиче ученике 
на активно 
слушање и певање 
музике; води 
разговор 

 
Ученик: пева по 
слуху, свира, активно 

Српски 

језик/Књижевност;ЈЕЗИК- 

Граматика,правопис и 

ортоепија; Језичка култура 
 
Ликовна 

култура/Споразумевање/Ликовне 

игре 
 

Математика/Бројеви 

Свет око нас/Други и ја/Култура 

живљења/Разноврсност 

природе/ 

Слободне активности: 

Посматрање 
ангажованости 
на часу 
Препознавање 
слушане 
музике 
Разговор са 
учеником 
Усмено 
испитивање 
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 изражајним 
могућностима; 
– издвоји 
основне музичке 
изражајне 
елементе; 
– препозна 
музичку тему 
или 
карактеристични 
мотив који се 
понавља у 
слушаном делу; 
– повезује 
карактер дела са 
изражајним 
музичким 
елементима и 
инструментима; 

трајање (кратак-дуг), 
јачина (гласан-тих), 
висина (висок-дубок). 
Композиције које 
илуструју различите 
боје људског гласа и 
инструмената. 
Музички дијалог (хор, 
глас и хор, глас и 
инструмент, два 
гласа, два 
инструмента, један 
свирач, група свирача, 
оркестар). Различити 
жанрови везани за 
ситуације значајне у 
животу ученика. 
Музичка прича. 
Композиције 
различитог карактера 
и елементи музичке 
изражајности 
(мелодијска линија, 
темпо, ритам, 
динамика). Музички 
бонтон. Музика и 
здравље. Носиоци 
звука (цеде плејер, 
рачунар...). 

 учествује у певању, 
слушању музике 

Ликовне активности 

Хор и ритмика 

Пројктна настава: наставни 

(садржаји који могу да се 

прилагоде теми СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ) 
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II 

По завршетку 

теме, 
 

ученик : 
 
– изговара 

бројалице у ритму, 

уз покрет; – пева 

по слуху песме 

различитог 

садржаја и 

расположења; 
 

– изводи уз покрет 

музичке и 

традиционалне 

игре; 
 
– примењује 

правилан начин 

певања и 

договорена 

правила 

понашања у 

групном певању и 

свирању; 
 

– свира по слуху 

ритмичку пратњу 

уз бројалице и 

песме, једноставне 

аранжмане, 

свирачке деонице 

у музичким 

играма; 

Извођење музике 

Садржај: 

Изговор бројалице у 

ритму уз покрет. 

Звучне ономатопеје и 

илустрације Правилaн 

начин певања – 

држање тела и дисање. 

Правилна дикција – 

изговарање брзалица 

и бројалица. Певање 

песама по слуху 

различитог садржаја и 

карактера. Певање 

песама уз покрет – 

песме уз игру и 

народне песме. Певање 

модела и наменских 

песама и повезивање 

њихових почетних 

тонова уз боју (а1 бела, 

ха1 љубичаста боја). 

Дечји и алтернативни 

инструменти и начини 

свирања на њима. 

Инструментална 

пратња по слуху уз 

бројалице и песме – 

пулс, ритам, груписање 

удара. Певање и 

извођење музичких 

игара уз свирање на 

-ПЕВАЊЕ ПЕСАМА- 

изражајно читање текста 

песме и изражајно певање 

песме, понекад и 

демонстрирање, (учитељ), 

ученици са учитељем 

певају песму по строфама, 

певање песме у 

целини,изражајно певање 

песме без пратње); 

-надпевавање по групама; 
 
-ИЗВОЂЕЊЕ БРОЈАЛИЦЕ 

 
- учитељ изводи 

бројалицу у целини, затим 

по деловима, ученици са 

учитељом изводе 

бројалицу по деловима, 

затим је спајају у целину, 

могу је пратити 

штапићима, звечкама, 

конзервама; 

-МУЗИЧКА ИГРА- ученици 

прате и изводе упутства 

учитеља; 
 
-СВИРАЊЕ НА 

НАПРАВЉЕНИМ 

МУЗИЧКИМ 

ИНСТРУМЕНТИМА 

(штапићи, звечке, 

конзерве .. ) 

Наставник: 
 
Припрема, 

мотивише, 

чита; 

усмено 

излаже; 

показује; 
 
-усмерава 

активности 
 

ученика 
 
-подстиче 

ученике на 

активно 

слушање и 

певање 

музике, 

води 

разговор 
 

Ученик: 
 
Препознаје 

темпо, 

различите 

тонске боје, 

изражава 

се 

покретом и 

кретањем 

Српски 

језик/Књижевност;ЈЕЗИК- 

Граматика,правопис и ортоепија; 

Језичка култура 
 
(Мој друг,моја другарица (Говорна 

вежба); Играмо се гласовима, 

словима, речима;)) 
 
Ликовна 

култура/Споразумевање/Ликовне 

игре/Простор 
 

Математика/Бројеви 
 
Свет око нас/Други и ја/Култура 

живљења/Разноврсност 

природе/Човек ствара 
 
(Јесен, Зима, Пролеће, Празници ) 

 
Физичко васпитање/Моторичке 

вежите-Ходање и 

трчање/Скакање и прескакање 
 
(Иде маца око тебе, Ко пре до 

мене, Разбрајалице за игру - 

наставни садржаји који могу да се 

прилагоде теми-) 

Слободне активности:Саобраћајне 

активности; 
 

Спортске активности 

Посматрање 

ангажованости 

на часу 
 

Разговор са 

учеником 
 

Усмено 

испитивање 
 
Певање 

бројалица и 

песама по слуху 

Извођење 

одговарајуће 

пратње уз 

песму (руке, 

тело) Свирање 

по слуху 

пратње уз 

бројалице и 

песме Певање 

и извођење 

музичких игара 

уз свирање на 

дечјим 

инструментима 
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дечјим инструментима 
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 – повезује почетне 

тонове песама- 

модела и 

једноставних 

наменских песама 

са бојама; 

– повезује ритам 

са графичким 

приказом; 
 
– објашњава 

својим речима 

доживљај свог и 

туђег извођења; 

– учествује у 

школским 

приредбама и 

манифестацијама, 

– песме уз игру, 

дидактичке игре, 

музичке 

драматизације. 

Свирање 

инструменталних 

аранжмана на дечјим 

ритмичким 

инструментима и на 

алтернативним 

изворима звука. 

Музички бонтон. 

Облик рада: 
 
Фронтални, групни, 

индивидуални, 

практичан рад и 

радионица 

Методе рада: 

монолошка,дијалошка, 
 
слушање аудио 

примера,игровне 
 
активности,истраживачки 

рад,метода стваралачког 

рада 
 

Наставна средства: 

текстовна наставна 

средства, аудитивна 

наставна средства, 

помоћна техничка 

средства 
 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Место извођења: 

учионица 

 Драмско-рецитаторске 

активности 
 

Ликовне активности 

Хор и ритмика 
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III 

По завршетку 

теме, 
 

ученик : 

 
 

– направи дечје 

ритмичке 

инструменте; – 

осмисли покрете 

уз музику; – 

осмисли ритмичку 

пратњу за 

бројалице, песме и 

музичке игре 

помоћу 

различитих 

извора звука; 
 

– осмисли одговор 

на музичко 

питање; – осмисли 

једноставну 

мелодију на краћи 

задати текст; 

– према 

литерарном 

садржају изабере 

од понуђених, 

одговарајући 

музички садржај; 

– поштује 

договорена 

Музичко 

стваралаштво 

 
 

Садржај: 

 
 

Израда дечјих 

ритмичких 

инструмената од 

различитих 

материјала. Креирање 

сопствених покрета уз 

музику. Стварање 

једноставне ритмичке 

пратње коришћењем 

различитих извора 

звука. Музичка питања 

и одговори и музичка 

допуњалка. Стварање 

звучне приче од 

познатих музичких 

садржаја, звучних 

ономатопеја и 

илустрација на краћи 

литерарни текст. 

-Подстицање и развијање 

жеље за изражајнијим 

певањем; 
 
-Обележавање појединих 

речи или фраза током 

извођења мелодије 

звуком неких 

инструмената , према 

избору ученика; 

-Опонашање звукова из 

околине, спонтано или 

договореном 

импровизацијом (звуци у 

кући, звуци града, звуци у 

природи ); 
 

-Смишљање малих 

ритмичких целина 

остварених говором или 

спонтано изговорених 

група гласова; 
 
-Потпуно слободна звучна 

импровизација остварена 

рукама или ногама, 

односно дечјим 

инструментима; 
 

-Слободан, импровизован 

звучни разговор остварен 

једним од претходно 

наведених начина; 

Наставник: 
 
Припрема, 

мотивише, 

чита; 

усмено 

излаже; 

показује; 
 
-усмерава 

активности 
 

ученика 
 
-подстиче 

ученике на 

активно 

слушање и 

певање 

музике, 

води 

разговор 

 
 

Ученик: 
 
-Израђује, 

 
-креира 

покрет, 
 

-поставља 

питања 

Српски 

језик/Књижевност;ЈЕЗИК- 

Граматика,правопис и ортоепија; 

Језичка култура(наставни 

садржаји који могу да се 

прилагоде теми-МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО) 
 
Ликовна 

култура/Споразумевање/Ликовне 

игре/Простор(Грађење слободних 

облика спајањем готових 

предмета ) 
 

Математика/Бројеви/Геометрија 
 
Свет око нас/Други и ја/Култура 

живљења/Разноврсност 

природе/Човек ствара 
 

Физичко васпитање:Моторичке 

вештине/ Плес и 
 

Ритимика 
 
Слободне активности: 

 
Драмско-рецитаторске 

активности 
 

Ликовне активности 

Хор и ритмика 

Пројектна настава (наставни 

садржаји који могу да се 

Прикупљање 

информација 

из различитих 

извора: 

свакодневна 

посматрања, 

активност на 

часу, 
 

степен 

ангажовања, 

уложен труд и 

лично 

напредовање 

сваког ученика 

у складу са 

његовим 

музичким 

могућностима. 
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 правила 

понашања при 

слушању и 

извођењу музике; 

– користи 

самостално или уз 

помоћ одраслих, 

доступне носиоце 

звука. 

 -Мале, договором 

састављене музичке игре 

уз покрет; 
 

Облик рада: фронтални, 

рад у групи, 

индивидуални 
 
Методе рада: монолошка, 

дијалошка, слушање 

аудио-примера, 

илустративно- 

демонстративна метода 
 
Наставна средства: 

Текстовна наставна 

средства, аудитивна 

средства,помоћна 

техничка 

средства,илустративно- 

демонстративна средства 

Место извођења: 

учионица 

-даје 

одговоре 
 
- изражава 

се 

покретом и 

кретањем 

прилагоде теми-МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО) 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
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Комуникација - Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у 
погледу дужине и намене 
Компетенција за учење- Користи различите изворе информација и има критички однос према њима 
- Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања. 
Сарадња- Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара, 
- Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да представи резултате рада. 
Решавање проблема - Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе између њих, 
- Планира стратегију решавања проблема, 
- Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем и ваншколским искуством. 
Дигитална компетенција - Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да га користи на одговарајући начин. 
 
Рад са подацима и информацијама - Користи информације У различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, 
текстуални приказ), чита, тумачи и примењује их , повезујући их са претходним знањем из различитих области. 

 
 

 

5.2.6. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ наставе и учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног 

и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 108 
 

 
Редн 

и 
број 
теме 

Исходи 
или 

циљеви 
учења 

Назив 
наставне 

теме/област 
и 

садржај 

Начини остваривања 
програма 

(облици рада, 
наставне методе, наставна средства, 

корелације) 

Активности 
наставника и 

ученика 

Међупредмет 
не 

компетенције 

Праћење и 
процењивање 
(формативно и 

сумативно 
оцењивање) 
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I 

По завршетку 
теме, 
ученик ће 
моћи да: 
– примени 
једноставнe, 
двоставне 
општеприпрем 
не вежбе 
(вежбе 
обликовања); 
– правилно 
изводи вежбе, 
разноврсна 
природна и 
изведена 
кретања; – 

Назив 
наставне 
теме/област 
и: 

 
Физичке 
способности 

Садржај: 

Вежбе за 
развој снаге. 
Вежбе за 
развој 
покретљивост 
и. Вежбе за 
развој 

Облик рада: 
Фронтални 
Групни 
Индивидуални 
Рад у пару 
Методе рада: 
Демонстративна, дијалошка,метода 

практичног вежбања, метода усменог 

излагања Наставна 

средства: Разни 

предмети, објекти непосредне 

стварности, палице, лопте,реквизити, 

клупа, греда, струњаче, разне справе, 

столице, кутије, школске торбе, књига, 

ластиш, ЦД, шведска клупа, канап, 

трака, картони са бројевима, мараме, 

Наставник: Усмерава, 
наводи, ствара 
ситуацију, сугерише, 
подстиче, анализира, 
мотивише, 
координира, развија 
кооперативност,плани 
ра, организује, 
посматра, 
демонстрира, 
похваљује, разговара 

 
Ученик: Ходају и трче 
на различите начине, 
раде вежбе 
обликовања, играју се 
дечијих игара, скаче у 

Kомпетенција 
за учење; 
Способан је да 

самостално и у 

сарадњи са 

другима 

истражује, 

открива и 

повезује нова 

знања; 

користи 

могућност 

ваншколског 

учења, негује и 

развија лична 

Прикупљање 
информација из 
различитих 
извора: 
свакодневна 
посматрања, 
ниво 
ангажованости 
(активност) и 
однос ученика 
према обавезама 
у физичком и 
здравственом 
васпитању који 
обухвата: 
– вежбање у 
адекватној 
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 комбинује 
усвојене 
моторичке 
вештине у игри 
и 
свакодневном 
животу; 
– одржава 
равнотежу у 
различитим 
кретањима; 
– разликује 
правилно од 
неправилног 
држања тела; 
– успостави 
правилно 
држање тела; 
– правилно 
дише током 
вежбања; 

издржљивост 
и. Вежбе за 
развој брзине. 
Вежбе за 
развој 
координације. 

шал, санке, грудве, 

вратило,козлић,сандук,обручи,касета,ви 

јаче, лоптица, табла, листови 

хартије,штоперица Корелација: 

Математика:геометрија,бројеви, 

мерење и мере 

Српски језик:Вођени и слободни 

разговор.Говорни предлошци. Усмена 

порука.Разговорне, ситуационе и 

jезичке игре. 

Свет око нас :Основна осећања (радост, 

страх, туга и бес).Основне животне 

потребе (дисање, храна, вода,спавање и 

потреба за тоалетом).Здрав начин 

живота: становање, одевање, исхрана, 

лична хигиjена, рад, одмор.Кретање и 

сналажење у простору у односу на 

просторне одреднице: напред-назад, 

лево-десно, горе-доле и 

карактеристичне обjекте. Сналажење у 

времену у односу на временске 

одреднице: делови дана, обданица и 

ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, 

jуче, данас, сутра, прекjуче, 

Музичка култура:Изговор броjалице у 

ритму уз покрет –пљескање, пуцкетање 

прстима, корачање,дланом о надланицу, 

ударом о клупу.Звучне ономатопеjе и 

илустрациjе.Држање тела и дисање – 

правилaн начин певања.Правилна 

дикциjа – изговарање брзалица и 

броjалица.Певање песама по слуху 

различитог садржаjа и 

карактера.Певање песама уз покрет – 

даљ, увис, прескаче 
вијачу, баца и хвата 
лопту на различите 
начине, пењу се на 
различите начине уз 
различите предсмете, 
клечи, чучи, скаче, 
изводи колут напред, 
назад, одскаче, 
наскаче, прескаче, 
диже и носи реквизите 
самостално и у групи, 
или пару, изводи 
основне гимнастичке 
елемнте, дружи се, 
навија, процењује, 
хода у пару са 
обилажењем 
различитих препрека, 
хода по греди, трчи у 
страну, у назад, у 
колони, изводи 
основне 
гимнастичарске 
елементе 

интересовања. 

Има позитиван 

и одговоран 

однос према 

учењу. 
 

Има позитиван 

став према 

учењу. 
 

Користи 

различите 

изворе 

информација и 

има критички 

однос према 

њима. 
 

Kомуникација 
; 

 
Уважава 

саговорника 

реагујући оно 

што говори, а 

не на његову 

личност. 
 

Уме да саслуша 

саговорника до 

краја и без 

упадица. 
 

Oдговоран 
однос према 

спортској 
опреми; 
– активно 
учествује на 
часовима 
физичког и 
здравственог 
васпитања; – 
вежбање и 
играње у 
слободно време. 
Приказ једног 
комплекса 
усвојених 
општеприпремн 
их вежби (вежби 
обликовања), 
без реквизита. 
Постигнућа у 
моторичким 
вештинама. 
Индивидуални 
напредак 
ученика 
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околини; 
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   песме уз игру и народне 

песме.Креирање сопствених покрета уз 

музику коjа се изводи или слуша. 

  
Одговоран је   
према квалитету 

сопственог 

живота, што 

обухвата и однос 
према околини и 
однос према 
здрављу. 

 

Oдговоран 
однос према 
здрављу; 

 
Бира стил 

живота и 

навике 

имајући у виду 

добре стране и 

ризике тог 

избора. 
 
Разуме да је 

стил живота 

ствар личног 

избора и 

преузима 

одговорност за 

свој избор. 

Сарадња; 
Естетичка 
компетенција 
: 
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Препознаје 

естетичке 

елементе у 

различитим 

контекстима 

као што су: 

уметничко 

стваралаштво, 

културна 

баштина, 

језичка 

култура ( 

свакодневни 

говор у 

приватном и 

јавном 

животу). 

 

Редн Исходи Назив Начини остваривања Активности Међупредметне Праћење и 
и или наставне програма наставника и компетенције процењивање 

број 
теме 

циљеви 
учења 

теме/област 
и 

(облици рада, 
наставне методе, наставна средства, 

ученика  (формативно и 
сумативно 

  садржај корелације)   оцењивање) 
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II 

По 
завршетку 
теме,ученик 
ће моћи да: 

 
– изведе 
кретања, 
вежбе и 
кратке 
саставе уз 
музичку 
пратњу; – 
изведе дечји 
и народни 
плес; 
– користи 
основну 
терминологи 
ју вежбања; 
– поштује 
правила 
понашања у и 
на 
просторима 
за вежбање; 
– поштује 
мере 
безбедности 
током 
вежбања; 
– одговорно 
се односи 
према 
објектима, 
справама и 
реквизитима 
у просторима 
за вежбање; 

Назив 
наставне 
теме/област 
и: 

 
Моторичке 

вештине 
 
-Ходање и 
трчање- 
Садржај: 
Ходање: 
– кратким 
корацима, 
– дугим 
корацима, – у 
различитом 
ритму, 
– ходање 
опружањем 
стајне ноге, 
– ходање са 
реквизитом, 
– ходање са 
променом 
правца и 
смера, 
– ходање 
комбиновано 
са 
различитим 
покретима, 
– ходање 
преко ниских 
препрека, 
– 
елементарне 
игрe са 

Облик рада: 
Фронтални 
Групни 
Индивидуални 
Методе рада: 
Демонстративна, дијалошка, 

метода практичног вежбања, 

метода усменог излагања 

Наставна средства: 

Разни предмети, објекти непосредне 

стварности, палице, лопте,реквизити, 

клупа, греда, струњаче, разне справе, 

столице, кутије, школске торбе, књига, 

ластиш, ЦД, шведска клупа, канап, трака, 

картони са бројевима, мараме, шал, 

санке, грудве, 

вратило,козлић,сандук,обручи,касета,виј 

аче, лоптица, табла, листови 

хартије,штоперица 
 
Корелација: 
Математика: 
(геометрија) Геометриjске фигуре: круг, 

правоугаоник, квадрат и троугао Права, 

крива и изломљена линиjа. Затворена и 

отворена линиjа. Тачка и линиjа. Дуж. 

(бројеви ) Броjање, писање и читање 

броjева. Редни броjеви. 

( мерење и мере )Мерење дужине 

нестандардним jединицама мере. 

Српски језик:( језичка култура ) 

Вођени и слободни разговор. Говорни 

предлошци. Усмена порука. Разговорне, 

ситуационе и jезичке игре. 

Свет око нас:( ја и други ) Основна 

Наставник: Усмерава, 
наводи, ствара 
ситуацију, сугерише, 
подстиче, анализира, 
мотивише, 
координира, развија 
кооперативностплани 
ра, организује, 
посматра, 
демонстрира, 
похваљује, разговара 
Ученици: 
Ходају и трче на 
различите начине, 
раде вежбе 
обликовања, играју се 
дечијих игара, скаче у 
даљ, увис, прескаче 
вијачу, баца и хвата 
лопту на различите 
начине, пењу се на 
различите начине уз 
различите предсмете, 
клечи, чучи, скаче, 
изводи колут напред, 
назад, одскаче, 
наскаче, прескаче, 
диже и носи реквизите 
самостално и у групи, 
или пару, изводи 
основне гимнастичке 
елемнте, дружи се, 
навија, процењује, 
хода у пару са 
обилажењем 
различитих препрека, 
хода по греди, трчи у 
страну, у назад, у 

Kомпетенција 
за учење; 
Способан је да 

самостално и у 

сарадњи са 

другима 

истражује,откри 

ва и повезује 

нова знања; 

користи 

могућност 

ваншколског 

учења, негује и 

развија лична 

интересовања. 

Има позитиван и 

одговоран однос 

према учењу. 

Има позитиван 

став према 

учењу. Користи 

различите 

изворе 

информација и 

има критички 

однос према 

њима. 
 
Kомуникација; 

 
Уважава 

саговорника 

реагујући оно 

што говори, а не 

Прикупљање 
информација из 
различитих 
извора: 
свакодневна 
посматрања, 
ниво 
ангажованости 
(активност) и 
однос ученика 
према обавезама 
у физичком и 
здравственом 
васпитању који 
обухвата: 
– вежбање у 
адекватној 
спортској 
опреми; 
– активно 
учествује на 
часовима 
физичког и 
здравственог 
васпитања; – 
вежбање и 
играње у 
слободно време. 
Приказ једног 
комплекса 
усвојених 
општеприпремн 
их вежби (вежби 
обликовања), 
без реквизита. 
Постигнућа у 
моторичким 
вештинама. 
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ходањем. колони, изводи на његову 
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 – поштује 
правила 
игре; 
– навија и 
бодри 
учеснике у 
игри на 
начин којим 
никога не 
вређа; 
– прихвати 
победу и 
пораз као 
саставни део 
игре и 
такмичења; 

Техника 
трчања: 
– трчање 
преко 
препрека, 
– трчање са 
променом 
ритма 
, – трчање са 
променом 
правца и 
смера, 
– брзо трчање 
стартом из 
различитих 
почетних 
положаја, – 
трчање 30 m 
– 
елементарне 
игре са 
трчањем. 

 
-Скакање и 
прескакање- 
Прескакање 
вијача, палица 
и других 
реквизита 
поређаних на 
тлу 
једноножним 
и суножним 
одскоком. 
Комбинације 
скокова, Скок 
удаљ и увис 
из места и 

осећања (радост, страх, туга и бес). 

Основне животне потребе (дисање, 

храна, вода,спавање и потреба за 

тоалетом). (здравље и 

безбедност)Здрав начин живота: 

становање, одевање, исхрана, лична 

хигиjена, рад, одмор.  

орјентација у простору и времену) 

Кретање и сналажење у простору у 

односу на просторне одреднице: напред- 

назад, лево-десно, горе-доле и 

карактеристичне обjекте. Сналажење у 

времену у односу на временске 

одреднице: делови дана, обданица и ноћ, 

дани у недељи, пре, сада, после, jуче, 

данас, сутра, прекjуче, 
 
Музичка култура: 

 
( извођење музике ) 

 
Изговор броjалице у ритму уз покрет – 

пљескање, пуцкетање прстима, 

корачање,дланом о надланицу, ударом о 

клупу. Звучне ономатопеjе и 

илустрациjе. Држање тела и дисање – 

правилaн начин певања. Правилна 

дикциjа – изговарање брзалица и 

броjалица. Певање песама по слуху 

различитог садржаjа и карактера. 

Певање песама уз покрет – песме уз игру 

и народне песме. 

(музичко стваралаштво )Креирање 

сопствених покрета уз музику коjа се 

основне 
гимнастичарске 
елементе. 

личност. Уме да 

саслуша 

саговорника до 

краја и без 

упадица. 
 
Oдговоран 
однос према 
околини; 

 
Одговоран је 

према квалитету 

сопственог 

живота, што 

обухвата и однос 

према околини и 

однос према 

здрављу. 
 

Oдговоран 
однос према 
здрављу; 

 
Бира стил 

живота и навике 

имајући у виду 

добре стране и 

ризике тог 

избора. Разуме 

да је стил 

живота ствар 

личног избора и 

преузима 

одговорност за 

свој избор. 

Индивидуални 
напредак 
ученика 
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  са повишене 
површине. 
Припремне 
вежбе за 
прескок: игре 
уз коришћење 
различитих 
облика 
скакања и 
прескакања. 
-Бацање и 
хватање- 
Ходање и 
трчање са 
котрљањем 
лопте. Бацање 
лоптице из 
места у 
даљину и у 
циљ. Бацање 
лоптице из 
кретања. 
Бацање лопте 
увис без и са 
окреом за 
3600. Вођење 
лопте једном 
и другом 
руком у месту 
и кретању. 
Додавање 
лопте једном 
и другом 
руком. 
Вођење лопте 
у ходању и 
трчању. 
Гађање 

Место извођења: Фискултурна сала, 

школско двориште, учионица 

 Сарадња; 

 
 

Естетичка 
компетенција: 

 
Препознаје 

естетичке 

елементе у 

различитим 

контекстима као 

што су: 

уметничко 

стваралаштво, 

културна 

баштина, језичка 

култура ( 

свакодневни 

говор у 

приватном и 

јавном животу). 
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  импровизован 
и кош, ниски 
кош и гол. 
Елементарне 
игре са 
вођењем, 
додавањем и 
гађањем 
лоптом у циљ. 
Штафетне 
игре и друге 
елементарне 
игре лоптом 
(вођење, 
хватање, 
додавање). 

 
Пузања, 
вишења, 
упори и 
пењања 
Помицање на 
дохватном 
вратилу са 
погрченим 
ногама у вису 
предњем. 
Помицање у 
вису предњем 
окретањем за 
1800, са 
укрштеним 
хватом. 
Њихање уз 
помоћ. 
Проширени 
садржаји 
Узмак 
корацима уз 
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  косу 
површину. 
Бочно пењање 
уз лестве са 
наизменични 
м 
прехватањем 
и опирањем 
истовремено 
обема ногама. 

 
Вежбе на тлу 
Основни 
садржаји Два 
повезана 
колута 
напред. Колут 
напред и скок 
пруженим 
телом. Колут 
назад из 
чучња у 
чучањ, низ 
косу 
површину. 
Колут назад. 
Састав од 
научених 
елемената. 
Игре 
усвојених 
вежби. 
Проширени 
садржаји 
Колут напред 
из упора 
стојећег 
опружених 
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  преко лопте. 
Одељењско 
такмичење са 
задатом 
комбинацијом 
вежби. 

 
Вежбе 
равнотеже 

 
Основни 
садржаји 
Мала вага на 
тлу, клупи и 
ниској греди. 
Ходање 
привлачењем 
на целом 
стопалу и 
успон. Ходање 
опружањем 
стајне и 
предножењем 
замајне ноге. 
Ходање 
уназад на 
греди. Састав 
из првог 
разреда 
допунити 
наученим 
вежбама. 
Проширени 
садржаји 
Наскок 
кораком на 
греду. Чучањ 
и окрет у 
чучњу за 900 
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  и 1800. Састав 
из првог 
разреда 
допунити 
вежбама 
ходањем 
уназад и 
окретом у 
чучњу за 
1800. 
Одељенско 
такмичење. 

 
Вежбе са 
реквизитима 

 
Вежбе 
обликовања 
сареквизитим 
а. Трчања, 
поскоци и 
скокови уз 
коришћење 
реквизита. 
Прескакање 
вијаче на 
различите 
начине. 
Дизање и 
ношење 
предмета и 
реквизита на 
различите 
начине. 
Елементарне 
игре са 
реквизитима. 
Игре са 
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  Полигон и 
елементарне 
игре уз 
коришћење 
реквизита 

 
Плес и 
Ритимика 
Основни 
садржаји 
Народно коло 
и дечији плес 
по избору. 
Повезивање 
елемената из 
првог разреда 
у композицију 
– састав. 
Основни 
ритмички 
покрети са 
реквизитима. 
Проширени 
садржаји 
Прескакање 
вијаче уназад. 
Комбиновано 
прескакање 
вијаче 
напред-назад. 
Ходање и 
трчање са 
бацањем и 
хватањем 
лопте и 
обруча. Вежба 
са вијачом 

 
Полигони 

    



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

224 
 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

225 
 

 
   

Кобиновани 
полигон од 
усвојених 
вештина 
(вежби) 

    

Редн 
и 

број 
теме 

Исходи 
или 

циљеви 
учења 

Назив 
наставне 

теме/област 
и 

садржај 

Начини остваривања 
програма 

(облици рада, 
наставне методе, наставна средства, 

корелације) 

Активности 
наставника и 

ученика 

Међупредметне 
компетенције 

Праћење и 
процењивање 
(формативно и 

сумативно 
оцењивање) 
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III 

По 
завршетку 
теме,ученик 
ће моћи да: 

 
– уредно 
одлаже своје 
ствари пре и 
након 
вежбања; 
– уочава 
улогу делова 
тела у 
вежбању; 
– уочи 
промене у 
расту код 
себе и 
других; 
– препозна 
сопствено 
болесно 
стање и не 

Назив 
наставне 
теме/област 
и: 

 
Физичка и 
здравствена 
култура 

 
Садржај: 

 
Моје здравље 
и вежбање. 
Мишићи, 
зглобови и 
кости мога 
тела. Телесни 
развој.. Лична 
хигијена. 
Хигијена 
простора за 
вежбање. 
„Шарени- 
разноврсни 

Облик рада: 
 
Фронтални 
Групни 
Индивидуални 
Методе рада: 
Демонстративна, дијалошка, 

метода практичног вежбања, 

метода усменог излагања 

Наставна средства: 
 
Разни предмети, објекти непосредне 

стварности, палице, лопте,реквизити, 

клупа, греда, струњаче, разне справе, 

столице, кутије, школске торбе, књига, 

ластиш, ЦД, шведска клупа, канап, трака, 

картони са бројевима, мараме, шал, 

санке, грудве, 

вратило,козлић,сандук,обручи,касета,виј 

аче, лоптица, табла, листови 

хартије,штоперица 

Наставник: Усмерава, 
наводи, ствара 
ситуацију, сугерише, 
подстиче, анализира, 
мотивише, 
координира, развија 
кооперативностплани 
ра, организује, 
посматра, 
демонстрира, 
похваљује, разговара 

 
 

Ученик: Ходају и трче 
на различите начине, 
раде вежбе 
обликовања, играју се 
дечијих игара, скаче у 
даљ, увис, прескаче 
вијачу, баца и хвата 
лопту на различите 
начине, пењу се на 
различите начине уз 

Kомпетенција 
за учење; 
Способан је да 

самостално и у 

сарадњи са 

другима 

истражује,откри 

ва и повезује 

нова знања; 

користи 

могућност 

ваншколског 

учења, негује и 

развија лична 

интересовања. 

Има позитиван и 

одговоран однос 

према учењу. 

Има позитиван 

став према 

учењу. Користи 

Прикупљање 
информација из 
различитих 
извора: 
свакодневна 
посматрања, 
ниво 
ангажованости 
(активност) и 
однос ученика 
према обавезама 
у физичком и 
здравственом 
васпитању који 
обухвата: 
– вежбање у 
адекватној 
спортској 
опреми; 
– активно 
учествује на 
часовима 
физичког и 
здравственог 
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 вежба када је 
болестан; 
– примењује 
здравствено- 
хигијенске 
мере пре, у 
току и након 
вежбања; 
– одржава 
личну 
хигијену; 
– учествује у 
одржавању 
простора у 
коме живи и 
борави; 
– наведе 
врсте 
намирница у 
исхрани; 
– препознаје 
везу вежбања 
и уноса воде; 
– повеже 
ходање и 
трчање са 
позитивним 
утицајем на 
здравље; 
– препозна 
лепоту 
покрета у 
вежбању; 
– се 
придржава 
правила 
вежбања; – 
вреднује 

оброк” ‒ 
правилна 
исхрана. 
Значај воде за 
организам и 
вежбање. 

Корелација: 
 
Математика: 

 
(геометрија) 

 
Геометриjске фигуре: круг, 

правоугаоник, квадрат и троугао Права, 

крива и изломљена линиjа. Затворена и 

отворена линиjа. Тачка и линиjа. Дуж. 
 

(бројеви ) 
 
Броjање, писање и читање броjева. 

Редни броjеви. 

( мерење и мере ) 
 
Мерење дужине нестандардним 

jединицама мере. 

Српски језик: 
 
( језичка култура ) 

 
Вођени и слободни разговор. Говорни 

предлошци. Усмена порука. Разговорне, 

ситуационе и jезичке игре. 
 

Свет око нас: 
 
( ја и други ) 

 
Основна осећања (радост, страх, туга и 

бес). Основне животне потребе (дисање, 

храна, вода,спавање и потреба за 

тоалетом). 

различите предсмете, 
клечи, чучи, скаче, 
изводи колут напред, 
назад, одскаче, 
наскаче, прескаче, 
диже и носи реквизите 
самостално и у групи, 
или пару, изводи 
основне гимнастичке 
елемнте, дружи се, 
навија, процењује, 
хода у пару са 
обилажењем 
различитих препрека, 
хода по греди, трчи у 
страну, у назад, у 
колони, изводи 
основне 
гимнастичарске 
елементе. 

различите 

изворе 

информација и 

има критички 

однос према 

њима. 
 
Kомуникација; 

 
Уважава 

саговорника 

реагујући оно 

што говори, а не 

на његову 

личност. Уме да 

саслуша 

саговорника до 

краја и без 

упадица. 
 
Oдговоран 
однос према 
околини; 

 
Одговоран је 

према квалитету 

сопственог 

живота, што 

обухвата и однос 

према околини и 

однос према 

здрављу. 
 

Oдговоран 
однос према 

васпитања; – 
вежбање и 
играње у 
слободно време. 
Приказ једног 
комплекса 
усвојених 
општеприпремн 
их вежби (вежби 
обликовања), 
без реквизита. 
Постигнућа у 
моторичким 
вештинама. 
Индивидуални 
напредак 
ученика 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

228 
 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

229 
 

 успех у 
вежбању; 

 (здравље и безбедност) 
 
Здрав начин живота: становање, 

одевање, исхрана, лична хигиjена, рад, 

одмор. 
 

( орјентација у простору и времену) 
 
Кретање и сналажење у простору у 

односу на просторне одреднице: напред- 

назад, лево-десно, горе-доле и 

карактеристичне обjекте. Сналажење у 

времену у односу на временске 

одреднице: делови дана, обданица и ноћ, 

дани у недељи, пре, сада, после, jуче, 

данас, сутра, прекjуче, 
 
Музичка култура: 

 
( извођење музике ) 

 
Изговор броjалице у ритму уз покрет – 

пљескање, пуцкетање прстима, 

корачање,дланом о надланицу, ударом о 

клупу. Звучне ономатопеjе и 

илустрациjе. Држање тела и дисање – 

правилaн начин певања. Правилна 

дикциjа – изговарање брзалица и 

броjалица. Певање песама по слуху 

различитог садржаjа и карактера. 

Певање песама уз покрет – песме уз игру 

и народне песме. 
 

(музичко стваралаштво ) 

 здрављу; 
 
Бира стил 

живота и навике 

имајући у виду 

добре стране и 

ризике тог 

избора. Разуме 

да је стил 

живота ствар 

личног избора и 

преузима 

одговорност за 

свој избор. 

Сарадња; 

 
 

Естетичка 
компетенција: 

 
Препознаје 

естетичке 

елементе у 

различитим 

контекстима као 

што су: 

уметничко 

стваралаштво, 

културна 

баштина, језичка 

култура ( 

свакодневни 

говор у 
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   Креирање сопствених покрета уз музику 

коjа се изводи или слуша. 

Место извођења: 
Фискултурна сала, школско двориште, 
учионица 

 приватном и 

јавном животу). 

 

* Напомена: Часови Физичког васпитања састављени су тако да на сваком часу комбинујемо садржаје различитих 

наставних области (тема) 

 

ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ 

 

Циљ: Промоција здравља и физичке активности у циљу смањивања деформитета код деце млађег школског 
узраста. 

 
Оперативни задаци: 

- Упознавање ученика са правилним извођењем телесних вежби за кичмени стуб, равно стопало и других 
физичких деформитета; 
- Развој моторичких вештина , физичке способности,физичке и здравствене културе; 
- Упознавање сопственог тела и брига о свом здрављу; 
- Примена научених телесних вежби као важан део у свакодневном животу поштујући правила и упутства 
током извођења истих. 

 

 
Време Модел Активност Ниво 

активности 
Носиоци 
реализације 

Место реализације 
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Континуирано у току 
школске године ,пет 
пута недељно у 
трајању од по 15 
минута у току дана 

I модел А- “ Весела столица” 
Програм вежби са столицом у учионици 

II Учитељи Учионица 

Б- Драматизација II Учитељи Учионица 
Школско двориште 
Игралиште 

  В- “Здрава столица” 
Превентивне вежбе за стопало 

II Учитељи Учионица 
Школско двориште 
Игралиште 

 II модел А- “Музичка гимнастика” – елементарни 
покрети кретања-аеробик за децу 

III Учитељи Учионица 
Школско двориште 
Игралиште 

Б- “Плеши и заледи се”- 
имитација различитих спортова кроз игру 

III Учитељи Учионица 
Школско двориште 
Игралиште 

А- “Јесење играрије” – комплекс игара на 
отвореном 

III Учитељи Игралиште 

Б-Хваталице са ометањем III Учитељи Игралиште 

В- “Зимске играрије” – комплекс игара на 
отвореном 

III Учитељи Игралиште 

 
 
 

5.2.7. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
 

БРOЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 

фунцкије) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

По завршеној теми/области ученици су у 
стању да у усменој комуникацији: 

Ученици у усменој комуникацији уче и 
увежбавају: 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

232 
 

1.Увод у предмет 
Поздрављање и 
предстваљање 
 
 
2 My family 
Именовање 
чланова породице 

- разумеју једноставне поздраве и реагују на њих; 
поздраве и отпоздраве користећи 
најједноставнија језичка средства; 
- питају и кажу како се зову. 

-разумеју једноставне речи, именују чланове у 
оквиру породице 
- питају и кажу како зе зову њихови чланови 
породице 

- речи изразе који се односе на поздрављање и 
представљање; 
Наставник ће упознати ученике са наставним 
темама и исходима наставе у овој школској години. 
-речи којима се именују чланови породице. 
Препознавање чланова породице 

3. Starter unit - Hellо 
Здраво 
Поздрављање и 
представљање; 
изражавање 
упутстава и налога; 
исказивање 
хронолошког 
времена. 

- разумеју и именују бића и предмете који се 
односе на тему; разумеју једноставне 
исказе који се односе на поздрављање и 
представљање; поздрављају, 
отпоздрављају, размењују информације личне 
природе (питају и кажу како се зову); разумеју 
једноставна упутства и налоге и реагују на њих; 
формулишу 
једноставна упутства и налоге; разумеју и 
саопште једноставне исказе који се односе на 
хронолошко време; 
- поштују правила учтиве комуникације. 

- имена ликова из уџбеника; изразе који се користе за 
поздрављање, представљање, и основну друштвену 
комуникацију са вршњацима – I’m 
(Miloš). Hello. Bye. How are you? I’m fine thank you. 
- препознавање (правилно писање као опција) малих 
и великих латиничних слова Aa, Bb; 
правилно писање бројева 1 и 2; речи које садрже 
гласове /æ/ и /b/ и повезују их са словима a и b – 
apple, Annie, boy, bat; кратку причу која се односи на 
тему; 
- дане у недељи и активности које раде током 
недеље. 

4.My house  
Описивање делова 
куће, ствари које се 
налазе у и ван куће. 
 

- препознају и именују боје; разумеју 
једноставне описе предмета и места; 
опишу предмете и места користећи 
једноставна језичка средства; 
- разумеју и саопште једноставне исказе који 
се односе на метеоролошко време; 
- разумеју начин разоноде код вршњака у 
циљној култури. 

- речи којима се именују делови куће bathroom, kitchen, 
bedroom 
-  малих и великих латиничних слова Cc, Dd; 
правилно писање бројева 3 и 4; речи које садрже 
гласове /k/ и /d/ и повезују их са словима c и d – cat, 
car, dog, duck; кратку причу која се односи на тему; 
- речи и изразе којима се описују временске 
прилике – What’s the weather like? It’s 
snowing/raining/ windy/cold… 

5. My birthday 
Именовање хране и 
пића у току 
прославе + Test 
 

- препознају и именују предмете из 
непосредног окружења; 
- разумеју једноставне описе предмета; 
опишу предмете и места користећи 
једноставна језичка средства; 
- уочавају сличности и разлике у школском 
животу у циљној култури и код нас. 

- речи којима се именује храна и пиће у току прославе 
рођендана 
- препознавање (правилно писање као опција) малих 
и великих латиничних слова Ee, Ff; 
- правилно писање бројева 5 и 6; 
- речи које садрже гласове /e/ и /f/ и повезују их са 
словима e и f – egg, elephant, fish, farm; 
- кратку причу која се односи на тему. 
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6. My animals 
Именовање 
животиња, покрета, 
врсте спортова 
 

- препознају и именују предмете из 
непосредног окружења; 
- разумеју једноставне описе предмета; опишу 
предмете користећи једноставна језичка 
средства; 
- искажу и прихвате захвалност на 
једноставан начин; 
- поштују основне норме учтиве 
комуникације у циљној култури; уочавају 
сличности и разлике у изгледу школског 
простора у циљној култури и код нас. 

- речи којима се именују животиње, њихови покрети 
- препознавање (правилно писање као опција) малих 
и великих латиничних слова Gg, Hh, Ii; 
- правилно писање бројева 7 и 8; 
- речи које садрже гласове /g/, /h/, /ɪ/ и повезују их са 
словима g, h, i – girl, guitar, hat, horse, insect, ill; 
- кратку причу која се односи на тему. 

7. Мy toys 
Именовање 
играчака, делова 
лица, 
одређивање 
различитих 
места предмета 
 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; разумеју једноставне исказе 
којима не ко представља неког другог; 
представи другог користећи једноставна 
језичка средства; разумеју једноставна 
питања личне природе и 
реагују на њих; размењују информације личне 
природе; разумеју једноставне 
описе места и једноставна обавештења која се 
односе на положај у простору; 
опишу места користећи једноставна 
језичка средства и тражи/пружи 
једноставна обавештења о положају у 
простору; разумеју и саопште једноставне исказе 
који се односе на изражавање бројева; 

- речи којима се именују играчке, место играчака, делови 
лица 

- препознавање (правилно писање као опција) малих 
и великих латиничних слова Jj, Kk, Ll; 
- правилно писање бројева 9 и 10; 
- речи које садрже гласове / dʒ /, /k/, /l/ и повезују их са 
словима j, k, l – jug, juice, kangaroo, key, lion, lollipop; 
кратку причу која се односи на тему; 
- кратку причу која се односи на тему; 

 - уоче сличности и разлике у породичном 
животу и култури становања у циљној култури 
и код нас. 

- речи које се односе на места у граду – cafe, supermarket, 
sports centre, cinema, playground, library; језичку структуру 
– How many cafes? There are four cafes. There is a lbrary. 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

234 
 

 
8. Christmas 
Божић 
Честитање. 

- разумеју једноставне честитке и 
одговоре на њих; упуте једноставне 
честитке; уоче сличности и разлике у 
начину прославе Божића у циљној култури и код 
нас. 

- изразе и речи којe се односе на Божић – reindeer, 
Father Christmas, present, cracker, Christmas stocking, 
Merry Christmas; 
- сличности и разлике у начину прославе Божића код 
нас и у ВБ; 
- песму We wish you a Merry Christmas; 
- Божићне игре. 

9. Smiles magazine V 
Именовање 
играчака широм 
света, ослушкивање 
звукова 
 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; разумеју свакодневне 
исказе у вези са непосредним потребама, 
осетима и осећањима и реагује на њих; 
изразе потребе, осете и осећања кратким, 
једноставним језичким средствима; 
- разумеју једноставне описе бића; опишу бића 
користећи једноставна језичка средства; 
- поштују правила пристојног понашања на 
јавном месту. 

- речи које се односе на именовање различитих играчака, 
врсте материјала 
-  малих и великих латиничних слова Mm, Nn, Oo; 
- правилно писање бројева 11 и 12; 
- речи које садрже гласове /m/, /n/, /o/ и повезују их са 
словима m, n, o – man, mango, nose, neck, orange, 
octopus; кратку причу која се односи на тему; 
- речи којима се оменују делови тела – head, eyes, ears, 
nose, mouth, arm, leg; језичку структуру – It’s got 
(two heads). I’ve got (three eyes). 

10. My holidays 
Именовање делова 
одеће, временски 
услови, дани у 
недељи+Test 
 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; разумеју једноставне 
описе бића и места; опишу бића користећи 
једноставна језичка средства; 
- разумеју једноставне искaзе који се 
односе на изражавање способности; траже 
информацију о туђим способностима и саопште 
шта они или неко други могу/не могу, умеју/не 
умеју да ураде; 
- искажу и прихвате захвалност на 
једноставан начин; поштују основне 
норме учтиве комуникације у циљној 
култури. 

- речи којима се именују дивље животиње – bird, bear, 
hippo, crocodile, tiger; језичку структуру – What are they? 
They’re (bears). They're at the zoo. 
- препознавање (правилно писање као опција) малих 
и великих латиничних слова Pp, Qq, Rr; 
- правилно писање бројева 13 и 14; 
- речи које садрже гласове /p/, /kw/, /r/ и повезују их са 
словима p, q, r – panda, pen, queen, quilt, river, raibow; 
кратку причу која се односи на тему; 
- језичку структуру за изражавање способности – A bird 
can fly. I can’t fly. Can you swim? Yes, I can. No, I can’t. 
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11. Smiles Magazine 
6 Природне 
карактеристике и 
описивање места 
 

-препоѕнавање предела у оквиру земље, 
описивање и представљање 

- речи и изрази који се односе на одређени предео 
који се описује, 

12. Check point 
Провера знања 
из претходног 
поглавља 
 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; разумеју једноставне описе 
бића и предмета; опишу бића и 
предмете користећи једноставна језичка 
средства; 
- уоче сличности и разлике у занимањима у 
циљној култури и код нас. 

- речи којима се именују делови одеће, временске 
прилике 
писање малих и великих латиничних слова Ss, Tt, Uu; 
- правилно писање бројева 15 и 16; 
- речи које садрже гласове /s/, /t/, / ʌ / и повезују 
их са словима s, t, u – sofa, sock, towel, turtle, umbrella, up; 
кратку причу која се односи на тему; 
- речи којима се именујe рачунарска опрема – 
monitor, speaker, printer, tower, mouse; језичку 
структуру – What’s this? It’s a (keyboard). 

 13. Happy Easter 
 Именовање речи 
које описују празник 

 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; разумеју једноставне 
исказе којима се изражава припадање/ 
непришпадање, 
поседовање/непоседовање; траже и дају 
једноставне исказе којима се изражава 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 
- разумеју једноставне описе бића и 
предмета; опишу бића и предмете 
користећи једноставна језичка средства; 
- уоче сличности разлике у начину 
одевања у циљној култури и код нас. 

- речи којима се именује честитање празника 
- препознавање (правилно писање као опција) малих 
и великих латиничних слова Vv, Ww, Xx; 
- правилно писање бројева 17 и 18; 
- речи које садрже гласове /v/, /w/, /ks / и повезују их са 
словима v, w, x – violin, vase, woman, wall, box, fox; 
- кратку причу која се односи на тему; 
- језичку структуру – She’s wearing a hat. I’m wearing boots. 
He’s wearing trousers. 
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14. Valentine’s 
Day Именовање 
речи које се 
односе на овај 
празник 
 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; разумеју једноставне исказе 
којима се изражава 
допадање/недопадање; траже и дају 
једноставне исказе којима се изражава 
допадање/недопадање; 
- уоче сличности и разлике у односу према 
животињама у циљној култури и код нас. 

- речи којима се честита дан заљубљених 
- препознавање (правилно писање као опција) малих 
и великих латиничних слова Yy, Zz; 
- правилно писање бројева 19 и 20; 
- речи које садрже гласове /j/, /z/ и повезују их са 
словима y, z – yo-yo, yogurt, zebra, zoo; 
- кратку причу која се односи на тему. 

Укупан број часова (збирно) 

 

Број и назив теме 
Процена и провера постигнућа Корелација 

1.Увод у 
предмет 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама. 

Грађанско 
васпитање, српски језик 

2. My family 
Моја породица 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, ученички радови. 

Грађанско 
васпитање, музичка и ликовна 
култура, драмска уметност, свет 
око нас, физичко и здравствено 
васпитање, српски језик 

3. Starter unit-
Hello 
Здраво 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка култура, 
драмска 
уметност, српски језик, свет 
око нас 

4 My house 
Моја кућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, свет око нас, музичка 
култура, ликовна култура, 
драмска уметност, српски језик 
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5. Мy birthday 
Мој рођендан 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка култура, 
ликовна култура, драмска 
уметност, српски језик, свет 
око нас 

6. Мy animals 
Моје животиње 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка култура, 
ликовна култура, драмска 
уметност, српски језик 

7. Chrsitmas 
Божић 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, ученички радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, верска 
настава, свет око нас, ликовна 
култура, 
музичка култура, драмска 
уметност, 
српски језик. 

8. My toys Моје 
играчке 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка култура, 
ликовна култура, драмска 
уметност, српски језик, 

 9. Smiles 
magazine V  
Часопис смеха 5 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка култура, 
ликовна култура, драмска 
уметност, српски језик, свет 
око нас. 

10. Мy holidays 
Moj распуст 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама. 

Грађанско 
васпитање, драмска уметност, 
српски језик 
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11. Smiles 
magazines 6 
Часопис смеха 6 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка култура, 
ликовна култура, драмска 
уметност, српски језик, свет 
око нас, 
информатика и рачунарство 

12. Checkpoint 
Провера знања  
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, 
различите технике формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка култура, 
ликовна култура, драмска 
уметност, српски језик, 
математика 

13. Happy Easter 
Срећан Ускрс 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз 
играње улога у паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, 
тестови слушања, различите технике 
формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, музичка 
култура, ликовна 
култура, драмска 
уметност, српски 
језик, свет око нас. 

 

5.2.8. ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

 
   

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за 
безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа 
алгоритамског начина размишљања. 

 

РАЗРЕД: Други 

БРОЈ ЧАСОВА: 36 часова 
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
 

САДРЖАЈИ 
– упореди начин на који учи у 
школи са онлајн учењем путем 
школске платформе;  

– користи школску платформу за 
онлајн учење (уз помоћ 
наставника и/или 
родитеља/законског заступника); 

 
– самостално користи дигиталне 
уџбенике за учење; 

– креира, чува и поново уређује 
дигиталну слику (самостално 
и/или уз помоћ наставника) 
користећи одговарајућу 
апликацију; 

– својим речима објасни појам 
покретне слике; 

– креира елементе покретне 
слике; 

– креира једноставан графички 
дигитални материјал намењен 
познатој публици; 

– својим речима објасни због чега 
дигиталне уређаје повезујемо на 
мреже, укључујући интернет; 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

 

Препоручени број 
часова: 20 

 

Учење путем школске платформе за онлајн учење. 

Учење уз помоћ дигиталних уџбеника. 

Креативно графичко изражавање коришћењем 
дигиталног уређаја. 

Умрежавање дигиталних уређаја и прилике за 
размену материјала, комуникацију и заједнички рад 
који из умрежавања произилазе. 
 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

 

Препоручени број 
часова: 6 

 

Добици и ризици који произилазе из комуникације 
путем дигиталних уређаја. 

Понашање на интернету – интернет бонтон. 

Остављање личних података при коришћењу 
дигиталних уређаја. 

Примерена реакција у случају контакта са 
непримереним дигиталним 
садржајем, непознатим, злонамерним особама или 
особама које комуницирају на неприхватљив начин. 
Организација времена и услова за рад при онлајн 
учењу. 

Коришћење дигиталних уређаја и заштита животне 
средине. 
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– наведе могућности за размену 
материјала, комуникацију и 
заједнички рад (учење) које су 
настале захваљујући умрежавању 
дигиталних уређаја; 

– објасни добитке и ризике који 
произилазе из комуникације 
путем дигиталних уређаја; 

– разликује неприхватљиво од 
прихватљивог понашања при 
комуникацији на интернету; 

– реагује на одговарајући начин 
ако дође у додир са 
непримереним дигиталним 
садржајем, непознатим, 
злонамерним особама или 
особама које комуницирају на 
неприхватљив начин; 

– наведе неке од начина на које 
корисници дигиталних уређаја 
остављају личне податке у 
дигиталном окружењу; 

– организује сопствено учење у 
онлајн окружењу на начин који 
не угрожава здравље и личну 
безбедност, као и сигурност 
дигиталног уређаја; 

– предложи начине одлагања 
електронског отпада који не 
угрожавају животну средину; 

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

 

Разлагање проблема на мање целине. 
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– својим речима објасни појам 
алгоритам; 

– анализира једноставан познати 
поступак који садржи понављања 
одређених радњи и представи га 
алгоритамски; 

– креира одговарајући 
рачунарски програм у визуелном 
програмском језику; 

– анализира једноставан програм 
креиран у визуелном 
програмском језику и објасни 
шта и на који начин тај програм 
ради; 

– уочи и исправи грешку у 
једноставном програму, провери 
ваљаност новог решења и по 
потреби га додатно поправи 
(самостално или сараднички); 

– креира програм у визуелном 
програмском језику којим 
управља понашањем 
расположивог физичког 
дигиталног уређаја. 
 

 

Препоручени број 
часова: 10 

Осмишљавање алгоритама линијске и цикличне 
структуре који води до решења једноставног 
проблема. 

Креирање рачунарског програма у визуелном 
програмском језику. 

Анализа постојећег програма креираног у визуелном 
програмском језику и тумачење функције блокова од 
којих је сачињен. 

Управљање понашањем физичког дигиталног 
уређаја креирањем програма у визуелном 
програмском језику. 

Уочавање и исправљање грешака у програму. 

Kључни појмови садржаја: онлајн учење, дигитална слика, покретна слика, умрежавање дигиталних уређаја, 
комуникација, лични подаци, одлагање електронског отпада, алгоритам, програмирање у визуелном 
програмском језику 
. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАKТИЧKО-МЕТОДИЧKО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
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Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталне компетенције код ученика првог разреда основне 
школе. Програм наставе и учења за први разред оријентисан је на процес учења и остваривање исхода.  
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Дигитални 
свет. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика, који су груписани у три 
наставне теме: Дигитално друштво, Безбедно коришћење дигиталних уређаја и Алгоритамски начин 
размишљања. 
 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи - глобални план рада из кога ће 
касније развијати своје оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају наставнику даљу 
операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. При планирању треба, такође, имати у виду да 
се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и 
више различитих активности.  
Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час треба планирати и 
припремити средства и начине провере остварености пројектованих исхода. 
 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Наведене исходе могуће је остварити са различитим нивоима расположивости дигиталних уређаја намењених за 
коришћење од стране ученика, укључујући и могућност да само наставник располаже дигиталним уређајем. 
Уколико наставник има на располагању одговарајуће дигиталне уређаје (рачунаре, таблете, мобилне телефоне, 
роботе и друге физичке дигиталне уређаје...), ученици треба да их користе на начин који директно доприноси 
остваривања дефинисаних исхода учења. Вероватно је да ученици имају искуства са коришћењем дигиталних 
уређаја. Од изузетног је значаја да та искуства наставник увиди и уважи. Ученици могу бити вешти корисници 
технологије, али то не значи да су и компетентни у овој области. У том смислу, наставник има слободу да наставу 
организује у складу са техничким могућностима, предзнањима и потребама својих ученика.  
 
Током реализације наставе, рад наставника мора бити континуирано усмерен ка смањивању дигиталног јаза. 
Важно је да наставници помогну ученицима који немају могућност приступа технологији од куће тако што ће их, 
у кабинету за информатику, повезати са ученицима који су дигитално спретни и радити на поспешивању 
вршњачког учења. Обавезивање ученика да користе наставне материјала за које им је потребан приступ интернету 
од куће неправедно је према онима који га немају. За такве ученике наставник мора да обезбеди алтернативу – 
могућност приступа школским дигиталним уређајима, пре или после наставе. 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења вреднују се процес и продукти учења. 
Устаљене методе процене постигнућа ученика, које наставници примењују у другим обавезним предметима и 
изборним програмима, могуће је примењивати и у настави овог предмета. Ипак, изазови попут чињенице да 
процена постигнућа заснована само на резултатима практичних задатака које ученици раде није довољан 
показатељ онога што они знају и умеју, или да је, при сарадничком раду, врло тешко идентификовати допринос 
сваког појединца, доводи до потребе за издвајањем неколико техника које се посебно препоручују за примену у 
оквиру предмета Дигитални свет (превасходно зато што у највећој мери корелирају са његовом природом): 

– самопроцена: неговање праксе исказивања рефлексивних коментара током представљања онога што су 
урадили прилика је за развој самоувида и саморегулације у учењу и основа за процену властитог постигнућа 
ученика; 
– вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес самопроцене – 
ученици раде у пару или групи на истом задатку и имају могућност да, делећи одговорност, стварају и исправљају 
решења, те пружају конструктивне повратне информације. (Ова метода широко је распрострањена у ИТ 
индустрији од стране професионалних програмера (програмирање у пару) и лако ју је превести у учионицу); 
– отворена питања: знање ученика о концептима који су обухваћени програмом неће увек бити лако уочљиво. 
Постављање отворених питања један је од начина на који наставник може да процени постигнућа својих ученика, 
али и да допринесе продубљивању њиховог разумевања конкретног концепта. 
– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога што већ 
знају, шта желе да науче и, накнадно, онога што су научили, корисна је техника коју ученици могу да користе за 
подршку самосталном учењу, а наставник за процену њихових постигнућа. 
Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и конзистентно гради 
персонализовано и подстицајно образовно окружење. Он прати постигнућа ученика из улоге активног посматрача 
и ментора. Избегнута је формална ситуација процењивања (наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме 
је ниво стреса ученика битно смањен (потенцијално и елиминисан). Јачање самопоуздања ученика и 
саморегулације у учењу посебна је добробит која произилази из наведеног. 
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5.3. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
5.3.1. ВЕРСКА НАУКА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

РАЗРЕД: ДРУГИ 

Годишњи фонд часова: 36                                                Недељни фонд часова: 1 

 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

I – УВОД  

 

Упознавање ученика са 

садржајима предмета и начином 

рада. 

Мотивисање ученика за похађање 

часова верске наставе и за 

учествовање у раду. 

 

Когнитивни аспект:  

да разуме основнa сазнања о 

темама које ће се 

обрађивати на настави 

Православног катихизиса  

 

Афективни аспект:  

бити подстакнут да активно 

учествује на часовима 

верске наставе и примени 

научено у животу. 

 

Верска настава 

Ученик 

Вероучитељ 

Вера 

Љубав 

 

II - МОЈЕ МЕСТО У 

ЦРКВИ 

 

Ученицима пружити основ за 

разумевање човека као бића 

Цркве као најбитније заједнице  

Пружити ученицима знање о томе 

да свако има свој смисао, задатак, 

мисију и место у животу, цркви, 

Есхатону.  

 

Когнитивни аспект:  
да усвоји, схвати и осети да 

је део заједнице љубави. 

Да зна да је Црква Божја 

породица, да осећа значење 

појма заједнице као и његов 

однос према њему блиским 

особама (породици) ,  

Човек 

Заједница 

Бог 

Биће Божије 

Света Тројица 

Црква 
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да препозна да не можемо 

једни без других, зна да нас 

љубав повезује са другима. 

 

Афективни аспект:            

да пожели да чини добро 

другима (ближњима) у 

својој заједници, да 

изражава хришћанску љубав 

према Богу и ближњима и 

да има своје место у тој 

заједници љубави. 

III - ЛИТУРГИЈСКЕ 

СЛУЖБЕ 

 

Пружити основ за разликовање и 

упоређивање породичних односа 

и односа који владају у Цркви  

Ученицима пружити основ за 

разумевање да се кроз међусобне 

односе и службе на Литургији 

остварује смисао и пуно 

јединство.  

 

Когнитивни аспект:  

Да осети да  је део 

литургијске заједнице и да 

свако има своју службу, 

улогу и значај да сазна да 

заједница са Богом почива 

на слободи, 

моћи да препозна да је 

даривање плод љубави, 

да сазна да је молитва 

разговор са Богом. 

 

Афективни аспект:  

показивати жељу да љубав 

исказује на конкретан 

начин, да буде мотивисан да 

љубав према Богу изражава 

молитвом и учешћем у 

Литургији. 

Храм 

Божја служба 

Литургија 

Молитва 

Љубав 
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IV - ЖИВОТ У ЦРКВИ – 

ЛЕПОТА ПРАЗНИКА  

 

Пружити ученицима неопходно 

знање о празницима као битним 

делом црквеног живота. 

Да усвоји  развије и живи лепоту 

заједнице кроз заједничка 

прослављања празника 

Когнитивни аспект:            

да препозна основне 

догађаје  

и главне личности из 

библијских прича (уз помоћ 

иконе празника и по 

кључним симболима), да 

препозна да је прослава 

празника догађај целе 

породице кроз који се 

остварује заједница љубави, 

да усвоји текст (садржај) и 

мелодију песме празника, да 

препозна да је сваки 

светитељ  посветио свој 

живот Богу због љубави 

према Њему. 

 

 Афективни аспект:  

По завршетку теме: код 

ученика ће се развити жеља 

да активно учествује у 

прослави верских празника 

И да се развије жеља да 

према ближњима подражава 

пример љубави светитеља. 

Црква 

Вера  

Љубав 

Светитељи 

Празници 

Радост 

Слављење 

Христос 

Даровање 

 

V - ТРПЕЗА ГОСПОДЊА 

 

Пружити ученицима елементарно 

знање о значењу Агапе – трпезе 

љубави Господње. 

Подстицати ученике на лично 

учешће у животу Цркве , да 

развије и живи лепоту заједнице 

Когнитивни аспект:           

Да усвоји, развије и живи 

лепоту заједнице кроз 

заједничку трпезу – храну 

љубави од које се вечно 

живи. ,, Ја сам хлеб вечног 

живота". 

Црква 

Љубав 

Господ 

Трпеза 

Храна вечног живота 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

247 
 

кроз заједничка причешћивања и 

Агапе. 

 

Афективни аспект:             

Да схвати смисао причешћа 

као сједињење са Господом 

који је међу нама за трпезом 

љубави. 

VI – СВЕТА ЛИТУРГИЈА – 

ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА 

 

Указати ученицима на величину 

Христове љубави према људима 

и свету . Пружити ученицима 

елементарно знање о Христовом 

страдању и васкрсењу  

Христос васкрсава као Божји син 

и то васкрсење прослављамо на  

свакој Литургији.  

Когнитивни аспект: 

упознати Христово учење о 

Литургији као „учење“ о 

љубави и заједници ( Тајна 

вечера – Велики четвртак)  

и о Христовом Васкрсењу. 

Да опише смисао 

прослављања Васкрса на 

Литургији и тек онда у 

својој породици. 

Афективни аспект: 

Развијати потребу да 

Литургијом исказујемо 

љубав. Развијати жељу да 

учествује у Литургији.Да 

усвоји да Христос васкрсава 

као Божји син и то 

васкрсење прослављамо на  

свакој Литургији. 

Божанствена Литургија 

Христово васкрсење 

Љубав 

Праштање 

Васкрс 

VII – ИКОНА - ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ 

 

Омогућити ученицима да у икони 

препознају пут исказивања 

љубави према Богу и светима.  

Икона је и слика и прозор ка 

вечности, како ће изгледати и 

како ћемо стићи. 

Когнитивни аспект:  

На елементарном нивоу 

моћи да објасни сврху и 

смисао иконописа и 

постојања иконе. 

Препознати иконописце као 

људе који су прожети 

љубављу према Богу.  

 

Икона 

Слика  

Прозор 

Вечност 
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Афективни аспект:             

Да усвоји да икона је и 

слика и прозор ка вечности, 

како ће изгледати и како то 

можемо једино остварити и 

заслужити. 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОРЕЛАЦИЈА 

 
ОПШТЕ СПЕЦИФИЧНЕ 

I – УВОД  

 

Упознавање са садржајем 

програма и начином рада  

Способност да се катихизација 

као литургијска делатност 

представи као заједничко дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика.  

 

Уводне часове требало би 

осмислити тако да 

допринесу међусобном 

упознавању ученика, 

упознавању ученика с 

циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али 

и тако да наставник стекне 

увид у то каквим 

предзнањима и ставовима 

из подручја Православног 

катихизиса, група 

располаже.  

СОН : Моја школа, 

Моје ново сазнање. 

II - МОЈЕ МЕСТО У 

ЦРКВИ 

 

Способност да се усвоје и 

поштују правила понашања  и 

стекне увид ко је Божја породица 

(ко су чланови Божје породице; 

како се постаје њен члан, која је 

његова улога...)  

Способност да се лако 

искажу приче и слике које 

приказују породицу, њенњ 

чланове и улоге, садржаји у 

вези са улогом у школи 

СОН : Моја школа, 

Моје место у школи,  

у породици, у друштву. 
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(друга заједница); односи у 

заједници, уопште. 

III - ЛИТУРГИЈСКЕ 

СЛУЖБЕ 

 

Способност да се испричају и 

разумеју приче које говоре о томе 

да када некога волимо, онда га и 

слушамо и вршимо своје задатке 

и службе. Права, обавезе и задаци 

су неопходни у заједници, да би 

она свима била на радост и 

корист. 

Препознаје и разуме Божију 

надлежност, компетенцију, 

улогу и службу. Тако и у 

заједничкој служби. 

СОН: Свет око мене. Моје 

обавезе и права, моји 

задаци. 

 

IV - ЖИВОТ У ЦРКВИ – 

ЛЕПОТА ПРАЗНИКА  

 

Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

информативно.  

Активно учешће у 

историјској чињеници о 

Библијским догађајима и 

личностима (препричано и 

прилагођено). 

 

СОН: Породични 

празници и прославе. 

Српски језик,  

Ликовна култура, 

Музичка култура:  

Празничне песме, приче, 

цртежи и обичаји. 

V - ТРПЕЗА ГОСПОДЊА 

 

Свест о заједници, одговорности, 

узрочно-последичниј вези са 

нашим понашањем. Повезаност 

са другима, други утичу на нас и 

ми утичемо на друге. Трпеза 

љубави 

Настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да Цркву схвати 

као простор за остваривање 

своје личности кроз 

заједничарење са ближњима 

и Тројичним Богом који 

постаје извор и пуноћа 

његовог живота.  

Српски језик: Прича ,,Где 

је љубав, ту је Бог“, Л.Н. 

Толстој  

Прича ,,Прва Литургија 

(Христови ученици); 

„Православна читанка“ 
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VI – СВЕТА ЛИТУРГИЈА – 

ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА 

 

Способност разумевања 

Новозаветног  сведочанства о 

Христовом Васкрсењу 

(препричано и прилагођено )  

Активно учешће у 

Литургијској  чињеници о 

Христовом Васкрсењу. 

Ликовна култура: Васкрс 

 

Музичка култура: Васкрс 

VII – ИКОНА – ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ 

 

Етички контекст и разумевање 

одговорности; Разне приче о које 

говоре о материјализованим 

преносником наше њубави. 

Развијање етичких 

принципа, свести, савести, 

одговорности и поштовања 

слике и иконе, као 

посредника и преносиоца 

наше љубави. 

СОН: 

Моје фотографије 

Фотографије оних које 

волим. 

 

 

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ:  

 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на 

доживљајно и сазнајно, а мање на формативно  и информативно.  

Теоријска настава реализује се у учионици; уз помоћ аудио-визуелних дидактичких средстава. Практична настава реализује се 

у цркви – учешћем у литургијском сабрању и причешћивању.  

Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу 

употребе разноврсних метода, облика рада и наставних средстава, кроз међупредметно повезивање.  

 

 

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ:  

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) наставник ће 

остварити на два начина: процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика на часовима и провером 

знања које ученици усвајају на часу  разговором, и практичним радом на радионицама. 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  усмени разговор и кроз посматрање и праћење активности 

ученика на часу, кроз израду паноа, презентација, пројеката... 
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5.3.2. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 
 

Циљ учења програма грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима 
и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, 
уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 

 
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

 
Редн 

и 
број 
теме 

Исходи Назив 
наставне 

теме/области 
садржај 

Начини остваривања 
програма 

(облици рада, 
наставне методе, наставна 

средства) 

Активности 
наставника и 

ученика 

Међупредметна 
повезаност 

Праћење и 
процењивање 
(формативно и 

сумативно 
оцењивање) 
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I 

По завршетку 
теме ученик: 
– разликује 
понашања 
појединаца која 
доприносе или 
ометају 
функционисање 
и напредовање 
групе; 
– успоставља, 
гради и чува 
успешне односе 
са члановима 
групе којој 
припада; 
– искаже своја 
осећања и 
потребе на 
начин који не 
угрожава друге; 
– препозна и 
уважи осећања 

ЉУДСКА ПРАВА 
Ја и други у 
различитим групама 

 
Садржај: 
Групни идентитет 
Ко смо ми – 
сличности и разлике? 
Групе којима 
припадамо 
(породица, одељење, 
школа, спортски клуб, 
музичка школа...). Од 
чега зависи 
функционисање и 
напредак групе: 
комуникација, 
сарадња, узајамно 
подржавање, 
блискост. Понашања 
појединаца која 
ојачавају или ометају 
односе у групи. 

Интерактивна радионица - 

Представљање покретом , 

цртежом Прављење 

беџа,стрипа Игровне 

активности Искуствено учење 

кроз размену у групи Играње 

улога 

 

Облик рада: 
фронтални 

индивидуални рад у пару 

групни 

Методе рада: 
дијалошка илустративно- 

демонстративнаинтерактивн 

а истраживачка игра улога 

Наставна средства: 
Уџбеник, потребан материјал 

 
Место извођења: 

Наставник: 
Припрема, 
мотивише, чита; 
усмено излаже; 
приказује, 
показује; 
демонстрира 
усмерава 
активности 
ученика 
подстиче 
ученике на 
увиђање и 
повезивање са 
садржајима; 
води разговор 

 
 

Ученик: 
посматра,црта, 

пише,описује, 

прича, 

Свет око нас: 
 

Ја и други, Породични 

дом, школа . 

Српски језик: 

Разговорне,ситуационе 

и језичке игре. Сценска 

инпровизација. Вођени 

и слободни разговор. 
 

Музичка култура: 

Кад си срећан. 

 
 

Ликовна култура: 
 
Ликовна култура и 

окружење. Односи у 

видном пољу 

Прати се: 
-начин на који 
ученик учествује 
у активностима, 
како прикупља 
податке, како 
аргументује, 
евалуира, 
документује 
-квалитет 
постављених 
питања, 
способност да се 
нађе веза међу 
појавама, наведе 
пример, промени 
мишљење у 
контакту са 
аргументима, 
разликују 
чињенице од 
интерпретације, 
изведе закључак, 
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 и потребе 

других; 
– наведе и 
својим речима 
објасни основна 
права детета 
садржана у 
Конвенцији о 
дечјим 
правима; 
– прихвата и 
образлаже на 
примерима из 
живота да свако 
дете има иста 
права без 
обзира на 
различитости; 
– препозна 
ситуације 
кршења својих 
и туђих права и 
показује 
спремност да 
тражи помоћ; 

Осећања Изражавање 
сопствених осећања. 
Осећања других, како 
их препознајемо и 
уважавамо. Веза 
осећања са мислима и 
понашањима. 
Потребе и права Моје 
потребе и потребе 
других. Осећања, 
потребе, вредности и 
начин њиховог 
остваривања. Веза са 
правима. Права 
детета Конвенција о 
дечјим правима. 
Различити смо, али су 
нам права иста. 
Људска права важе 
свуда и за сваког. 
Кршење и заштита 
права Нисам 
посматрач, реагујем 
на ситуације кршења 
права деце у одељењу 
и школи. Знам како и 
коме да се обратим за 
помоћ. 

учионица извештава, 

процењује, 

групише, прати, 

истражује,игра, 

глуми 

 прихвати 
другачије 
мишљење, 
примени 
научено, 
предвиде 
последице, дају 
креативна 
решења. -како 
ученици 
међусобно 
сарађују, како 
решавају сукобе 
мишљења, како 
једни другима 
помажу, да ли 
испољавају 
иницијативу, 
како 
превазилазе 
тешкоће, да ли 
показују 
критичко 
мишљење или 
критицизам, 
колико су 
креативни. 

Редн 
и 

број 
теме 

Исходи Назив 
наставне 

теме/области 
садржај 

Начини остваривања 
програма 

(облици рада, 
наставне методе, наставна 

средства) 

Активности 
наставника и 

ученика 

Међупредметна 
повезаност 

Праћење и 
процењивање 
(формативно и 

сумативно 
оцењивање) 
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II 

По завршетку 
теме ученик: 
– се договара и 
одлучује у 
доношењу 
правила групе и 
да се понаша у 
складу са њима; 
– наводи 
примере 
међусобне 
повезаности 
права и 
одговорности; 
– разликује 
ненасилну од 
насилне 
комуникације 
међу члановима 
групе на 
примерима из 
свакодневног 
живота, из 
књижевних 
дела које чита и 
филмова које 
гледа; 
– саслуша 
излагање 
саговорника 
без упадица и 
са уважавањем; 
– даје и 
прихвата 
предлоге 
водећи рачуна о 
интересу свих 
страна у сукобу; 

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 
Школа као 
заједница 

 
 

Садржај: 
Школа као заједница 
Вредности школе као 
заједнице – 
равноправност, 
одговорност, 
солидарност, брига за 
друге, толерантност, 
праведност, поштење. 
Правила у школи и 
њихова функција. 
Одговорности 
ученика и одраслих за 
функционисање 
школе као заједнице. 
Односи у заједници 
Како радим сам, а 
како у групи? Шта у 
школи радимо 
заједно? У чему смо 
добри? У чему бисмо 
могли бити бољи? 
Како комуницирамо у 
групи? Насилна и 
ненасилна 
комуникација. Сукоби 
Узроци сукоба и шта 
са њима. Сукоб из 
угла оног другог. 
Посредовање у 
сукобу. 
Конструктивно 

Интерактивне радионице 

Искуствено учење кроз 

размену у групи 

Представљање покретом 

Цртање на задату тему 

Прављење паноа 

Игровне активности 

Играње улога 

Облик рада: 
фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

групни 

 

 
Методе рада: 
дијалошка 

илустративно- 

демонстративна 

интерактивна 

истраживачка 

игра улога 

Наставна средства: 
 
Уџбеник, потребан материјал 

 
Место извођења: 
учионица 

Наставник: 
Припрема, 
мотивише, чита; 
усмено излаже; 
приказује, 
показује; 
демонстрира 
усмерава 
активности 
ученика 
подстиче 
ученике на 
увиђање и 
повезивање са 
садржајима; 
води разговор 

 
Ученик: 
посматра,црта, 
пише,описује, 
прича, 
извештава, 
процењује, 
групише, прати, 
истражује,игра, 
глуми 

Свет око нас: 

Породични дом, школа 
 
Српски језик: 

Разговорне,ситуационе 

и језичке игре. Сценска 

инпровизација. 

Вођени и слободни 

разговор. 
 

Музичка култура: 

Другарство. 
 
Физичко васпитање: 

Бацања и хватања. 

Прати се: 
-начин на који 
ученик учествује 
у активностима, 
како прикупља 
податке, како 
аргументује, 
евалуира, 
документује. 
- квалитет 
постављених 
питања, 
способност да се 
нађе веза међу 
појавама, наведе 
пример, промени 
мишљење у 
контакту са 
аргументима, 
разликују 
чињенице од 
интерпретације, 
изведе закључак, 
прихвати 
другачије 
мишљење, 
примени 
научено, 
предвиде 
последице, дају 
креативна 
решења. -како 
ученици 
међусобно 
сарађују, како 
решавају сукобе 
мишљења, како 
једни другима 
помажу, да ли 
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решавање сукоба. 
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      испољавају 

иницијативу, 
како 
превазилазе 
тешкоће, да ли 
показују 
критичко 
мишљење или 
критицизам, 
колико су 
креативни. 

Редн 
и 

број 
теме 

Исходи Назив 
наставне теме/области 

садржај 

Начини остваривања 
програма 

(облици рада, 
наставне методе, 

наставна средства) 

Активности 
наставника и 

ученика 

Међупредметна 
повезаност 

Праћење и 
процењивање 
(формативно и 

сумативно 
оцењивање) 
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III 

По завршетку 
теме ученик : 
– представи 
шта садржи и 
чему служи 
Правилник о 
безбедности 
ученика 
његове 
школе; 
– се понаша у 
складу са 
Правилником 
о 
безбедности 
ученика; 
– наводи 
примере 
одговорности 
одраслих и 
ученика за 
безбедност у 
школи; 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ Школа као 
безбедно место 

 
Садржај: 
Безбедност ученика у 
школи Ученици имају право 
на заштиту и безбедност. 
Правилник школе о 
безбедности ученика. 
Безбедност ученика у 
школи и школском 
дворишту, на путу између 
куће и школе, ван школе – 
на излету и на настави у 
природи. Безбедност 
ученика је одговорност 
свих запослених у школи, 
ученика, родитеља, 
институција ван школе. 
Безбедно и небезбедно 
понашање на интернету. 

 
Интерактивне 

радионице Искуствено 

учење кроз размену у 

групи Представљање 

покретом Цртање 

на задату тему 

Игровне активности 

Играње улога 

Облик рада: 
фронтални 
индивидуални 

рад у пару 

групни 

Методе рада: 

дијалошка 

илустративно- 

демонстративна 

интерактивна 

истраживачка 

Наставник: 
Припрема, 
мотивише, чита; 
усмено излаже; 
приказује, показује; 
демонстрира 
усмерава 
активности 
ученика 
подстиче ученике на 
увиђање и 
повезивање са 
садржајима; води 
разговор 

 
Ученик: 
посматра,црта, 

пише,описује, прича, 

извештава, 

процењује, групише, 

прати, 

истражује,играглуми 

Српски језик: 

Вођени и слободни 

разговор. 

Разговорне,ситуационе 

и језичке игре. Сценска 

инпровизација. 

Ликовна култура: 

Ликовна култура и 

окружење. 

Односи у видном пољу. 

Прати се: 
-начин на који 
ученик 
учествује у 
активностима, 
како прикупља 
податке, како 
аргументује, 
евалуира, 
документује. 
-квалитет 
постављених 
питања, 
способност да 
се нађе веза 
међу појавама, 
наведе пример, 
промени 
мишљење у 
контакту са 
аргументима, 
разликују 
чињенице од 
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 – препознаје 
предности, 
ризике и 
опасности по 
себе и друге 
и одговорно 
поступа при 
коришћењу 
мобилног 
телефона и 
интернета; 

Одговорна употреба 
мобилног телефона. 

игра улога 

 
Наставна средства: 
Уџбеник, потребан 
материјал 

 
Место извођења: 
Учионица 

  интерпретације 
, изведе 
закључак, 
прихвати 
другачије 
мишљење, 
примени 
научено, 
предвиде 
последице, дају 
креативна 
решења 
-како ученици 
међусобно 
сарађују, како 
решавају сукобе 
мишљења, како 
једни другима 
помажу, да ли 
испољавају 
иницијативу, 
како 
превазилазе 
тешкоће, да ли 
показују 
критичко 
мишљење или 
критицизам, 
колико су 
креативни. 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

260 
 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

261 
 

Редн 
и 

број 
теме 

Исходи Назив 
наставне теме/области 

садржај 

Начини остваривања 
програма 

(облици рада, 
наставне методе, 

наставна средства) 

Активности 
наставника и 

ученика 

Међупредметна 
повезаност 

Праћење и 
процењивање 
(формативно и 

сумативно 
оцењивање) 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

262 
 

 
IV 

По завршетку 
теме ученик : 
– сарађује и 
преузима 
различите 
улоге на 
основу 
договора у 
групи; – 
износи 
мишљење, 
образлаже 
идеје, даје 
предлоге 
који могу 
унапредити 
безбедност 
ученика у 
школи; – 
учествује у 
изради плана 
једноставне 
акције; 
– са другим 
ученицима 
изводи и 
документује 
једноставну 
акцију; 
– доприноси 
промоцији 
акције; 
– на 
једноставан 

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 
Школа као безбедно 
место за све 

 
Садржај: 
Како учинити школу 
безбедним местом за све 
– планирање и извођење 
једноставне акције. Кораци 
у планирању и извођењу 
акције. Избор 
теме/проблема/aктивност 
и којом ћемо се бавити. 
Одређивање циља и израда 
плана акције – подела 
улога, договор о роковима, 
начину реализације. 
Извођење и документовање 
акције – видео-снимци 
фотографије, текстови и сл. 
Промоција акције на нивоу 
школе – приказивање 
другим одељењима, 
родитељима и сл., 
прављење постера или 
паноа, објављивање 
прилога у школском листу. 
Вредновање акције – чиме 
смо задовољни, шта је 
могло бити боље. 

Избор теме 

/проблема/aктивности 

којом ћемо се бавити. 

Одређивање циља и 

израда плана акције – 

подела улога, договор 

о роковима, начину 

реализације. Извођење 

и документовање 

акције – видео, 

фотографије, текстови 

и сл. Промоција акције 

на нивоу школе – 

приказивање другим 

одељењима, 

родитељима и сл., 

прављење постера или 

паноа. Вредновање 

акције – чиме смо 

задовољни, шта је 

могло бити боље. 

Облик рада: 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

групни 
 
Методе рада: 
дијалошка 

Наставник: 
Припрема, 
мотивише, чита; 
усмено излаже; 
приказује, показује; 
демонстрира 
усмерава 
активности 
ученика 
подстиче ученике на 
увиђање и 
повезивање са 
садржајима; води 
разговор 

 
Ученик: 
посматра,црта, 
пише,описује, прича, 
извештава, 
процењује, групише, 
прати, 
истражује,игра, 
глуми 

Српски језик: 
Сценско извођење 
текста. Писање 
обавештења,писма. 
Свет око нас: 
Човек ствара. 
Ликовна култура: 
Ликовна култура и 
окружење 

Прати се: 
-начин на који 
ученик 
учествује у 
активностима, 
како прикупља 
податке, како 
аргументује, 
евалуира, 
документује. 
-квалитет 
постављених 
питања, 
способност да 
се нађе веза 
међу појавама, 
наведе пример, 
промени 
мишљење у 
контакту са 
аргументима, 
разликују 
чињенице од 
интерпретације 
, изведе 
закључак, 
прихвати 
другачије 
мишљење, 
примени 
научено, 
предвиде 
последице, дају 
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 начин 

вреднује 
изведену 
акцију. 

 илустративно - 

демонстративна 

интерактивна 

истраживачка 

игра улога 

Наставна средства: 
Уџбеник, потребан 
материјал 

 
 

Место извођења: 
учионица 

  креативна 
решења 
-како ученици 
међусобно 
сарађују, како 
решавају сукобе 
мишљења, како 
једни другима 
помажу, да ли 
испољавају 
иницијативу, 
како 
превазилазе 
тешкоће, да ли 
показују 
критичко 
мишљење или 
критицизам, 
колико су 
креативни. 

 

 

 

Компетенција комуникација 

Изражава своје ставове, мишљења, осећања. Уме да слуша излагање саговорника до краја и без упадица. 

Компетенција одговорно учешће у демократском друштву 

Зна дечја и основна људска права и одговорности,уме да препозна њихово 
кршење. Понаша се одговорно,хумано и толератно. 

Компетенција сарадња 

Одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад сопствених. Поштује правила заједничког 
рада и препознаје своје место и улогу у групи или пару. Критички процењује свој рад и рад чланова групе,и уме да представи 
резултате рада. 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
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5.4. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 
5.4.1. МАТЕМАТИКА 
 

 
Допунска настава из Математике 

Разред Други 

Циљеви програма Помоћ ученицима који нису усвојили основна 

знања из програма предмета 

Намена програма Утврђивање и допуњавање градива 

 
Начин реализације програма 

1 час недељно у току школске године, а према потреби ученика 

индивидуализираним обликом рада или у групама са ученицима 

који нису усвојили основна знања из програма предмета. 

Носиоци програма Наставници са ученицима 

Начин вредновања допунске 

наставе 

На редовним часовима 

 

Област/Тема 

Садржај програма Број 

часова за 
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  тему 

Природни бројеви до 100  
Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја (45 + 7) 

Одузимање једноцифреног од двоцифреног броја (55 –8) 

Сабирање и одузимање пређених облика 

Израчунавање непознатог броја 

Сабирање и одузимање до 100 

Множење бројевима 2 , 5 и 10 

Дељеник, делилац, количник 

Дељење бројевима 2 , 4, 5 и 10 

Дељење 

Множење и дељење 

 

13 

Геометријскa тела и фигуре Предмети у облику квадра, коцке, ваљка и лопте 

Изломљена линија. Правоугаоник и квадрат 

 

2 

Мерења и мере Јединице за мерење дужина 

Мерење времена 

 

3 
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5.4.2. СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
Допунска настава из Српског језика 

Разред Други 

Циљеви програма Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања из 

програма предмета 

Намена програма Утврђивање и допуњавање градива 

Начин реализације  програма 1 час недељно у току школске године,а према потреби ученика 
индивидуализираним обликом рада или у групама са ученицима који 
нису усвојили основна знања из програма предмета. 

Носиоци програма Наставници са ученицима 

Начин вредновања допунске 

наставе 

На редовним часовима 

Област/Тема Садржај програма Број 

часова за                     тему 

Граматика Глас, реч, реченица 

Реченице по значењу 
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 Именице, глаголи 

Субјекат и предикат 

Род и број именица 

Прошлост садашњост,будућност 

8 

  
5 

Правопис Потврдне и одричне реченице 

Знаци интерпункције 

Штампана и писана слова латинице 

Читање и писање реченица 

 
 
 
 

 
5 

Књижевност и језичка 
  

 
Читање непознатих текстова 

 

култура 
  

 
Писање приче на основу слике 

Препричавање датог текста 

 

 УКУПНО 18 
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5.5. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
5.5.1. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Циљ је подстицање индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и квалитетног коришћења слободног 
времена, ради богаћења друштвеног живота и разоноде, развијања и неговања другарства и пријатељства, дружење 
са вршњацима кроз заједничко                                          делање, исказивање способности, осамостаљивање, развој неких вештина и друго. 

 

Годишњи фонд часова: 36 

ТЕМЕ САДРЖАЈ ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 
ПЛАНИРАНОГ 

ДРУШТВЕНЕ 
АКТИВНОСТИ 

- Дечија недеља ( учешће у активностима) 

-Свети Сава – школска слава (пано) 

-Дан школе (учешће у активностима) 

-Нова година (радионица) 

-Ускрс (радионица) 

-Вршњачке радионице 

1.Компетенција за 
целоживотно учење 
2.Комуникација 
3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 
5.Решавање проблема 
6.Сарадња 
7. Одговорно учешће у 
демократском друштву 
 8.                Одговоран однос 
према  здрављу 

-добро планирање: циља, 
ефеката, активности 
ученика и наставника, 
начин рада 

-активностима су 
обухваћени сви ученици и 
то тако да могу да искажу: 
ангажованост, 
самосталност, 
сарадљивост и 
иницијативност 

-примењују се игролике 
активности којима се 

ТЕХНИЧКЕ 
АКТИВНОСТИ 

-Школски простор (уређење) 

-Честитке за: рођендан, Нова година, Божић, 
Дан жена,             Ускрс (израда) 

-Одељењски пано (уређење) 
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ХУМАНИТАРНЕ 
АКТИВНОСТИ 

-Акција поводом Дечје недеље 

-Хуманитарна акција (помоћ другу, другарици 
(прикупљање прибора...) 

-Сарадња са Црвеним крстом 

9. Одговоран однос 
према околини 
10. Естетичка 
компетенција  
11.                Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 

подстиче креативност 
ученика 

-користе се школски 
ресурси 

-организују се једноставне 
акције  у којима су главни 
носиоци ученици 

СПОРТСКЕ 
АКТИВНОСТИ 

-Одељенска такмичења 

-Међуодељенска такмичења 

-Учешће на кросу  

КУЛТУРНЕ 
АКТИВНОСТИ 

-Изложбе 

-Позоришне представе 

-Биоскопске представе 

-Приредбе 

 

У току школске године планиране су посете (позоришту, биоскопу, музеју, галерији и библиотеци), обилазак 
града. 

 

5.5.2. ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИЊЕ 
 
 

Циљ наставе је развој моралних особина, ставова и уверења ученика, упознавање ученике са школским животом и 
односима којима уважавају друге. Упућује на естетска осећања, формирање културно-хигијенских и здравствених 
навика и формирање става о заштити животне средине. 

Годишњи фонд часова: 36 
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ТЕМЕ 

 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 
ПЛАНИРАНОГ 

БЕЗБЕДНОСТ -На путу од куће до школе 

-Ко нам помаже у саобраћају 

-Полицајац је наш пријатељ 

1. Компетенција за 
целоживотно учење  

2. Комуникација  

3. Рад с подацима и 
информацијама 

 4. Дигитална 
компетенција  

5.Решавање проблема 
6.Сарадња 

7. Одговорно учешће у 
демократском друштву 

 .8. .            Одговоран однос према 
здрављу 

9. Одговоран однос према 
околини 

10. Естетичка 
компетенција  

11.            Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 

-повезивање 
садржај рада са 
ситуацијама из 
свакодневног 
живота у школи и 
ван ње 

-одабир и 
коришћење 
одговарајућих 
метода и техника 
рада организовање 
истраживачких 
активности 

-оцењивање 
позитивних страна 
понашања и рада и 
како се могу још 
побољшати 

-израда паноа 
организовање 
радионица 

КАКО ДО ДОБРОГ УСПЕХА И 

ПРИМЕРНОГ ВЛАДАЊА 

-План рада и одмора у току дана 

-Оцена 

-Школске обавезе 

-Шта је примерно владање 

ЖИВОТ У ШКОЛИ -Права и обавезе 

-Односи у одељењу 

-Дечија недеља 

-Дан школе 

-Савиндан 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА -Бонтон 

-Боравак у фискултурној сали 

-Понашање у школи и ван школе 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

-Учионица 

-Школско двориште 

-Чувајмо природу 

-постављање 
ученика у 

различите 
ситуације 
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евалуације и 

самоевалуације; ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА И 
ПРОГРАМИ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ 

-Коме се обраћамо када се над 
нама врши насиље или смо 
сведоци насиља 

-Насиље, злостављање, 
занемаривање 

-Нивои насиља 

6. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

6.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ФОНДА ЧАСОВА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

 Редни     TРЕЋИ РАЗРЕД 

    А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ     

 број     Нед.  Год. 

         

1.   Српски језик 5  180 
       

2.   Страни језик - Енглески језик 2  72 
       

3.   Математика 5  180 
       

4.   Природа и друштво 2  72 
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5.   Ликовна култура 2  72 
       

6.   Музичка култура 1  36 
       

7.   Физичко васпитање 3  108 
        

 8.    Дигитални свет 1  36 

    Укупно : А 21  756 
       

 

Редни 

број 

  

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

   

    

    

        

1.   Верска настава / Грађанско васпитање 1  36 

       

2.   Народна традиција 1  36 

       

3.   Чувари природе 1  36 

       

4.   Од играчке до рачунара 1  36 

        

    Укупно : Б 2  72 
        

    Укупно : А+Б 23  792 
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 Редни   

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

    

        

 број        

1.   Редовна настава 22  792 
       

2.   Допунска настава 1  36 
       

3.   Додатни рад -  - 
      

 Редни   Д.  ОСТАЛИ  ОБЛИЦИ   ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ     

 број   РАДА     

         

1.   Час одељенског старешине 1  36 
       

2.   Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске   и 1-2  36-72 
       

3.   Екскурзије  1 дан 
     

4.   Настава у природи 7-10 дана годишње 
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6.2. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
 

6.2.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
Циљ Циљ учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног 

језика ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању 

националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из 

српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања 

интеркултуралности. 

Разред: Трећи 

 

Годишњи фонд часова: 180 

 

ИСХОДИ 
По завршетку 

разреда ученик ће бити у 
стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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– чита са разумевањем различите 
текстове; 
– опише свој доживљај прочитаних 
књижевних дела; 
– изнесе своје мишљење о тексту; 
– разликује књижевне врсте: 
лирску и епску песму, причу, 
басну, бајку, роман и драмски 
текст; 
– одреди тему, редослед догађаја, 
време и место дешавања у 
прочитаном тексту; 
– именује главне и споредне 
ликове и разликује њихове пози- 
тивне и негативне особине; 
– уочи основне одлике лирске 
песме (стих, строфа и рима); 
– разуме пренесено значење 
пословице и басне и њихову 
поучност; 
– разуме идеје књижевног 
дела; 
– уочи основне одлике народне 
бајке; 
– разликује народну од 

 
КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
Лирска поезија 
1. Душан Костић: Септембар 
2. Григор Витез: Какве је боје поток/ 
Десанка Максимовић: Вожња 
3. Душан Васиљев: Зима 
4. Мирослав Антић: Шта је највеће/ 
Ф. Г. Лорка: Луцкаста песма 
5. Драган Лукић: Свакога дана/ Шта је 
отац 
6. Бранислав Црнчевић: Љутито 
мече/ 
Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме 
чеду тепа 
7. Милован Данојлић: Љубавна 
песма 
8. Љубивоје Ршумовић: Домовина 
себрани лепотом 
9. Химна Светоме Сави 
10. Бранко Стевановић: Занимање 
Марка Краљевића 
Епска поезија 
11. Народне песме: Марко Краљевић и 
бег Костадин, 
Орање Марка Краљевића Проза 
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ауторске бајке; 
– представи главне особине 
јунака; 
– уочи основне одлике народне 
епске песме; 
– уочи поређење у књижевном 
делу и разуме његову улогу; 
– разликује опис од 
приповедања у књижевном 
делу; 
– покаже примере дијалога у песми, 
причи и драмском тексту; 
– уочи хумор у књижевном 
делу; 
– чита текст поштујући 
интонацију реченице/стиха; 
– изражајно рецитује песму и 
чита прозни текст; 
– изводи драмске текстове; 
– разликује врсте (и подврсте) 
речи у типичним случајевима; 
– одреди основне граматичке 
категорије именица, придева и 
глагола; 
– примењује основна 
правописна правила; 
– јасно и разговетно изговори 
обавештајну, упитну и заповедну 
реченицу, поштујући одговарајућу 
интонацију и логички акценат, 
паузе, брзину и темпо; 
– споји више реченица у краћу и 
дужу целину; 

 1. Ла Фонтен: Цврчак и мрав/Езоп: 
Корњача и зец 
2. Народна приповетка: Свети Сава 
и сељак без среће 
3. Народна бајка: Чардак ни на небу 
ни на земљи 
4. Народна приповетка: Свијету се 
не може угодити 
5. Бранко Ћопић: Изокренута 
прича 
6. Оскар Вајлд: Себични џин 
7. Светлана Велмар Јанковић: 
Златно јагње (одломак) 
8. Бранко В. Радичевић: Прича о 
дечаку и Месецу 
9. Ијан Макјуен: Реч-две о Питеру 
(одломак) 
10. Јохана Шпири: Хајди (одломак) 
11. Народна бајка: Баш- Челик 
(читање у наставцима) 
12. Јасминка Петровић: Од читања 
се расте (читање у наставцима) 
Драмски текстови 
1. Душан Радовић: А зашто он 
вежба 
2. Александар Поповић: Лед се топи 
3. Јованка Јоргачевић: Никад два 
добра 
4. Лаза Лазић: Суђење Популарни и 
информативни текстови Избор из 
илустрованих енциклопедија и 
часописа за децу о значајним 
личностима српског језика, 
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– препричава, прича и описује и на 
сажет и на опширан начин; 
– извештава о догађајима водећи 
рачуна о прецизности, тачности, 
објективности и сажетости; 
– варира језички израз; 

књижевности и културе (Милева 
Ајнштајн, Михаило Пупин), 
знаменита завичајна личност и др. 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

– попуни једноставан образац у 
који уноси основне личне податке; 
– разликује формални од 
неформалног говора 
(комуникације); 
– учествује у разговору поштујући 
уобичајена правила комуни- кације 
и пажљиво слуша саговорника. 

 1. Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка 
Тоше 
2. Избор из поезије Душана Радовића 
(Замислите, Да ли ми ве- рујете, 
Страшан лав, Кад је био мрак, Тужне 
ђачке исповести, Здравица, Плави зец 
и друге песме) 
3. Браћа Грим: Бајке (по избору) 

 

Књижевни појмови: 
– лирска песма, 
– химна, 
– епска песма, 
– народна бајка, 
– роман, 
– поређење, 
– персонификација (на нивоу 
препознавања), 
– опис, 
– дијалог, 
– приповедање, 
– епски јунак, 
– драмска радња 
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 ЈЕЗИК 
Граматика, правопис, ортоепија 

Врсте речи: именице (градивне, 
збирне); 
придеви (присвојни, градивни); род и 
број придева; заменице (личне 
заменице); 
глаголи; лице и број глагола. 
Подела речи на крају реда (граница на 
самогласник). Управни говор (први и 
други модел). Неуправни говор. 
Велико слово: писање имена народа, 
вишечланих географских назива 
(планина, река, језера, мора и сл.), 
празника, наслова књига и часописа; 
Писање присвојних придева 
изведених од властитих имена 
(суфикси: -ов, -ев, -ин; -ски, -чки, -шки). 
Речца не уз именице и придеве. 
Наводници (у управном говору, 
насловима дела, називима школа). 
Сугласник ј (између самогласника и-о 
и о-и). Скраћенице (мерне јединице за 
масу, дужину, време и запремину 
течности). 
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 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Краћи и дужи текстови – књижевни и 
некњижевни, као и нелинеарни 
текстови. 
Причање о догађајима и доживљајима, 
стварним и измишљеним (усмено и 
писано). 
Описивање људи, животиња и 
природе (плански приступ) – 
усмено и писано. 
Различите комуникативне ситуације 
(комуникација са одраслима и са 
вршњацима; у школи, у продавници, 
телефонски разговор, поздрављања, 
честитања и сл.). 
Богаћење речника: речи истог или 
сличног значења; речи супротног 
значења; речи које значе нешто 
умањено и увећано (уз одговарајуће 
текстове из лектире). 
Правописне вежбе: вежбе допуњавања 
и избора правилног облика речи; 
диктат, аутодиктат. 
Језичке вежбе: проширивање и 
допуњавање реченица различитим 
врстама речи, промена реда речи у 
реченици, промена дужине реченице. 
Лексичко-семантичке 
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  вежбе: речи који припадају 
различитим тематским скуповима; 
речи супротног значања али исте 
врсте и истог рода и броја, промена 
граматичког лица у тексту; основно и 
пренесено значење речи и друго. 
Стилске вежбе: састављање прича на 
основу задатих речи; сажимање или 
проширивање познате приче 
(текста), мењање краја приче 
(текста); настављање приче на 
основу датог почетка; промена 
становишта (нпр. увести у текст 
нове ликове; сместити бајку у далеку 
будућност...). 
Говорне вежбе: рецитовање, изражајно 
читање, сценско прикази- вање 
драмског/драматизованог 
текста и сл. 

Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Програм наставе и учења Српског језика заснован је на ис- ходима, односно на процесу учења и ученичким 
постигнућима. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, 
проширује и продубљује кроз све три предметне области. 
Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за 
час/дан/седмицу. Годишњи план садржи број часова по областима распоређених по месецима, а у складу са школским 
календаром, планирани фон- дом часова по областима и годишњим фондом часова. 
Програм наставе и учења предмета Српски језик у трећем разреду основне школе чине три предметне области: 
Књижевност, Језик и Језичка култура. Препоручени број часова по предметним областима је: Књижевност – 80 часова, 
Језик – 60 часова и Језич- ка култура – 40 часова. Све области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано 
и без садејства са другим областима. 

  Приликом креирања годишњег и оперативних планова неопходно је водити рачуна о школском календару и    
  активностима које прате живот школе. Оперативни план садржи рубрику са операционализованим исходима, 

дефинисаним наставним јединицама, рубрику за планирану међупредметну повезаност и рубрику за евалуацију 
квалитета испланираног, као и друге елементе према процени наставника. Припрема за час подразумева 
дефинисање циља часа, дефинисање исхода у односу на циљ часа, планирање активности ученика и наставника у 
односу на циљ и дефинисане исходе, 
планиране начине провере остварености исхода, избор наставних стратегија, метода и поступака учења и 
подучавања. 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са 
Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Оцењивање би требало да буде усмерено 
на добијање информација о обрасцима мишљења и условима под којим ученик може да примени знање стечено 
током наставе језичке културе у свакодневној формалној и неформалној комуникацији. 
Процес праћења и вредновања једног ученика треба започети иницијалном проценом нивоа постигнућа ученика. 
Акценат би требало да буде на учениковим способностима – на ономе што ученик може или покушава да учини. 
Током процеса наставе и учења учитељ континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог 
постигнућа тако што ће повратна информација бити довољно јасна и информативна, како би била подстицајна за 
даље напредовање ученика. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 
информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању 
исхода 
предмета, као и напредак других ученика. 

 

 

 

 

6.2.2. СТРАНИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ 

 
Циљ Циљ учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте да се ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи 

за основну усмену, а од трећег разреда и писану комуникацију, и да стекне позитиван однос према другим 

језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

Разред       Трећи 

 

Годишњи фонд часова 72 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

283 
 

ИСХОДИ 
 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
 

(у комуникативним функцијама) 

- поздрави и отпоздрави, 

примењујући једноставна језичка 

средства; 

- представи себе и другог; 
 

- разуме једноставна питања личне 

природе и одговара на њих; 

- разуме једноставна упутства и 

налоге и реагује на њих; 

 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Реаговање на усмени и писани импулс 

саговорника (наставника, вршњака, и 

слично); усмено и писано изражавање 

прикладних поздрава. 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ; ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ; 

Слушање једноставних текстова у 

којима се неко представља; 

представљање себе и других особа, 

присутних и одсутних. 

- саопшти једноставна упутства и 

налоге; 
ДАВАЊЕ И 

ТРАЖЕЊЕ 

 

- разуме позив на заједничку 

активност и на прикладан начин 

реагује на њега; 

- упути позив на заједничку активност; 

- разуме кратке и једноставне молбе и 

реагује на њих; 

 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И НАЛОГА 

Слушање налога и упутстава и 

реаговање на њих; давање једноставних 

упутстава (комуникација у учионици – 

упутства и налози које размењују 

учесници у наставном процесу, упутства 

за игру и слично). 
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- упути кратке и једноставне молбе; 

- искаже и прихвати захвалност и 

извињење на једноставан начин; 

- разуме једноставно исказане 

честитке и одговори на њих; 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ 

Слушање једноставних позива на 

заједничку активност и реаго- вање на 

њих (позив на рођендан, игру, 

дружење...); упућивање и 

прихватање/одбијање позива на 

заједничку активност коришће- њем 

најједноставнијих израза. 

- упути једноставне  честитке; 
- разуме и, примењујући 
једноставна језичка средства, 
наведе најуобичајеније активности 
које се односе на прославе 
рођендана и празника; 
- препозна и именује бића, 
предмете и места из непосредног 
окружења; 
- разуме једноставне описе бића, 
предмета и места; 
- опише бића, предмете и места 
користећи једноставна језичка 
средства; 
- разуме свакодневне исказе у вези 
сa непосредним потребама, осетима 
и осећањима и реагује на њих; 
- изрази основне потребе, осете и 
осећања једноставним језичким 
средствима; 
- разуме једноставна обавештења о 
положају у простору и реагује на 
њих; 
- тражи и пружи једноставна 
обавештења о положају у простору; 

ИСКАЗИВАЊЕ 
МОЛБЕ, 
ЗАХВАЛНОСТИ И 
ИЗВИЊЕЊА 

Слушање једноставних 
исказа којима се тражи 
помоћ, услуга или 
обавештење; давање 
усменог и писаног одговора 
на иска- зану молбу 
коришћењем 
најједноставнијих језичких 
средстава; упућивање 
молби, исказивање 
захвалности и извињења. 

ЧЕСТИТАЊЕ 
ПРАЗНИКА, 
РОЂЕНДАНА И 
ДРУГИХ 
ЗНАЧАЈНИХ 
ДОГАЂАЈА 

Слушање једноставних 
устаљених израза којима се честита 
празник, рођендан; 
реаговање на упућену 
честитку и упућивање 
кратких пригодних 
честитки. 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, МЕСТА 
И ПОЈАВА 

Слушање једноставних 
описа бића, предмета и 
места у којима се појављују 
информације о спољном 
изгледу, појавним 
облицима, димензијама и осталим 
најједноставнијим 
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- разуме и саопшти једноставне 
исказе који се односе на 
хронолошко и метеоролошко 
време; 

карактеристикама; давање кратких 
описа бића, предмета и места; 
тражење и давање информација у 
вези са описом бића, 
предмета и места. 

- разуме једноставне исказе којима се 

изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и реагује 

на њих; 

- тражи и даје једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

- разуме једноставне исказе за 

изражавање допадања/недопадања и 

реагује на њих; 

- тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

- разуме једноставне текстове у којима 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА У ПРОСТОРУ 

Слушање текстова у којима се на 

једноставан начин описује положај у 

простору;  усмено и писано тражење и 

давање инфор- мација о положају у 

простору коришћењем 

најједноставнијих језичких средстава. 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА Слушање једноставних исказа у вези са 

хронолошким временом и 

метеоролошким приликама; усмено и 

писано тражење и давање информација 

о хронолошком времену и 

метеоролошким приликама 

коришћењем најједноставнијих 

језичких средстава. 
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се описују радње и способности у 

садашњости; 

размени информације које                                

  се односе на дату комуникативну 

ситуацију; 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/ 

НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА/ 

НЕПОСЕДОВАЊА 

Слушање текстова с једноставним 

исказима за изражавање при- 

падања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања и реаговање 

на њих; усмено и писано исказивање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања 

коришћењем најједноставнијих 

језичких средстава. 

опише радње и способности користећи 

једноставна језичка средства; 

разуме и саопшти једноставне исказе 

који се односе на броје- ве и 

количине. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА/ 

НЕДОПАДАЊА 

Слушање текстова с једноставним 

исказима за изражавање 

допадања/недопадања и реаговање на 

њих; усмено и писано ис- казивање 

слагања/неслагања, 

допадања/недопадања коришћењем 

најједноставнијих језичких средстава. 

 ОПИСИВАЊЕ Слушање једноставних 

ДОГАЂАЈА И исказа који говоре о 

СПОСОБНОСТИ У радњама и спо- собностима 

САДАШЊОСТИ у садашњости; описивање 
 радњи и способности у 
 садашњости, постављање 
 питања и одговарање на 
 њих, усмено и писано, 
 коришћењем 
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 најједноставнијих језичких 

 средстава. 
 ИЗРАЖАВАЊЕ Слушање једноставних 

БРОЈА И КОЛИЧИНЕ исказа који говоре о броју и 
 количини нечега; 
 саопштавање броја и 
 количине, постављање 
 питања и одговарање на 
 њих, усмено и писано, 
 коришћењем најједностав- 

 нијих језичких средстава. 

Кључни појмови садржаја: комуникативни приступ, функционална употреба језика, интеркултурност. 

Комуникативна   функција Језички садржаји 

ПОЗДРАВЉАЊЕ Hi/Hello, how are you today? I’m fine, thank you, and you? I’m very well, thanks./Not great. 

Good morning/afternoon/evening/night. 

Goodbye./Bye. See you later/tomorrow/on Monday. Have a 
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ; ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; 

ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА 

Hi, I’m Andrija. Hello, I’m Alex. How old are you? I’m (nine). I’m in Year 3. Where are you from? 

I’m from Serbia. How do you spell your name? It’s A-N-D-R-I-J-A. Have you got any brothers or 

sisters? Yes, I have/I’ve got one sister. No, I'm an only child. How many aunts/ uncles have you 

got? This is my cousin/sister Vanja. Nice to meet you. Nice to meet you, too. What’s 

your/his/her/their address? It’s 12, Zvezdarskih jelki Street, Belgrade. What’s 

your/his/her/their phone number? It’s oh/zero-six-four-double five/five-five... I’m 10 today. 

How old is your mum/dad? She/He’s 32. Where are your parents today?Are they at work? No, 

they’re at home. 

Are your friends at school now? Yes, they are. This is my friend Ana. She’s/She is in my class. 

That’s Tea’s dog. Its name is Spot. This is our teacher, Mr/Miss/Mrs Jones. That is Mr Turner. 

He’s/He is a policeman. Who are those children? They’re our neighbours. What are their 

names? 

Pavle and Milica. Who’s the boy in the picture? It’s my Brazilian pen pal, Bruno. Tell me about 

your 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ УПУТСТАВА 

И НАЛОГА 

Listen, point and repeat. Listen again. Match the words with the things/people in the picture. 

Order the lines. Ask and answer questions about the photo on page 38. Spell your name. Ask 

your friend to spell his/her name. Write/Circle the letters/numbers. Write/Say true or false. 

Complete the sentences/dialogue. Complete the table with ticks and crosses. Read the story. 

Read and check. Think of a place/person. Come and help! Wait and see! Watch out! 

Hurry up! Close/Open the door/a window, please! Smile! It’s 
my/your/Oliver’s turn! 
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ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ 

Can we meet on Saturday and play football? I’m sorry, I’ve got a music class on Saturday, but 

we can meet on Sunday. Really? Sunday is ok for me too! Great! See you at the park! 

It's hot today. Let’s go to the beach! Sorry, but I can’t swim! I’m very tired. Let’s go home! 

Come and meet my friends! Listen to the music! 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА 

Can you spell that again, please?/Can you write it on the board, please? Can/May I read the 

story? Of course you can. 

Can/May I sit here, please? No, it’s Nina’s seat. Can/May I borrow your dictionary? Yes, 

here you are. 

Thank you/Thanks. You’re welcome. Thanks for your help. 

ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА, 

РОЂЕНДАНА И ДРУГИХ 

ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 

Welcome to my birthday party! Happy birthday to you! Thanks! How many candles are there 

on your birthday cake? Happy New Year!/ Merry Christmas!/Happy Valentine's Day!/Happy 

Easter! Thanks, same to you! Let's have a party. Let's celebrate! What do you do on New 

Year’s Day? We open our presents and watch films about Santa Claus and his reindeer. At 

Easter we decorate Easter eggs. Children dress up for Halloween. Look at the fireworks! 
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ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА И ПОЈАВА 

Who's this? It’s Johnny Depp, my favourite actor. He's American. That’s a photo of my 

family. Look, they’re all smiling. How many teeth has your baby brother got? What colour 

are his eyes? I’ve/I have got two hands. She’s/She has got black hair. He’s/He has got big 

ears. She’s/ She is tall and slim. My dad’s new car is fast and cool. What are these? 

They’re my new felt tip pens. Belgrade is the capital of Serbia. Our city is old, but very nice. 

There are a lot of beautiful mountains and lakes in my country. What's the capital of 

England? London buses are red, but its taxis are black. Where are you in this photo? I’m in 

Sydney, it’s a big city in 
Australia. There are a lot of strange animals and funny birds. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

She’s tired/bored. She wants to go home. Is he hungry/thirsty? Does he want a 

sandwich/a glass of orange juice? They’re not cold, they’re hot! Are you OK? Is he happy? 

No, he’s sad. His dog is lost. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

У ПРОСТОРУ 

They’re at the cinema/museum. Where’s your brother? He’s in bed. Where’s my English 

dictionary? It’s here on my desk. Where are my trainers? They are over there, under the 

bed. Where’s the Statue of Liberty? It’s in New York. The London 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА What time is it? It’s twelve (o’clock). It’s a quarter to/past twelve. It’s half past twelve. 

What day is it today? It’s Wednesday. It’s a nice, sunny day. Is it snowy? No, but it’s rainy 

and windy today. I’ve got a basketball game at a quarter 
to four/on Saturday. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА/ 

НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА/ 

НЕПОСЕДОВАЊА 

It’s Alex’s guitar. Is that Anna’s bag? These are not their jackets. Sophie’s mum and dad 

have got/have a big house. My friend hasn’t got/ doesn’t have any brothers or sisters. Have 

you got/Do you have a bike? 

 

 
Присвојни придеви my, your… 
 

Показне заменице – this/that, these/those 
 

Have got/Have за изражавање припадања/поседовања Саксонски генитив са 

именицама у једнини 

 

 
(Интер)културни садржаји: породица, пријатељи, однос према својој и туђој 

имовини. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА/ 

НЕДОПАДАЊА 

Does he like music? Yes, he loves it./No, he doesn’t. Who’s your favourite tennis player? 

What’s your favourite hobby? It's an amazing poster! Those computer games are fantastic! 
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ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 

СПОСОБНОСТИ У 

САДАШЊОСТИ 

My brother can play football, but he can’t act. How many languages can your dad speak? 

Can you play the guitar? I can’t ride a bike. We are late for our school bus. 

Look! She’s/She is wearing a dress. Is he wearing jeans? Yes, he is. No, he isn’t. What are 

you doing? I’m/I am eating a biscuit. What are they doing? They are not/aren’t playing, 

they’re watching TV. 

ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА И 

КОЛИЧИНЕ 

How many children are there in your class? There are 11 boys and 14 girls. How many 

classes have we got today? We’ve got four classes. 

Her granny is 65. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм наставе и учења за стране језике у првом циклусу основног образовања и васпитања усмерен је 

на развој функцио- налних знања и заснован је на комуникативно дефинисаним исхо- дима учења, 

односно активностима које ученик успешно реализу- је користећи страни језик. Језичке активности 

слушања, читања, (раз)говора и писања у програму наставе и учења посматрају се интегративно, као 

нераздвојиве компоненте аутентичне комуника- ције појединца у било којој говорној заједници. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Приликом планирања наставе и учења треба имати у виду да се исходи разликују, да  се неки могу лакше 

и брже остварити, док је за већину исхода потребно више времена, различитих активности и начина 

рада. У фази планирања наставе и учења ве- ома је важно узети у обзир да је уџбеник наставно средство 
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које не одређује садржаје предмета. Садржајима у уџбенику приступа селективно и у складу са 

предвиђеним исходима. С обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, наставник треба да упути 

ученике на друге изворе информисања и стицања знања и вешти- на. Полазећи од исхода, односно онога 

што је ученик у стању да оствари у различитим врстама и видовима комуникације (усмене, писане и 

невербалне), формално и садржински централну пози- цију програма наставе и учења заузимају управо 

комуникативне функције. На основу комуникативних функција дефинисане су је- зичке активности 

помоћу којих се оне могу остварити, а које, од трећег разреда, укључују постепено усавршавање 

способности разумевања говора, разумевања писаног текста, интерактивног усменог и писаног 

изражавања. Захваљујући цикличној и конти- нуалној концепцији програма, комуникативне функције се 

пре- носе, усвајају и увежбавају током читавог образовног циклуса, с растућим степеном сложености. 

Исходи, комуникативне функције и језичке активности дефинисани су као опште лингвистичке 

категорије, и стога су за све стране језике идентични искази. Како би се, међутим, исходи, функције и 

активности операционализовали, понуђени су и примери језичких садржаја, и то за сваки поједи- начни 

страни језик. Њима се илуструју неке од најфреквентнијих и узрасно најадекватнијих могућности за 

вербалну реализацију комуникативних функција. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм усмерен ка исходима указује на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да разуме и 

продукује. Табеларни приказ постепено води наставника од исхода и комуникативне функције као области, 

преко активности које у настави оспособљавају ученика да комуницира и користи језик у свакодневном 

животу, у приватном, јавном или образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика 

заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови:циљни језик 

употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике у атмосфери 

заједништва и међусобне сарадње; 

говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

 

наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене културолошке и васпитне 

елементе, као и елементе социјализације; 
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6.2.3. МАТЕМАТИКА 
 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, 

развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност 

комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању 

и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких 

појмова. 
 

Годишњи фонд часова: 180 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде 
и прикаже их на бројевној правој; 
- прочита број записан римским цифрама и 
напише дати број римским цифрама (до 1.000); 
- изврши четири основне рачунске операције, 
писмено и усмено (до 1.000); 
- подели број бројем прве десетице, са и без 
остатка, и провери резултат; 
- процени вредност израза са једном 
рачунском операцијом; 
- израчуна вредност бројевног израза са 
највише три рачунске операције; 
- одреди десетице и стотине најближе датом 
броју; реши једначину са једном рачунском 
операцијом; 
- одреди и запише скуп решења неједначине са 
сабирањем и одузимањем; 
- реши проблемски задатак користећи 

 
 
 
 
 

БРОЈЕВИ 

Бројеви прве хиљаде. Сабирање и 
одузимање (усмени и писмени 
поступак). Множење једноцифреним 
бројевима и бројем 10 и дељење 
бројевима прве десетице са и без 
остатка (усмени и писмени поступак). 
Зависност резултата од промене 
компонената. Једначине облика: a + x 
= b, 
a – x = b, x – a = b, a × x = 
b. Неједначине облика: a ± 
x < b, a ± x > b, x – a < b, x 
– a > b. Римске цифре D, М. 
 
 

Упоређивање разломака са једнаким 
имениоцима. 
Децимални запис броја са једном 
децималом. 
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бројевни израз или једначину; 

 

- упореди разломке облика са једнаким 
имениоцима; 
- резултат мерења дужине запише 
децималним бројем са једном децималом; 
- уочи и речима опише правило за настајање 
бројевног низа; 
- чита и користи податке представљене 
табеларно или графички (стубичасти дијаграм и    
сликовни дијаграм); 

 
 
 

ГЕОМЕТРИЈА 

Узајамни положаји правих (паралелне 
праве и праве које се секу). 
Угао, врсте углова. Троугао, врсте 
троуглова. Кружница и круг. 
Правоугаоник и квадрат. Обим 
троугла, квадрата и правоугаоника. 
Цртање паралелних и 
нормалних правих помоћу лењира. 
Конструкције троугла и кружнице. 
Пресликавање 
геометријских фигура на квадратној 
мрежи. 
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- црта паралелне и нормалне праве, 
правоугаоник и квадрат; конструише троугао и 
круг; 
- именује елементе угла, правоугаоника, квадрата, 
троугла и круга; 
- разликује врсте углова и троуглова; 
одреди обим правоугаоника, квадрата и 
троугла, применом обрасца; 
- опише особине правоугаоника и квадрата; 
- реслика геометријску фигуру у квадратној или 
тачкастој мрежи на основу задатог упутства; 
- користи геометријски прибор и софтверске 
алате за цртање; 
- чита, упореди и претвара јединице за мерење 
дужине, масе, запремине течности и времена; 
- упореди величине (дужина, маса, запремина 
течности и време); 
- измери површину геометријске фигуре задатом 
мером (правогаоником, квадратом и троуглом); 
- примењује концепт мерења у 
једноставним реалним ситуацијама. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

Мерење масе (kg, g, t). Мерење времена 
(деценија, век, секунд). Мерење 
дужине (mm, km). Мерење запремине 
течности (l, dl, cl, ml, hl). 
Мерење површине геометријских 
фигура   задатом мером. 
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Кључни појмови садржаја: бројеви прве хиљаде, разломак, децимални запис броја, круг, троугао, правоугаоник, 
квадрат, угао, паралелне праве, нормалне праве, појам површине, једначине и неједначине, мерење дужине, масе, 
времена и запремине течности. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

  Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број часова за тему,     
  број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање, увежба- вање и систематизацију градива).    
  Приликом израде   оперативних   планова   наставник   распоређује   укупан   број   часова  предвиђен за поједине теме 
по типовима часова (обрада новог градива, утврђивање и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација градива), 
водећи рачуна о циљу предмета и исходима. 

Бројеви (136; 53 + 83) 
Геометрија (32; 12 + 20) 
Mерење и мере (12; 5 + 7) 
Предложени редослед реализације тема: 
1. Бројеви – први део (бројеви до 1.000, усмени поступци ра- чунања и римске цифре); 
2. Геометрија – први део (праве и углови); 
3. Бројеви – други део (писмени поступци рачунања, једначине и неједначине); 
4. Геометрија – други део (геометријске фигуре); 
5. Мерење и мере; 
6. Бројеви – трећи део (разломци). 
Предложена подела тема и редослед реализације нису обавезни за наставнике, већ само представљају један 
од могућих модела. Овакав предлог је дат због тога што је пожељно комбиновати алгебарске и геометријске 
садржаје. 
Основа за писање исхода и избор садржаја је чињеница да се учењем математике ученици оспособљавају за: 
решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију математичким језиком, 
математичко резоновање и доношење закључака и одлука. 
Исходи представљају основ за избор наставних садржаја, доприносе и лакшем избору наставих стратегија, 
метода и поступака, чиме се олакшава дидактичко- методичко креирање процеса поучавања и учења. 
Достизањем исхода, ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају основним математичким 
про- цесима и вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и комуникацију 
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математичким језиком. Кроз исходе се омогућава остваривање образовних стандарда и међупред- метних 
компетенција као што су комуникација, дигитална компетенција, рад са подацима и информацијама, 
решавање проблема, сарадња и компетенција за целоживотно учење. 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 
Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да 
планира како да ученици достигну исходе и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са 
ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику 
потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, дате исходе треба разложити на мање и 
на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да 
се неки могу лакше и брже достићи, док је за одређене исходе потребно више времена и активности, као и рада на 
различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. Наставу 
у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само ка достизању појединачних 
исхода. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, да ученици 
самостално откривају математичке правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде 
организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. 

 

    Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и      

    шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. 

Приликом планирања наставе, треба имати у виду да, у овом узрасту, различите игролике активности, као и 
употреба едукативних софтверских алата, у функцији сазнавања и учења могу бити додатна мотивација за усвајање 
математичких садржаја. Због тога је важно да се ученицима првог циклуса омогући да развијају математичко 
мишљење у контексту игроликих активности и употребе едукативних апликација на интернету и других 
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електронских материјала. Поред тога, игролике активности и употреба едукативних апликација и електронских 
материјала значајно доприносе развијању интересовања за математику и позитивног става према математици. На 
часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 
процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор 
метода и облика рада зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од 
специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 
Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена 
остварености исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес 
започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора 
(свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, 
тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 
Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике 
оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

 

 

6.2.4. ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 
Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање 
способности за одговоран живот у њему. 

Разред: Трећи 

 

Годишњи фонд часова: 72 
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у 
стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- идентификује облике 
рељефа и површинских 
вода у свом крају; 

- одреди положај задатог 
објекта у односу на 
истакнуте облике рељефа и 
површинске воде у свом 
крају; 

- илуструје примерима како 

рељеф и површинске воде утичу на 

живот људи у 
крају; 

- примени правила 
друштвено прихватљивог 
понашања поштујући 
права, обавезе и 

 

Природа,  
човек, 

Друштво 

Облици рељефа: узвишења (подножје, 

стране, обронци, врх), равнице и 

удубљења 

Рељеф у мом крају 
 

Површинске воде: река и њене 

притоке (лева и десна  обала); бара и 

језеро Површинске воде у мом краја 

Групе људи: становници и народи 

краја (права и обавезе; обичаји; 

суживот) 

Производне и непроизводне делатности 

и њихова међузависност Село и град, 
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различитости међу људима; 

- повеже различита 
занимања и делатности са 
потребама људи у крају у 
коме живи; 

- повеже врсте и значај 
саобраћаја у свом крају са потребама 

људи; 

- примени правила 
безбедног понашања у 
саобраћају; 

- разликује чврсто, течно и 
гасовито стање воде у 
природи и свакодневном 
животу; 

- повеже температурне 
промене са променама 
запремине и кретања 
ваздуха; 

 њихова повезаност, зависност и 

међуусловљеност 

Значај и улога саобраћаја. Путнички, 

теретни и информациони саобраћај 

Безбедно понашање ученика на 

саобраћајницама у крају 

Опрема за безбедну вожњу ролера, 

тротинета и бицикла 

Течно, гасовито и чврсто стање воде. 

Кружење воде у природи 

Промене при загревању и хлађењу 

ваздуха (промена температуре, 

запремина и кретање ваздуха) 

Мерење температуре воде, 

МОЈ 
КРАЈ 
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- очита вредности температуре воде, 

ваздуха и тела помоћу термометра; 

  ваздуха и тела 
 

Услови за живот, ланац исхране и 

међусобни утицаји у животним 

заједницама: 

Копнене животне заједнице: шуме, 

ливаде и пашњаци; 

Водене животне заједнице: баре, језера 

и реке 

Култивисане животне заједнице: 

воћњаци, повртњаци, њиве и паркови 

Значај и заштита земљишта и копнених 

животних заједница Значај и заштита 

вода и водених животних заједница 

Животне заједнице у мом крају и 

човеков однос према њима 

Начини преношења и мере заштите од 

заразних болести (грип, заразна 

жутица, варичеле) и болести које 

преносе животиње (крпељи, вашке) 

- прикаже везе међу живим бићима у 

различитим животним заједницама 

помоћу ланаца исхране; 

- илуструје примерима одговоран и 

неодговоран однос човека према 

животној средини; 

- примени поступке (мере) заштите од 

заразних болести; 

- се оријентише у простору помоћу 

компаса и оријентира из 

природе/окружења; 

- опише пут којим се може стићи од 

једне до друге тачке помоћу плана 

насеља; 
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- идентификује географске објекте у 

свом крају користећи географску карту 

Републике Србије; 

- користи временске одреднице 

(година, деценија, век) у 

свакодневним ситуацијама и 

приликом описивања 

догађаја из прошлости; 

 

 
Оријентација у 
простору и 
времену 

Главне стране света 
 

Умањено приказивање објеката и 

приказивање из 

,,птичије” перспективе 

- прикупи и представи податке о 

прошлости породице и краја; 

- повеже јачину деловања на тело са 

његовим пређеним растојањем; 

 План насеља 
 

Географска карта Републике Србије: 

картографске боје, картографски знаци) 

Мој крај на географској карти 

Републике Србије 

- доводи у везу брзину падања тела 

са његовим обликом; 

- разликује природне и вештачке 

изворе светлости; 

  

 

Прошлост 

Временске одреднице (датум, година, 

деценија и век) 

Историјски извори (материјални, 

писани и усмени) 
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- повеже промену величине и положаја 

сенке са променом положаја извора 

светлости; 

- повеже промену јачине звука са 

променом удаљености од његовог 

извора; 

- разликује повратне и 

неповратне промене материјала; 

 
 

 Садашњост, прошлост, будућност: 

догађаји, људи и промене у мом крају 

Породична прошлост (преци и 

потомци) и знаменити људи краја 

Начин живота данас и у прошлости 

– занимања, одевање, исхрана, 

дечије игре 

 

Кретање 

Кретање тела по путањи 

(праволинијско и криволинијско) 

Утицај јачине деловања на пређено 

растојање тела 

Дејство Земљине теже – падање тела 

Утицај облика тела на брзину падања 

Извори светлости (природни и 

вештачки) 

Како настаје сенка – облик и величина 

сенке 

Кретање производи звук: треперење 

затегнуте жице, гласних жица; 

различити звуци у природи 

Звук као информација Заштита од 

- уочи сличности и разлике  међу 

течностима –тече, 

- променљивост облика; провидност, 

боја, густина; 

- одабере материјале који по 

топлотној проводљивости највише 

одговарају употреби у свакодневном 

животу; 

 

- објасни како рециклажа помаже 

очувању природе; 

- изведе једноставне 

огледе/експерименте и повеже 

резултат са објашњењем/закључком; 
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- сарађује са другима у групи на 
заједничким активностима; 

 

буке 
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- представи резултате 

истраживања (писано, усмено, 

помоћу ленте времена, Power 

Point презентацијом и/или 

цртежом и др); 

- повеже резултате рада са уложеним 

трудом 

  

 

 

 

 

 

Материјали 

Промене материјала: повратне 

(истезање, савијање, ширење/ 

скупљање; испаравање, 

кондензовање, 

топљење/очвршћавање) и 

неповратне (сагоревање, рђање) 

Сличности и разлике међу течностима 

(вода, уље, детерџент за прање судова, 

мед, млеко, сок од лимуна) 

Вода и друге течности као растварачи 

Зависност брзине ратварања од 

уситњености материјала, температуре 

течности и мешања 

Топлотна проводљивост материјала 

Ваздух као топлотни изолатор у 

природи и свакодневном животу 

(крзно и перје; слојевито облачење, 

вунене рукавице, грађевински блокови, 

термос-боца) 

Значај рециклаже 
 

Разврставање отпада од пластике, 

стакла, папира, метала 

Рационална потрошња 
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Међусобни утицај човека и окружења 

(начин на који човек мења окружење), 

утицај на здравље и живот кроз 

правила понашања 

који доприносе одрживом  развоју 

Кључни појмови садржаја: крај, човек, животне заједнице, оријентација у времену и простору, прошлост краја, 
кретање, материјали. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
Програм предмета Природа и друштво задржао је постојећи оквир, план наставе и учења од два часа недељно, 
односно 72 часа годишње и досадашњи завичајни принцип. 
Принцип животне близине, тзв. завичајни принцип, одређује просторну и временску блискост природних и 
друштвених појава и процеса, и као такав представља једну од суштинских одлика овог предмета. У првом разреду 
се креће од просторно и времен- ски најближих феномена за ученика, док се у старијим разредима просторни и 
временски оквир постепено шири. Конкретно, оквир унутар ког се остварују предметни исходи у првом разреду 
чине садржаји из најближег и непосредног окружења ученика – домa, школe, насељa/дела насеља у коме ученик 
живи, у II разреду про- сторни оквир се проширује на Насеље са околином, у трећем III разреду на Крај у коме 
ученици живе 2, а завршиће се у IV разреду државом Србијом. 
Принцип животне близине овом програму обезбеђује високу осетљивост на контекст у коме ученици живе, 
односно отвореност за садржаје из учениковог окружења и флексибилност за уважа- вање карактеристика и 
одлика најразличитијих средина у којима деца из Србије живе. У том смислу предмет Природа и друштво 
подразумева отвореност и за садржаје од значаја за националне мањине у складу са простором проучавања 
природних и друштвених појава у трећем разреду – крај у коме ученици живе. Поред тога, код свих ученика треба 
развијати осећај богатства у разли- читостима међу припадницима различитих националности указивањем на 
постојање људи који славе другачије празнике, имају различите обичаје, културу становања, исхрану, облачење и 
сл. 
Уважавање окружења у којем ученици живе директно је у вези са уважавањем искустава и знања ученика. 
Ученици у про- цес наставе и учења улазе са идејама и представама о свету, себи и свему другом што их 
окружује. 
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Изградили су их личним анга- жовањем у свакодневним активностима, како у школи, тако и ван школе у другим 
образовним, културним и свакодневним животним активностима – учењем, читањем, писањем, играњем, 
слушањем, посматрањем, размишљањем, разговарањем, итд. Зато је веома важно да полазне тачке у развоју 
научних идеја о природним и друштвеним појавама и процесима буду управо идеје и искуства са којима ученици 
долазе у школу и улазе у процес учења. Кроз разноврсне активности којима се уважава средина у којој ученици 
живе и њихово свакодневно искуство из конкретне средине, ученицима се омогућава да доживе и разумеју 
разноликост и међусобну повезаност свих чинилаца који делују у њиховом природном и друштвеном окружењу. 
Истовремено се подстиче њихова радозналост за откривање појава и процеса у природној и друштвеној заједници. 
Основна интенција наставе Природа и друштво усмерена је на развој интелектуалних, психофизичких, 
когнитивно-конативних и социјално- афективних сфера личности ученика, што се одражава у наведеном циљу за 
крај циклуса и датим предметним исходима. 
Предметни исходи Природе и друштва показују шта су ученици оспособљени да учине, предузму, изведу и обаве 
на крају разреда захваљујући знањима, ставовима и вештинама које су развили учењем овог предмета. Исходи се 
остварују у спрези садржаја, метода наставе и учења и активности ученика некад унутар једне теме, а најчешће 
кроз више тема. Зато границе међу темама проучавања треба схватити условно и флексибилно. Неки исходи су 
по својој природи међупредметни и оствариваће се кроз активности у оквиру више наставних предмета, као на 
пример исход: По завр- шетку разреда ученик ће бити у стању да презентује другима ин- формације о 
прикупљеним подацима (писано, усмено, помоћу лен- те времена, презентацијом и/или цртежом). 
индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина, темпа учења и брзине напредовања; 
нтегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и 
различитих наставних предмета; 
партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 
 

превасходно активним и искуственим методама наставе и учења; 
 

уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и 
садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свакодневном животу; 
неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 
редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању предметних 
исхода и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 
Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре, као и до сада, креира свој годишњи (глобални) план рада 
из кога касније развија своје оперативне планове. Како су исходи дефинисани за крај наставне године, наставник 
треба да их операционализује прво у оперативним плановима, а потом и на нивоу конкретне наставне јединице. 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика само је део праћења и вредновања образовно-васпитне 
праксе. Резултате целокупног праћења и вредновања наставник узима као основу за планирање наредних корака 
у раду са ученицима и развијању своје образовно-васпитне праксе. 
Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са 
Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да наставник континуирано 
и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити 
прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака 
активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба 
оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 
других ученика. 

 

6.2.5. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 
Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз 
практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу 
свог и других народа. 

Разред: Трећи 

 

Годишњи фонд часова: 72 
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ИСХОДИ 
 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

– поштује инструкције за припремање, 
коришћење, одржавање и одлагање 
материјала и прибора; 
– повеже уметничко занимање и 
уметнички занат са одговарајућим 
продуктом; 
– преобликује, самостално или у 
сарадњи са другима, амбалажу и 
предмете за рециклажу мењајући им 
употребну функцију; 
– изрази своје доживљаје, емоције, 
имагинацију и запажања одабраним 
материјалом, прибором и техникама; 
– користи одабране податке и 
информације као подстицај за 
стваралачки рад; 
– протумачи једноставне визуелне 
информације и поруке из 
свакодневног живота; 
– укаже на сличности и разлике које 
опажа у уметничким дели- ма и 
традицији различитих народа; 
изрази одабране садржаје 
изразом лица, положајем 

 
 
 
 
 

МАТЕРИЈАЛИ 

Својства материјала 
Својства материјала за ликовно обликовање – 
тврдоћа, еластичност, растворљивост или 
постојаност (промене у току сушења, у 
контакту са светлошћу, у контакту са 
различитим супстанцама и подлогама), 
материјали који могу да се користе као алатке 
(пера, крзно, длака, лишће, дрвца ) Изглед 
материјала – основне и изведене боје, 
природне и створене текстуре Технике 
Однос материјала, ликовне технике и идеје 
Производи уметничких заната (накит, 
уметничке лутке, шешири, таписерије, 
ћилими, осликани текстил, собне светиљке и 
сенила, грнчарија, дуборез, гравуре ) 
Значај рециклирања, уметничка 
рециклажа 
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тела,  покретима или 
кретањем; 
 

 
 
 
 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Говор тела 
Поглед, израз лица, држање тела, гест и 

кретање, однос вербалне и невербалне 
комуникације 
Тумачење визуелних информација 
Визуелне 
карактеристике биљака и 

– распореди облике, боје, линије и/или 
текстуре креирајући оригиналне 
композиције; 
– разговара са вршњацима о доживљају 
простора, дизајна, уметничких и 
ученичких радова, уважавајући 
различитости; 
– учествује у обликовању и уређењу 
простора у школи, код куће или у 
окружењу; 
– разматра, у групи, шта и како је 
учио/ла и где та знања може 
применити 

 

 
КОМПОЗИЦИЈА 

животиња, знаци, симболи, униформе, 
заставе, ношње Пејзаж, портрет, 
аутопортрет Слика, текст, звук 
Кратки анимирани филмови, рекламе, 
билборди 
Лепо писање – плакат, позивнице, 
честитке 

Композиција Дводимензионалне и 
тродимензионалне композиције, 
организација композиције, Традиционална 
и савремена употреба орнамената, 
симетрија 
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ПРОСТОР 

Облици у простору Непокретни објекти у 
отвореном и затвореном простору 
(споменици, уметничка дела, експонати ) 
Композиција у простору – поставка 
изложбе, уређење просторије, уређење 
школе, уређење околине у локалној 
заједници 
Оптичке илузије на дводимензионалној 
подлози, специјални ефекти на сцени, у 
филмовима, игрицама Кретање 
Покрет и кретање у природи, окружењу и 

уметничким делима 

Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја, текстура. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 
Ученици се развијају и уче кроз разноврсне активности и задатке који подстичу радозналост и задовољство у 
истраживању, експериментисању, размишљању, повезивању, изражавању, стварању, дружењу и сарадњи. 

Кључни појмови су међусобно чврсто повезани и чине конструкцију, основу за развијање програма. Централни 
појам је простор, јер се све што видимо и доживљавамо налази у простору. Из овог појма су изведени остали кључни 
појмови. У првом разреду их има три: простор – облик, линија; у другом разреду четири: простор – облик, линија, 
боја; у трећем пет: простор – облик, 

ли- нија, боја, текстура и од четвртог шест: простор – облик, линија, боја,  текстура, светлина. 
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Централни појам, простор, указује на то да програм није усмерен на ускостручне садржаје, већ на свет у коме ученик 
живи и одраста и који треба свесно да опажа, доживљава и истражује из различитих углова. Сви садржаји везани 
за визуелну уметност (укључујући и уметничка остварења из ближе и 

даље прошлости) у блиској су вези са савременим светом и ученици треба постепе- но да истражују и откривају те 
везе. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У првој колони табеле дати су исходи који се достижу до краја школске године. Исходи воде ка постепеном 
развијању компетенција. Достижни су за сваког ученика, у мањој или већој мери. Наставник у току године прати, 
процењује и подстиче развијање индивидуалних потенцијала сваког ученика. 

 

У другој колони табеле предложени су називи целина, а у трећој појмови, подпојмови и теме за разговор и 
истраживање. Нови модел наставе и учења није фокусиран на садржаје. Наставник има слободу да осмисли називе, 
број и редослед наставних тема и наставних јединица, а у складу са дидактичким принципима и условима у школи. 
Настава се не планира према структури уџбеника, јер ученици не уче лекције по реду, већ истражују уџбеник како 
би развијали међупредметне компетенције – у зависности од задатка/теме траже одговарајуће визуелне и/или 
текстуалне податке и информације, повезују их, пореде, стављају у нови контекст, користе их као подстицај за 
стварање... 

У настави треба да доминирају проблемски задаци који циљају више исхода и међупредметних компетенција. 
Задаци и активности треба да буду разноврсни и да омогуће сваком ученику да се развија у складу са својим 
интересовањима, искуством, потребама и потенцијалима. Осим стваралачког рада значајан је и разговор. 
Наставник планира питања која подстичу ученике на размишљање и на развијање креативних идеја (модел 
подстицајних питања се може видети у програму за други разред). 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

На почетку сваког задатка/активности наставник кратко информише ученике шта ће учити и зашто то уче. То је 
нарочито важно зато што се учење одвија кроз игролике, забавне задатке и активности, па се може десити да 
ученици не обрате пажњу на процес учења и стварања. По завршетку рада излажу се сви радови како би ученици 
могли да пореде решења и уче једни од других. 

Самопроцена радова је вербална или писана. Наставник тражи од ученика да усмено опишу свој рад или да напишу 
нешто о свом раду. Уколико наставник процени да су ученици спремни, може да користи прилагођену методу 3, 2, 
1. У интегрисаној настави ученици на листићу пишу: 3 ствари које сам научио/научила на часу, 2 примера која 
илуструју то што сам научио/научила и 1 ствар која ми није јасна или питање које бих поставио/поставила. Када се 
ученици ликовно изражавају, могу да напишу: 3 ствари о којима сам размишљао/размишљала током рада; 2 ствари 
које ми се свиђају на мом раду и 1 ствар коју бих променио/променила или бих урадио/урадила другачије. На 
листићу се уписује име, презиме и назив рада (може и датум), а листић се лепи на полеђину рада или се чува у блоку. 
Ученици не треба да наводе више од једне нејасноће или грешке, ни у случају када им ништа није јасно или 

сматрају да је рад упропашћен. Издвајање само једне нејасноће или грешке постепено оспособљава ученике да 
идентификују најважнији пропуст и да се фокусирају на његово уклањање. Листићи за самопроцену дају 
наставнику потпунију слику о напредовању ученика. 

Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су: 

oднос према раду (ученик је припремљен за час, одговорно користи материјал, прибор и алатке, одржава прибор и 
радни простор...); 

однос према себи (поставља питања, труди се, учи на грешкама, самосталан је у индивидуалном раду, истрајан 
је...); 

однос према другима (поштује договорена правила пона- шања, спреман је да помогне и да сарађује, уважава туђе 
радове, начин размишљања, доживљавања, опажања...); 

разумевање (разуме задатак, разуме појмове, разуме процес, разуме визуелне информације...); 

повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, идеје, дела...); 

оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове, оригиналан је у односу на своје претходне радове...); 
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вербално изражавање (учтиво комуницира, кратко и јасно образлаже свој рад, замисао, утисак, опажање, 
емоције...); 

употреба техника (примењује одговарајући процес, контролише однос воде и боје, бира подлогу у односу на технику, 
бира материјал и технику у односу на идеју). 

Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и циљевима задатка. 

 

 

6.2.6. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 
Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз 

индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског 

сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe 

свoгa и других нaрoдa. 

Разред: Трећи 

 

Годишњи фонд часова: 36 

 

ИСХОДИ 

 
 

По завршеној 

теми/области ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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- опише своја осећања у вези са слушањем 

музике; 

 Композиције различитог карактера и 

елементи музичке изражајности 

(мелодијска линија, темпо, ритам, 

динамика) 

Особине тона: боја (различити 

гласови и инструменти), трајање, 

јачина, тонске висине 

Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и 

инструмент, два гласа, два инструмента, 

један свирач, група свирача, оркестар) 

Различити жанрови везани за уобичајене 

ситуације у животу Музичка прича 

Филмска музика Музички бонтон 

Музика и здравље Дигитализација 

- примењује правилан начин држања тела 

и дисања при певању; 

 

- изговара бројалице у ритму, уз покрет;  

- пева по слуху и са нотног текста песме 

различитог садржаја и расположења; 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

- наведе особине тона и основне музичке 

изражајне елементе; 

 

- разликује инструменте по боји звука и 

изражајним могућностима; 

 

- повезује карактер дела са избором 

инструмента и музичким изражајним 

елементима; 

 

 Дидактичке музичке игре 

- препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се понавља у 

слушаном делу; 

 
Правилaн начин певања – држање тела и 

дисање Правилна дикција 
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- повезује почетне тонове песама – 

модела и једноставних наменских 

песама са тонском висином; 

 
Певање песама по слуху различитог 

садржаја и карактера 

- комуницира са другима кроз извођење 

традиционалних и музичких игара уз 

покрет; 

- свира по слуху и из нотног текста 

ритмичку и мелодијску пратњу; 

- осмисли и изведе једноставну 

ритмичку и 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Певање песама уз покрет 
 

Певање модела и наменских песама и 

повезивање њихових почетних тонова у 

тонском опсегу од ха до це2. 

Певање и свирање песама из нотног текста 

Дечји и алтернативни инструменти 

и начини свирања на њима 
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мелодијску пратњу; 
 

- осмисли музички одговор на музичко 

питање; 

- осмисли једноставну мелодију на 

краћи задати текст; 

- изабере одговарајући музички 

садржај(од понуђених) према 

литерарном садржају; 

- поштује договорена правила понашања 

при слушању и извођењу музике; 

- коментарише своје и туђе извођење 

музике; 

- самостално или уз помоћ одраслих, 

користи предности дигитализације; 

- учествује у школским приредбама 

и манифестацијама 

 Инструментална пратња по слуху 

Певање и извођење музичких игара уз 

свирање на дечјим инструментима – песме 

уз игру, дидактичке игре, музичке 

драматизације 

Свирање инструменталних аранжмана на 

дечјим ритмичким инструментима и на 

алтернативним изворима звука Музички 

бонтон 

Особине тона: боја (различити гласови и 

инструменти), трајање (нотна трајања), 

јачина (динамичке ознаке – пиано, форте, 

кре- шендо и декрешендо), тонске висине 

(од це1 до ге1) 

Елементи музичког писма: линијски 

систем, виолински кључ, трајање тонова 

(половина, четвртина, осмина ноте и 

одговарају- ће паузе) у такту 2/4 

Јединица бројања Тактирање у 2/4 такту 
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МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Стварање једноставне ритмичке и 

мелодијске пратње 

Музичка питања и одговори и музичка 

допуњалка 

Стварање звучне приче од познатих 

музичких садржаја, звучних ономатопеја и 

илустрација. 

 

Кључни појмови садржаја: певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, нотно писмо. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa Музичкa културa укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и програмских 
садржаја. Нагласак у свакој од области је на развоју способности код ученика да комуницирају са другима кроз 
слушање, извођење и стварање музике као и способности да изражавају своје мисли и осећања кроз музику. 

Инсистирање на развоју критичко-аналитичког мишљења има за циљ да помогне ученицима да превазиђу 
површно расуђивање и да развију лично гледиште (засновано на адекватним информацијама) као и да науче како 
да артикулишу своје креативне и уметничке изборе. Ученицима треба дати могућност да буду инвентивни и 
маштовити у свом размишљању, а не само да пронађу тачан одговор. 

Учење о музичкој уметности не може се посматрати само као учење музичке писмености и извођење музичких 
композиција. Учење, поред нужне концетрације на развијању знања и вештина код ученика сходно њиховом 
узрасту и годинама проведеним у учењу музике, треба да развије његову комплетну личност негујући принципе 
вршњачког учења, одговорности и лидерства, великодушности и посвећености другима и појединачног доприноса 
у остваривању циљева у заједничким активностима. Поред тога, музичке активности имају функцију социјалне 
кохезије и спасавања од друштвене маргинализације. 

Програм наставе и учења усмерен је на остваривање исхода при чему се даје предност искуственом учењу у оквиру 
којег ученици развијају лични однос према музици, а постепена рационализација искуства временом постаје 
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теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко 
изражавање ученика кроз извођење музике и музичко стваралаштво. 

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика. Музичке активности су говор у ритму, 
певање, сви- рање, покрет уз музику, слушање музике и видови стваралаштва. Препоручени музички садржаји 
(песме, музичке игре, ритмички и мелодијски аранжмани, композиције за слушање музике) остављају простор за 
избор других садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Да би достигао програмске 
исходе, наставник реализује наставу користећи слушање, глас, покрет и музичке инструменте. Корелација између 
предмета може бити полазиште за бројне активности у којима ученици могу бити учесници  као истраживачи,   
креатори   и   извођачи.   Код   ученика   треба   развијати   дух заједништва кроз рад у групама и у одељењу, као и 
комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. Најважнији покретач наставе треба да 
буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у музичком доживљају као и 
развијању потенцијала за музичко изражавање. 

Наставни програм омогућава да се, поред наведених компо- зиција за слушање и извођење, могу користити и 
композиције које нису наведене, односно, наставник има могућност да максимално до 30%, по слободном избору, 
одабере композиције за слушање и извођење водећи рачуна о примерености наставним садржајима, узрасту 
ученика, њиховим могућностима и интересовањима, естетским захтевима, исходима и локалитету на коме се налази 
школска установа. Однос између понуђених композиција и примера из друге литературе треба да буде најмање 70% 
у корист понуђених. Из поменутог разлога, у програму наставе и учења се налази већи избор наставног материјала 
(за слушање и извођење) у односу на годишњи фонд часова предмета Музичка култура. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање наставе и учења обухвата израду Годишњег плана наставе и учења, Оперативног плана (на нивоу 
месеца) и планирање часа, односно припреме за час. Годишњим планом се дефинише број часова по 
областима/темама, по месецима а у складу са годишњим фондом часова. Оперативни план подразумева одабир и 
операционализацију исхода на нивоу месеца, дефинисање наставних јединица и осталих важних елемената. 

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, конкретизацију исхода у односу на циљ часа, планирање 
активности ученика и наставника у односу на исходе, начин провере остварености исхода и избор наставних 
стратегија, метода и поступака учења и подучавања (водећи рачуна о предзнању, тј. искуству уче ника, које ће 
ученицима омогућити да савладају знања и вештине предвиђене дефинисаним исходима). 
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На часу треба да преовлађује активност којом се савладава нови музички садржај и она је увек повезана са другим 
музичким активностима. Специфичност предмета се огледа у томе да се музичке активности одвијају паралелно 
или једна музичка активност логично води ка другој. 

У планирању активности, наставници треба да, имају у виду да су области уско повезане, а да су знања и вештине 
описане у исходима у свакој области међусобно зависна и комплементарна. 

У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је водити рачуна о школском календару и 
активностима које прате живот школе, па према њима усмеравати и обликовати наставне садржаје. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

На часовима музичке културе најбитније је развијање музичких способности и вештина. Смер наставе је такав да се 
увек креће од звука ка тумачењу. Из тих разлога не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању, извођењу 
и идентификовању музичких садржаја. Критеријум у оцењивању је уложен труд ученика и лично напредовање 
сваког ученика у складу са његовим личним и музичким могућностима. У оквиру свих музичких активности 
потребно је обезбедити пријатну атмосферу, а код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке. 

 

6.2.7. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и 

редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

Разред: Трећи 

 

Годишњи фонд часова: 108 
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ИСХОДИ 
 

По завршетку 

разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- примени једноставнe, двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе 

обликовања); 

- правилно изводи вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања; 

- комбинује усвојене моторичке 

вештине у игри и свакодневном 

животу; 

 
 
 
 

 
ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Основни садржаји 
 

Вежбе за развој снаге са и без 

реквизита 

Вежбе за развој покретљивости са 

и без реквизита 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој брзине и 

експлозивне снаге 

Вежбе за развој 
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- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- коригује сопствено држања тела 

на основу савета наставника; 

- правилно држи тело; 
 

- правилно подиже, носи и 

спушта терет; 

- изведе кретања, вежбе и 

саставе уз музичку пратњу; 

- изведе дечји и народни 

плес; 

- користи терминологију 

вежбања; 

 координације 
 

Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Атлетика 

Техника трчања Истрајно 

трчање 

Скок удаљ згрчном техником 

Бацање лоптице из залета 

Скок увис прекорачном техником 
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- поштује правила понашања 

на вежбалиштима; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизи- 

тима; 

- примени правила игре; 

- навија и бодри учеснике у игри 

на начин којим никога не вређа; 

- прихвати победу и 

 
МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Спортска 

гимнастика 

Вежбе на тлу: вежбе и 

комбинације 

Прескоци и скокови 
 

Вежбе у вису, вежбе у упору и 

вежбе и вежбе променама висова 

и упора 

Вежбе равнотеже на шведској клупи 

и ниској греди 

Основе тимских, 

спортских и 

елементарних игара 

Између четири ватре Мини-

рукомет 

Фудбал – „мали фудбал” 

 

Плес и 

ритимика 

Вежбе са вијачом Вежбе са лоптом 

Народно коло „Савила се бела лоза 

винова” 

Народно коло из краја у којем се 

школа налази 
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пораз као саставни део игре и 

такмичења; 

- уредно одлаже своје ствари пре 

и након вежбања и у другим 

ситуацијама; 

 Пливање Прилагођавање на водену средину 

и основна обука пливања 

Полигони Полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима 
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- правилно изводи и контролише 

покрете у различитим кретањима; 

- прати промене у тежини и 

висини код себе и других; 

- препозна здравствено стање када 

не треба да вежба; 

- примењује хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања и другим 

животним ситуацијама; 

- уредно одржава простор у коме 

живи и борави; 

- користи здраве намирнице у 

исхрани; 

- повезује различита вежбања са 

њиховим утицајем на здравље; 

- препозна лепоту покрета у 

вежбању; 

- се придржава правила вежбања; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

 
Култура 
 

вежбања и 

играња 

Основна правила: Између четири 

ватре,                           

 Мини-рукомета и Фудбала 

Понашање према осталим 

учесницима у игри (према судији, 

играчима супротне и сопствене 

екипе) 

Чување и одржавање 

материјалних добара 

Постављање, склањање и чување 

справа и реквизита неопходних за 

вежбање 

„Ферплеј” (навијање,  победа, 

пораз) 

Породица и вежбање 
 

Вежбање као део дневних 

активности 
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- вреднује сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању 

 

 

 
Здравствено 

васпитање 

Моје срце – пулс Дисање и вежбање 

Хигијена простора за вежбање 

Значај воћа и поврћа у исхрани 

Значај воде за организам и 

вежбање 

Поступање у случају 
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   повреде 

Кључни појмови садржаја: физичке способности, моторичке вештине, здравље, плес и игра. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних, ваннаставних и ваншколских 

организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода овог васпитно-

образовног подручја које се састоји из три предметне области: 

– физичке способности, 
 

– моторичке вештине, и 
 

– физичке и здравствене културе. 
 

Већина исхода у програму је развојног карактера и протежу се кроз цео први циклус основног образовања и васпитања, 

узимајући у обзир узраст ученика и сензитивне периоде развоја физичких способности. 

Програм трећег разреда базиран је на континуираном развијању знања, вештина, ставова и вредности. 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

329 
 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Дефинисани исходи су важан део и незаобилазан елемент процеса планирања наставе и учења. Дефинисани исходи 
представљају резултат учења на крају сваког разреда, па је при планирању рада потребно одредити временску 
динамику у односу на остваривање одређених исхода током школске године. 

Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи током једног или више часова, већ је у 
ту сврху потребно реализовати различите активности током године. 

Предмет се реализује кроз 108 часова практичнe наставe. Број часова датих наставних тема планира се на основу 
процене наставника, материјално- техничких и просторних услова. Наставне теме или поједини садржаји за које 
не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или садржајима програма за које 
постоје одговарајући услови. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања, препоручује се да 
наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

• Ниво ангажованости (активност) и однос ученика према обавезама у Физичком и здравственом васпитању који 
обухвата: 

– вежбање у адекватној спортској опреми; 

– активно учествовање на часовима Физичког и здравственог васпитања; 

–вежбање и играње у слободно време. 

• Приказ два комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), без реквизита. 

• Постигнућа у моторичким вештинама. 

• Индивидуални напредак ученика. 
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Индивидуални напредак сваког ученика процењује се у односу на претходно проверено стање. Приликом 
оцењивања неопходно је узети у обзир способности ученика, степен спретности и умешности. Уколико ученик нема 
развијене посебне способности, приликом вредновања (оцењивања) узима се у обзир његов индивидуални 
напредак у односу на претходна достигнућа и могућности као и ангажовање ученика у наставном процесу. 

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе прати се и вреднује: 

– познавање основних правила елементарних и спортских игара, основних здравствено-хигијенских правила 
вежбања и здраве исхране; 

– учешће у ваннаставним активностима. 

Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од практичног дела наставе, врши се на основу посебног 
ангажовања у настави. 

Праћење, вредновање и оцењивање ученика са инвалидитетом врши се на основу њиховог индивидуалног 
напретка. 

 

6.2.8. ДИГИТАЛНИ СВЕТ 
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6.3. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 
6.3.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна према својим 
правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске и 
локалне заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 

 

Разред: Трећи 

 

Годишњи фонд часова: 36 часова 

 

ИСХОДИ 

По завршеном разреду ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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- својим понашањем показује да прихвата 

различитост других; 

- препознаје у свом окружењу примере 

неједнаког поступања према некој особи 

или групи на основу неког њиховог 

личног својства; 

- се понаша на начин који уважава 

сопствене и туђе потребе, права и 

осећања у свакодневним ситуацијама; 

- препознаје примере 

солидарности у свом окружењу, 

причама, филмовима; 

- укаже вршњацима на особе или групе у 

свом окружењу којима је потребна 

помоћ и подршка; 

- објасни разлику између саосећања, 

солидарности и сажаљења на датом 

примеру; 

- укаже на упрошћено, поједностављено, 

генерализовано и најчешће нетачно 

приказивање некога на приказаним 

примерима; 

- наведе неколико институција у свом 

окружењу које брину о потребама и 

правима грађана, посебно деце; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЉУДСКА ПРАВА 

Сви различити, а сви 
равноправни 

Различитост 

Живот у заједници у којој би сви људи 

били исти (по полу, узрасту, вери, 

националности, образовању, 

интересовању) 

Различитост као богатство једне 

друштвене заједнице 

Отвореност и затвореност за 

различитости 

Различитости у нашој локалној 

заједници 

Равноправност мушкараца и жена 

Уважавање разлика уз једнака права, 

одговорности и могућности 

Дечаци и девојчице – сличности и 

разлике, иста права и могућности 

 
Осетљиве друштвене групе 

Групе којима је услед специфичних 

разлика потребна додатна подршка како 

би имале исте шансе и могле 

равноправно да се укључе у живот 

заједнице и остваре своје потребе и права 

Стереотипи и предрасуде Упрошћено, 

поједностављено, 
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- наведе шта би волео да има у својој 

локалној заједници што сада недостаје; 

 генерализовано и најчешће нетачно 

приказивање некога (сви дечаци су, све 

девојчице су, сви Роми су) Негативно 

мишљење појединаца о некоме ко се не 

познаје довољно Стереотипи и 

предрасуде као основ за дискриминацију 

 
Дискриминација 

Неједнако поступање према особи или 

некој групи на основу неког њиховог 

личног својства (пол, узраст, вера, 

националност, образовање, 

инвалидитет), што за последицу има 

нарушавање њихових 

права и достојанства 

Једнако поступање према неједнакима 

као вид дискриминације 

Етикетирање, ружни надимци као вид 

дискриминације 

- тражи помоћ у ситуацијама кршења 

својих или туђих права; 

- наведе једно удружење грађана у 

свом окружењу и опише чиме се бави; 

- опише на које све начине деца 

његових/њених година могу да брину о 

својој локалној заједници; 

- пажљиво слуша саговорника, слободно 

износи мишљење, образлаже идеје, даје 

предлоге и прихвата да други могу имати 

другачије мишљење; 

- испољава заинтересованост за сарадњу 

и учешће у групном раду; 

- заједно са осталим ученицима учествује 

у проналажењу особа којима је потребна 

помоћ, у изради плана и реализацији 
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акције, њеној промоцији и вредновању  Локална заједница 

Место где грађани задовољавају 

највећи број својих потреба и остварују 

највећи број својих права 

Потребе и права које деца 

задовољавају у локалној заједници 

за образовањем, здравственом заштитом, 

одмором, игром, учествовањем у 

спортским, кулурним и уметничким 

активностима 

Комуналне услуге 

  
ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 

Услуге од општег интереса за све грађане 

локалне заједнице 

Ја и други у 
локалној 
заједници 

водa, превоз, путеви, паркинг, отпад, 

осветљење, паркови, пијаце, димничари 

 Институције и организације Локалне 

заједнице у области обра- зовања, 

културе, здравља, спорта и рекреације, 

очувања околине, безбедности, верске 

организације 
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 Активности и допринос удружења 

грађана у локалној заједници 

 Наша локална заједница 

 Брига наше локалне заједнице о 

потребама и правима својих грађана, 

 Брига наше локалне заједнице о деци 

различитих својстава (пол, узраст, 

сиромаштво, здравље) 

 Доступност садржаја у нашем окружењу 

слепим или глувим особама, родитељима 

са дечијим колицима или особама у 

инвалидским колицима 

 Брига деце о својој локалној заједници. 
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  Солидарност 
 

Потреба узајамне бриге и одговорности 

међу људима 

Лажна солидарност 
 

Разлика између саосећања, сажаљења и 

солидарности 

Примери акција 
  

 

 

 

 
ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

 

 
Снага узајамне помоћи 

солидарности у нашој локалној заједници 

(мобе, добровољно давање крви и 

хуманитарне акције за лечење боле- сних, 

СМС акције прикупљања новца) 

Ситуације у којима свакоме може бити 

потребна помоћ (болест, сиромаштво, 

ратови, поплаве, земљотреси, пожари, 

миграције) Медији као подршка 

солидарности 

  
Волонтирање 
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Добровољно ангажовање појединаца и група 

у пружању помоћи људима, животињама, 

биљкама 

 
Мотиви волонтера – веровање у снагу 

узајамне помоћи, чо- векољубље и хуманост 

 
Волонтерске акције ученика/ученица 

школе у локалној заједници (чишћење 

јавних површина, сађење биљака, помоћ 

старим људима, удомљавање напуштених 

кућних љубимаца) 

 
Активности волонтера Црвеног 

крста у нашој локалној заједници 

 Планирање и извођење акције 

солидарности у локалној заједници 

Утврђивање коме је у заједници 

потребна помоћ Одређивање циља акције 
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 ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција солидарности у 

локалној 

заједници 

Припрема плана акције 
 

– подела улога, договор о роковима, 

начину реализације 

Извођење и документовање акције 

 –видео, фотографије, текстови и сл 

 Промоција акције на нивоу школе 

 –приказивање другим одељењима, 

родитељима и сл 

, прављење постера или паноа, објављивање 

прилога у школском листу 

 Вредновање акције 

 – чиме смо задовољни, шта је могло бити 

боље. 

Кључни појмови садржаја: равноправност, стереотипи и предрасуде, дискриминација, локална заједница, 

солидарност, волонтирање. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Изборни програм Грађанско васпитање за трећи разред организован је, као и програми за претходна два разреда, 
по моделу спирале што значи да су садржаји дати у исте четири области (Људска права, Демократско друштво, 
Процеси у савременом свету и Грађански активизам) али се они проширују и продубљују, а исходи се надограђују 
или се, ако је у питању вештина, даље развијају. Све четири области су једнако важне, а наставник их, у не- 
посредном раду са ученицима, интегрише јер између њих постоји природна веза. 

Програми Грађанског васпитања у првом циклусу, по свом циљу и концепцији, најближи су програмима обавезног 
предмета Свет око нас, односно Природа и друштво. Како ученици расту, повећавају се и њихове когнитивне, 
емотивне и социјалне способности да упознају појаве у свету који их окружује. Зато се у првом разреду проучавају 
појаве из најближег окружења (породица, одељење), затим у другом то је школа, а у трећем разреду програми оба 
предмета предвиђају проучавање појава из ширег окружења, односно локалне заједнице како се она назива у овом 
изборном програму. Сам појам локалне заједнице, у овом програму, се посматра као простор у коме грађани у 
највећој мери задовољавају своје потребе и остварују своја права, а не као дефинисана територијална површина у 
оквиру организације државне управе. 

У трећем разреду ученици проширују свој радијус кретања и сваким даном све боље упознају своју локалну 
заједницу. Знају где је пошта или где су спортски терени, где се иде код лека- ра или у куповину. Међутим, 
недовољно познају ко је обезбедио воду, направио пут или организовао превоз људи, одношење ђубрета, сређивање 
парка или чишћење снега на улицама. Садржај овог програма треба да омогући ученицима да се упознају и са тим 
аспектом комуналног живота грађана у некој локалној зајед- ници, а које се међусобно могу врло разликовати 
(сеоска, приградска, градска) о чему ће наставник свакако водити рачуна и прилагођавати садржај и активности. 
Од ученика се очекује не само да упознају локалну заједницу већ и да имају критички однос према њој, у смислу да 
промишљају шта све недостаје или није довољно развијено како би она у што већој мери задовољавала потребе свих 
грађана који ту живе (више паркова, пешачких прелаза, биоскоп, базен, тржни центар, играоница...). У тим 
активностима ученике треба подстицати да мисле и о потребама других, а не само о сопственим, и да јачају свест и 
осетљивост за специфичне разлике међу људима у заједници по полу, узрасту, здравственом стању, образовању, 
националности, вери. Да та осетљивост постоји показују њихови одговори у којима се залажу да у њиховој локалној 
заједници буде амбуланта, звучни семафори за слепе, паркинг за инвалиде, црква или библиотека. Програм 
предвиђа да ученици боље упознају и различита удружења грађана којих има велики број чак и у сасвим малим 
срединама. Нека од њих су настала недавно (нпр. удружење љубитеља видео игара), нека имају трајање и више од 
једног века (нпр. удружење пчелара), нека су за забаву и задовољење неких интересовања (нпр. хор), а нека су 
основана из хуманих разлога (нпр. удружење Живимо заједно за помоћ особама са сметњама у развоју). Прича о 
удружењима грађана има за циљ подстицање осећаја припадности заједници и спремности за удруживање са 
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другима како би боље функционисали и боље се осећали у својој заједници. Упознавање ученика са солидарношћу 
и волонтирањем треба да обезбеди јачање вредности заједништва, хуманости, личне одговорности и поштовања 
различитости у оквиру локалне заједнице којој природно припадамо. Ученицима ће посебно бити интересантно 
уколико буду у прилици да се упознају са особама које су својим понашањем то и показале. На пример, може се 
организовати разговор са особом која је велики број пута дала добровољно крв и са особом која је примила туђу крв 
што јој је спасло живот. Такође, ученицима би био интересантан и сусрет са особом/особама које су на свом поседу 
изградиле азил за незбринуте животиње и о њима брину док их не удоме. Програм пружа велике могућности да се 
ученици током целе школске године укључују у различита дешавања у локалној заједници (традицонални вашари, 
посела, изложбе, дружења, смотре, фестивали, такмичења, сусрети...) и јачају везе са другим грађанима 
(старијим, болесним, друге вере, друге нације...). 

 

Кроз различите активности и примере потребно је ојачати ученике да разликују саосећање, сажаљење и 
солидарност. Као илустрацију наводимо пример односа према слепим особама где ученицима треба да буде јасно 
да је саосећање кад осећамо колико им је тешко да се самостално крећу улицама уз помоћ белог штапа, да је 
солидарност када осмишљавамо како помоћи тим лицима да се лакше крећу самостално, а да је сажаљење вид 
дискриминације у коме се слепе особе доживљавају као мање способне, другачије, мање вредне или јадне. Многи 
су примери где се дискриминација по различитом основу може довести у везу са предрасудама и стеротипима али 
је на овом узрасту најпогодније о томе говорити на примеру дечака и девојчица, мушких и женских послова, односа 
према Ромима, деци која похађају школу по индивидуал- ном образовном плану или имају било коју сметњу у 
развоју. Није неопходно да ученици у свом речнику имају речи дискриминација, етикетирање, предрасуде и 
стереотипи али је потребно да достигну исходе наведене у програму као што су препознаје у свом окру- жењу 
примере неједнаког поступања према особи или некој групи на основу неког њиховог личног својства или на 
примеру препознаје упрошћено, поједностављено генерализовано и најчешће нетачно приказивање некога или 
нечега. Ови исходи су врло важни јер подржавају развој осетљивости ученика за различите видове неуважавања и 
непоштовања што је основ за постизање исхода програма у следећим разредима, а који имају за циљ даље неговање 
друштвене свести и одговорности. Из тог разлога програм за трећи разред предвиђа акцију солидарности у локалној 
заједници која захтева да ученици „изађу” из школе, пронађу особе или групе којима је потребан неки вид помоћи 
и осмисле на који начин ће исказати своју солидарност с њима. 

 

Грађанско васпитање је део ширег концепта образовања за демократију и грађанско друштво и у том смислу је 
повезано са другим предметима, ваннаставним активностима и етосом школе. Овај програм корелира са 
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предметима Српски језик, Природа и друштво, Ликовна и Музичка култура и зато је сваки вид тематског планирања 
добродошао. 

Како је планом предвиђено да се и у трећем разреду остварује пројектна настава, то је добра прилика да се повеже 
са активностима Грађанског васпитања. Пројектна настава по свом концепту у потпуности одговара природи овог 
изборног програма. Заједничко им је што доприносе когнитивном, афективном и социјалном развоју ученика, као 
и развоју међупредметних компетенци- ја. Пројектна настава има елементе проблемске и истраживачке наставе 
који се односе на тражење решења за неки проблем кроз тимски рад и коришћење савремених технологија. 
Заједничко им је и то што се предност даје процесу рада и сарадњи наспрам самих резултата. Пројектна настава од 
ученика захтева самостално проналажење информација, способност 

решавања проблема, рад у групи, критичко мишљење, доношење одлука, аргументовање, преузимање 
одговорности, поштовање рокова, планирање што су све захтеви и програма Грађанског васпитања, посебно у 
области Грађански активизам. Пројектна настава подразумева унапређивање компетенције ученика да користе 
савремене технологије у образовне сврхе на одговоран и безбедан начин што се уклапа са очекиваним исходима 
програма за Грађанско васпитање у другом разреду (безбедност у коришћењу интернета), а који треба и даље 
неговати. 

У овом програму продукти ученичких активности имају посебан значај. Они могу бити различите врсте: постери, 
аудио-визуелни записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи у току рада на 
неком садржају као вид документовања процеса учења и активности ученика, при интеграцији или рекапитулацији 
обрађених садржаја, процени напредовања ученика, као и самопроцени наставника колико успешно ради. 
Продукти се могу користити и ван одељења/групе, на пример на изложби у холу школе, у школским новинама, 
сајту школе. 

За остваривање програма и достизање дефинисаних исхода врло је важна улога наставника. Он је модел који својим 
понашањем и начином на који организује рад у групи доприноси стварању демократске атмосфере која је погодна 
за размену и аргументовање идеја и мишљења међу ученицима, он је тај који даје повратну информацију и подстиче 
ученике на разумевање односа у групи. Наставник подржава ученике када им је тешко да се изразе, помаже им у 
избору правих речи. Подстицајним питањима може да наведе ученике да сагледају ситуацију из друге перспективе 
што је озбиљан захтев за ученике трећег разреда који су још увек у извесној мери (мада мање него пре) фокусирани 
на сопствене потребе, мисли, осећања. Конструктивна комуникација и демократске процедуре нису само циљ већ и 
начин да се достигну жељени исходи. Наставник треба да обезбеди да се на часу сваки ученик осећа уважено, 
прихваћено и добродошло у својој различитости уз обавезу поштовања и уважавања других и другачијих погледа и 
мишљења. Његова улога је и да обезбеђује наставна средства или упућује ученике да их сами пронађу. За овај 
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програм посебно су погодне информације које нуди сама локална заједница нпр. локалне новине, телевизија и 
радио, информације на сајтовима, различити плакати и лифлети које прави дом здравља, музеј, галерија, 
туристичка агенција, спортски клуб... Ученици који живе у малим срединама, селима где локална заједница свакако 
другачије изгледа од оне у градовима, могу користити информације од својих бака и дека од којих ће сазнати како 
су они задовољавали своје потребе, које су проблеме имали и како су их решавали. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

Оцењивање ученика у Грађанском васпитању се остварује у складу са Правилником о оцењивању у основној 
школи. Оно је описно и подразумева да ученици имају увид у своје напредовање и то не само у остваривању исхода 
из овог програма већ и у развоју неколико међупредметних компетенција, посебно компетенције за Одговорно 
учешће у демократском друштву. Како је највећи број активности ученика у оквиру часова овог изборног програма 
организован кроз групни рад, то значи да наставник треба да има јасне критеријуме праћења напредовања који су 
и ученицима познати. Могу се пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у активностима, како 
прикупља податке, како аргументује, евалуира, документује. Посебно поуздани показатељи су квалитет 
постављених питања, способност да се нађе веза међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са 
аргументима, разликују чињенице од интерпретације, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени 
научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође, наставник прати и вреднује како ученици међусобно 
сарађују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иниција- тиву, како 
превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. Када су у питању 
активности ученика у оквиру последње области, ученици не треба да буду оптерећени резултатима јер и из 
неуспелих акција може се пуно тога научити. Истовремено, наставник пружа подршку ученицима да и сами 
процењују сопствено напредовање и напредовање групе. 
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6.3.2. ВЕРСКА НАУКА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 
 

РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

Годишњи фонд часова: 36                                                Недељни фонд часова: 1 

 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

I – УВОД  

 

Упознавање ученика са садржајима 

предмета и начином рада. 

Мотивисање ученика за похађање 

часова верске наставе и за 

учествовање у раду. 

 

Когнитивни аспект:  

да разуме основнa сазнања 

о темама које ће се 

обрађивати на настави 

Православног катихизиса  

 

Афективни аспект:  

бити подстакнут да 

активно учествује на 

часовима верске наставе и 

примени научено у 

животу. 

Верска настава 

Ученик 

Вероучитељ 

Вера 

Љубав 

Знање 

II - БОГ СТВАРА СВЕТ И 

ЧОВЕКА 

 

Ученицима пружити основ за 

разумевање човека као бића које је 

створено на врхунцу Божјег 

стварања, као круна Божје 

творевине, створеног света. 

Пружити ученицима знање о томе 

да све што је створено, је од Бога и 

да има свој смисао, задатак, мисију 

и место у свету. 

 

 

 

Когнитивни аспект:  
да усвоји, схвати и осети 

да је део целокупне Божје 

творевине. Да је биће 

Божје, створено као 

јединствено, непоновљиво 

и слободно биће из љубави 

Божје. 

Да препозна да смо део 

свог Творца и Његове 

творевине, да нас љубав 

Бог Творац 

Створитељ 

Биће Божије 

Човек 

Свет 

Творевина 
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повезује са другима, Богом 

и светом. 

 

Афективни аспект:            

Да пожели да чини добро 

другима, да изражава 

хришћанску љубав према 

Богу и свету и да има своје 

место, улогу и одговорност 

у том свету.  

III - БОГ НАС ВОЛИ  Пружити и омогућити ученицима 

да схвате да нас је Бог створио из 

љубави као јединствено, 

непоновљиво и слободно биће, које 

му наликује. Да нас је створио по 

свом лику и одразу, у духовном и 

личносном смислу. 

 

 

 

Когнитивни аспект:  

Да осети да  је део Бога и 

Божје љубави и творевине. 

Да нас Творац дарује 

љубављу и слободом, али 

и позива на одговорност и 

узвратне дарове. Да уочи 

да има улогу и значај, да 

сазна да заједница са 

Богом почива на слободи, 

моћи да препозна да је 

даривање плод љубави, 

да сазна да је молитва 

разговор са својим 

Творцем Богом. 

 

Афективни аспект:  

Показати жељу да љубав 

узврати на конкретан 

начин, да буде мотивисан 

да љубав према Богу 

изражава љубављу према 

другом. 

Божја љубав 

Творевина 

Љубав 
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IV - ЗАЈЕДНИЦА БОГА И 

СВЕТА КРОЗ ЧОВЕКА 

 

Да усвоји  и развије и живи лепоту 

заједнице кроз заједницу човека, 

Бога и створеног света. Човек је 

потпун само у заједници. 

 

Когнитивни аспект:            

Да препозна основне 

потребе  личности а то је 

заједница љубави, 

да препозна да сваки човек 

који је посветио свој живот 

заједници, је то 

посвећивање Богу, због 

љубави према заједници: 

Бог, свет, човек. 

 

 Афективни аспект:  

Да се развије жеља да 

према свету и заједници 

подражава пример Божје 

љубави. 

Заједница  

Љубав 

Бог 

Човек 

Створени свет 

 

 

V - ЛИТУРГИЈА- 

ПРЕОБРАЖЕНИ СВЕТ 

 

Пружити ученицима елементарно 

знање о значењу речи Литургија, 

Евхаристија. У смислу тих појмова 

се налази суштина, преображени 

свет. 

Подстицати ученике на лично 

учешће литургији , да развије и 

живи лепоту заједнице кроз 

заједничка причешћивања.         Да 

уочи литургију као најбитнији 

догађај Цркве као заједнице. 

Пружити основ за разликовање и 

упоређивање породичних односа и 

породичног света и односа који 

владају у Цркви за време 

литургије. Ученицима пружити 

основ за разумевање да се кроз 

Когнитивни аспект:           

Да усвоји, развије и живи 

лепоту заједнице кроз 

литургију, заједничку 

трпезу љубави од које се 

вечно живи. ,, Ја сам хлеб 

вечног живота". То је нови 

преображај.  

Афективни аспект:             

Да схвати смисао 

литургије и причешћа као 

сједињење са Господом 

који је међу нама у новом, 

бољем свету. 

Да схвати литургија 

заједница љубави, а Црква 

Божја породица, да осећа 

Литургија  

Љубав 

Заједница 

Преображај света 
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међусобне односе и службе на 

Литургији остварује смисао, новог, 

будућег, преображеног света. 

значење појма заједнице 

као и свој  допринос  

према преображају  света, 

његовом усавршењу. 

VI – ЧОВЕК И ПРИРОДА 

 

Указати ученицима на узрочно-

последичне везе човековог утицаја 

на природу, да Богу узвраћамо 

љубав и захвалност за стварање 

кроз љубав према људима и свету, 

према природи . Пружити 

ученицима елементарно знање о 

екологији и каузалним односима 

човек-природа. 

 

Когнитивни аспект: Бог је 

створио природу као место 

боравишта и живота 

човека, као човеково 

животно окружење. И то је 

Божји дар човеку. 

Усвајање основних 

правила понашања према 

дару и дародавцу. 

 

Афективни аспект: 

Развијати потребу да 

бригом и чувањем природе 

исказујемо љубав Богу. 

Развијати жељу да 

учествује екологији..Да 

усвоји да наш живот и 

здравље искључиво зависе 

од природе, а да природа 

искључиво зависи од 

човека. 

Човек 

Природа 

Каузалитет  

Љубав 

Дар 

Дародавац 

Захвалност 

Екологија 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОРЕЛАЦИЈА 

 
ОПШТЕ СПЕЦИФИЧНЕ 

I – УВОД  

 

Упознавање са садржајем 

програма и начином рада  

Уводне часове требало би 

осмислити тако да 

допринесу међусобном 

Природа и друштво 

Српски језик и 

књижевност 
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Способност да се катихизација 

као духовно-сазнајна делатност 

представи као заједничко дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика.  

 

упознавању ученика, 

упознавању ученика с 

циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али 

и тако да наставник стекне 

увид у то каквим 

предзнањима и ставовима 

из подручја Православног 

катихизиса, група 

располаже.  

Музичка култура 

Ликовна култура 

II - БОГ СТВАРА СВЕТ И 
ЧОВЕКА  

Способност да се усвоје и 

поштују правила понашања  и 

стекне увид откуда свет и ми, 

како смо постали, од Кога смо 

постали. 

Способност да препозна да 

смо део свог Творца и 

Његове творевине, да нас 

љубав повезује са другима, 

Богом и светом. 

 

Природа и друштво 

Српски језик и 

књижевност 

Музичка култура 

Ликовна култура 

(Стварање, стваралаштво 

као израз љубави) 

III - БОГ НАС ВОЛИ 

 

Способност да се испричају и 

разумеју приче које говоре о томе 

да када некога волимо, онда га и 

поштујемо, поштујемо његове 

поклоне, љубав и осећамо 

захвалност. Права, обавезе и 

одговорност су неопходни и у 

заједници и у љубави, да би она 

свима била на радост и корист. 

Препознаје и разуме Божију 

љубав, надлежност, 

компетенцију, улогу и 

службу.  

Природа и друштво 

 

Музичка култура 

Ликовна култура 
 
(Љубав као мотив за све) 

IV - ЗАЈЕДНИЦА БОГА И 

СВЕТА КРОЗ ЧОВЕКА 

 

Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

Препознаје да је заједница 

једино адекватно место 

изражавања себе као 

личности кроз однос и 

Природа и друштво  

Српски језик,  

Ликовна култура, 

Музичка култура 
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подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. Потребно је да 

свако искаже свој доживљај 

заједнице. 

љубав са другима и са 

светом.Сам човек, ван 

заједнице је пусто острво 

без живота. 

  

(Значај заједнице) 

V - ЛИТУРГИЈА- 

ПРЕОБРАЖЕНИ СВЕТ 

 

Свест о заједници, о 

одговорности, о узрочно-

последичној вези, о нашем 

понашању, о свету који може 

бити бољи, ако га ми 

преобразимо. Литургија као 

заједница и као служба која 

преображава свет. 

Настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да литургију схвати 

као заједницу у којој  

остварује пуноћу и 

богатство своје личности. У 

којој мењајући себе, мења и 

свет. Литургија нас 

преображава, а ми онда 

преображавамо свет. 

Природа и друштво  

Српски језик,  

Ликовна култура, 

Музичка култура 

(Како променити свет) 

VI – ЧОВЕК И ПРИРОДА 

 

Способност разумевања 

каузалног односа  

човек-природа-човек. Развијање 

свести да све што радимо 

природи, радимо себи и онима 

које волимо. 

Активно учешће у екологији 

и подизање еколошке 

свести. 

Природа и друштво 

 

Ликовна култура 

 

Српски језик и 

књижевност 

 

 

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ:  

 
Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која својом 
динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације 
стављати нагласак више на доживљајно и сазнајно, а мање на формативно  и информативно.  
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Теоријска настава реализује се у учионици; уз помоћ аудио-визуелних дидактичких средстава. Практична настава 
реализује се у природи и у цркви – учешћем у литургијском сабрању и причешћивању.  

Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у 
погледу употребе разноврсних метода, облика рада и наставних средстава, кроз међупредметно повезивање, и 
формирање квалитетног примењивог ученичког искуства .  

 

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ:  

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) 
наставник ће остварити на два начина: процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика на 
часовима и провером знања које ученици усвајају на часу  разговором и практичним радом на радионицама. 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  усмени разговор и кроз посматрање и праћење 
активности ученика на часу и кроз практичне радионице,  кроз израду паноа, презентација, пројеката... 

 

6.4. ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

6.4.1. ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Разред трећи 

Циљеви програма Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања из 

 програма предмета 

Намена програма Утврђивање и допуњавање градива  

Начин реализације програма 1 час недељно у току школске године,а према потреби 

 ученика  индивидуализираним  обликом  рада  или  у 
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 групама  са  ученицима  који  нису  усвојили  основна 

 знања из програма предмета.  

Носиоци програма Наставници са ученицима  

Начин  вредновања  допунске На редовним часовима 

наставе   

 

    Број  

Област/Тема Садржај програма часова  за  

 

   тему  

     

Језик  Обнављање граматичких и правописних правила   

Граматика 

 Реченица – појам и значење 

8 

 

 

Реченице и врсте речи 

 

  

 Главни делови реченице  

 Глаголи (садашњост, прошлост, будућност)  

 Придеви (описни и присвојни)   

Правопис 

 Научио сам да пишем правилно и лепо – латиницом 8  

 

Научио сам да пишем правилно и лепо – ћирилицом 
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     Писање упитне речце „ли“   

     Писање и употреба великог слова      

     Писање датума, назива, улица, бројева     

     Научио сам из правописа      

     Управни говор 2      

   

Књижевност 

         

           

   

Језичка 

Култура 

 

Изражајно читање и казивање 

  2  

         

            

     УКУПНО     18  

           

 

6.4.2. ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
 

    

Разред трећи 

Циљеви програма Помоћ  ученицима који  нису усвојили  основна 

 знања из програма предмета 

Намена програма Утврђивање и допуњавање градива 

Начин реализације програма 1 час недељно у току школске године, а према 
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 потреби ученика индивидуализираним обликом 

 рада  или  у  групама  са  ученицима  који  нису 

 усвојили основна знања из програма предмета. 

Носиоци програма  Наставници са ученицима 

Начин вредновања допунске На редовним часовима 

наставе    

   Број 

Област/Тема Садржај програма часова   за 

   тему 

    

 Стотине и десетице прве 1000  

Природни Читање и писање бројева римским цифрама одузимање 13 

 Бројеви до  1000 

Сабирање  и троцифрених и једноцифрених бројева  

 

 

 

   

 

 

  Сабирање и одузимање до 1000  

    

Множење и дељење са 10 и 100 

 

      

     Писмено сабирање и одузимање   

     Писмено множење   

     Писмено множење и дељење   
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     Дељење са остатком   

     Редослед операција, заграде   

     Решавање задатака састављањем израза   

 Мерење и мере  

Мерење дужи 

  2 

        

     Мерење масе    

        

 Геометријски    

 

 објекти и њихови  

Раван, тачка, права и полуправа 

 

 

међусобни односи 

  

  

Обим правоугаоника и квадра 

 

       

     О бим троугла    

         

     УКУПНО   18 

          

 

6.5. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
У свакој основној школи има ученика чије интересовање и љубав за музику не може да се задовољи само оним што 
им пружа редовна настава. За такве ученике могу да се организују слободне активности у оквиру музичке и 
фолклорне секције. 
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У зависности од афинитета, креативних способности или извођачких могућности ученика рад се може организовати 
кроз следеће активности: 

солистичко певање; групе певача (дуети, терцети...); „Мали композитор” (експериментисање са инструментима и 
звуцима, звучно осликавање и ритмичка пратња уз стихове, приче, бројалице, песме и музичке игре, компоновање 
мелодије...); „Мала школа инструмента” (металофон, блок флаута, мелодика, Veehharfe/Melodylapharp, ручни 
звончићи, бумвекери...); оркестар (Орфов инструментаријум, разноврсни инструменти...); музичко-креативне 
радионице (прављење музичких инструмената, илустрације везане за наставу музичке културе и школске музичке 
догађаје...); ритмичке радионице (осмишљавање малих музичких игара уз покрет, модерни и традиционални плес, 
ритмичке игре, игре чашама, штаповима, „битбокс” – вокалне перкусије...); посете концертима у школи и ван ње 
(концерти ученика музичких школа, пријатеља школе, концерти у организацији Музичке омладине или неког 
другог удружења, концерти еминентних уметника, мјузикли, музичких  филмова...); музички уредник (одабир 
одговарајућег музичког материјала према датом садржају). 

Програм рада треба прилагодити могућностима сваког ученика или групе. 

 

6.5.1. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Циљ је подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и квалитетног коришћења слободног 
времена, ради богаћења друштвеног живота и разоноде, развијања и неговања другарства и пријатељства, дружење 
са вршњацима кроз заједничко делање, исказивањеспособности, осамостаљивање, развој неких вештина и друго. 

Годишњи фонд 36-72 

Назив предмета ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

Циљ Циљ је подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и 
квалитетног коришћења слободног времена, ради богаћења друштвеног живота и разоноде, 

 развијања и неговања другарства и пријатељства, дружење са вршњацима кроз заједничко 
делање, исказивање способности, осамостаљивање, развој неких вештина и друго. 

Разред Трећи 
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Годишњи фонд 
часова 

36 - 72 часова 

Садржај – 
наставне теме 

Активности 
наставника 

Активности 
ученика 

Основни 
облици 
извођења 
програма 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању 

да: 

Друштвене 
активности:  

Активности поводом 
обеежавања: Међународни 
дан река, Светски дан 
породице, 

Дан заштите животне 
средине. 

- Припрема  
потребан материјал 

- Планира                                                        садржаје 

- Поставља циљеве 
рада 

- израда паноа 

- посете 

- изложбе 

- метода 
практичних  
радова 

- текстуална 

- кооперативна 

- разуме сарадњу са 
локалном                                                      
заједницом 

- има свести о здравом 
начину живота 

- поштује разлике и 
уважава своје и туђе 
потребе 

Техничке активности: 
- Уређење школског 

простора 
- Израда честитки поводом 

значајних датума 
 

- Припрема 
потребан 
материјал 
- Планира 
садржаје 
- Поставља 

циљеве рада 

- чишћење 
- купљење 
папирића 
- сечење, 
лепљење, 
цртање, 
сликање 

- метода 
практичних 
радова 

- демонстративна 

- покаже 
креативност, 
уредност, 
прецизност, 
- има изграђен став 
према загађењу 
животне средине 

Хуманитарне 
активности 

Акције поводом    

 - Дечје  недеље 
- Јесењи крос 
-Сарадња са Црвеним 
крстом 
-Помоћ болесном другу 

- Припрема потребан 
материјал 
- Планира 
        садржаје 
- Поставља циљеве 
рада 
- Пружа повратну 
информацију 

- прикупљање      
новца, школског 
прибора, 
играчака… 

- припреме за      крос 

- посете 

- демонстративна 

- кооперативна 

- дијалошка 

- буде хуман 

- поштује разлика и 
разуме туђе потребe 

- развије такмичарски дух 
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Спортске активности 
- Организовање 
спортских 
такмичења 
- одељенска 
- међуодељенска 
-  међушколска 

- Планира 
садржаје 

- Поставља 
циљеве рада 

- игра 
- различити 

облици 
кретног 
изражавања 

- демонстративна 
- кооперативна 
- дијалошка 

- развије такмичарски 
дух 

- унапреди моторику и 
спретност 

Културне 
активности 
Посете: 
- позоришту 
- музеју 
- учествовање у 
активностима поводом 
школских празника 

- Припрема 
потребан 
материјал 

- Планира 
садржаје 

- Поставља 
циљеве рада 

- посете 
културним 
установама 
- јавни наступи 
- припрема за 
такмичење 
рецитатора 

- демонстративна 
- текстуална 
- стваралачка 
- игра улога 

- развије општу културу 
- развије стваралачке 

способности 
- унапреди машту и 

оригиналност 
- има смисла за лепо 

 

 

 

6.5.2. ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

Циљ наставе је развој моралних особина и ставова и уверења ученика, својим примером учитељ упознаје ученикеса 
школским животом и односима који уважавају друге. Упућује на естетска осећања, формирање културно-
хигијенских и здравствених навика и формирање става о заштити животне средине. 

Годишњи фонд часова 36 

 

ТЕМЕ 

 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 
ПЛАНИРАНОГ 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

357 
 

БЕЗБЕДНОСТ -На путу од куће до школе 

-Ко нам помаже у саобраћају 

-Полицајац је наш пријатељ 

1. Компетенција за 
целоживотно учење  

2. Комуникација  

3. Рад с подацима и 
информацијама 

 4. Дигитална 
компетенција  

5.Решавање проблема 
6.Сарадња 

7. Одговорно учешће у 
демократском друштву 

 .8. .            Одговоран однос према 
здрављу 

9. Одговоран однос према 
околини 

10. Естетичка 
компетенција  

11.            Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву. 

-повезивање 
садржај рада са 
ситуацијама из 
свакодневног 
живота у школи и 
ван ње 

-одабир и 
коришћење 
одговарајућих 
метода и техника 
рада организовање 
истраживачких 
активности 

-оцењивање 
позитивних страна 
понашања и рада и 
како се могу још 
побољшати 

-израда паноа 
организовање 
радионица 

КАКО ДО ДОБРОГ УСПЕХА И 

ПРИМЕРНОГ ВЛАДАЊА 

-План рада и одмора у току дана 

-Оцена 

-Школске обавезе 

-Шта је примерно владање 

ЖИВОТ У ШКОЛИ -Права и обавезе 

-Односи у одељењу 

-Дечија недеља 

-Дан школе 

-Савиндан 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА -Бонтон 

-Боравак у фискултурној сали 

-Понашање у школи и ван школе 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

-Учионица 

-Школско двориште 

-Чувајмо природу 

-постављање 
ученика у 

различите 
ситуације 
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ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА И 
ПРОГРАМИ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ 

-Коме се обраћамо када се над 
нама врши насиље или смо 
сведоци насиља 

-Насиље, злостављање, 
занемаривање 

-Нивои насиља 

евалуације и 

самоевалуације; 

 

 

7. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

7.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ФОНДА ЧАСОВА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

 

Редни 

број 

  

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

  
ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 
 

 

      

      

     
 

   

       

   

 

  

Нед. 

 

Год. 

 

     

  

 

      

1.   Српски језик 5   180  
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2. 

  

Страни језик-енглески 2 

  

72 

 

     

3. 

  

Матемaтика 5 

  

180 

 

     

4.   

Природа и друштво 

2   72  

        

5. 

  

Ликовна култура 2 

  

72 

 

     

6. 

  

Музичка култура 1 

  

36 

 

     

7. 

  

Физичко васпитање 3 

  

108 

 

     

8.   

Пројектна настава 

  

36 

 

   1   

  Укупно : А  21  756 

 

 

 Редни   

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
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 број           

1.   Верска настава / Грађанско васпитање 1   36  

         

2.   Народна традиција 1   36  

         

3.   Чувари природе 1   36  

         

4.   Од играчке до рачунара 1   36  

          

    Укупно : Б 2   72  

          

    Укупно : А+Б 23   828  

          

 Редни   

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

       

           

 број           

          

1.   Редовна настава 23   828  
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2.   Допунска настава 1   36  

         

3.   Додатни рад 1   36  

         

 Редни   

Д.  ОСТАЛИ  ОБЛИЦИ   ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

       

 број          

            

1.   Час одељенског старешине 1   36  

         

2.   Друштвене,   техничке,   хуманитарне,   спортске   и 1-2   36-72  

       

3.   Екскурзије  1 дан 

      

4.   Настава у природи  7-10 дана годишње 
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7.2. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
 

 

7.2.1.  СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
Циљ учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради 
правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног 
идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске 
баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности. 

Разред: ЧЕТВРТИ 

Годишњи фонд часова: 180 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

чита са разумевањем различите врсте текстова; 

укратко образложи свој утисак и мишљење 
поштујући и другачије ставове; 

разликује књижевне врсте: шаљиву народну песму, 
басну и причу о животињама, приповетку, роман за 
децу и драмски текст; 

одреди тему, редослед догађаја, време и место 
дешавања у прочитаном тексту; 

именује позитивне и негативне особине ликова; 

уочи и издвоји основне елементе лирске песме 
(стих, строфа, рима и ритам); 

тумачи идеје књижевног дела; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 

Шаљива народна песма Женидба 
врапца Подунавца 

Војислав Илић: Јесен/Владислав 
Петковић Дис: Зима 

Момчило Мошо Одаловић: Молитва за 
маму 

Мирослав Антић: Космонаутска песма 

Бранко Миљковић: Песма о цвету 

Добрица Ерић: Завичај/Oтаџбина је 
наша очевина/Момчило Мошо 
Одаловић: Птице косовчице 
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препозна ситуације кршења/остваривања права 
детета и стереотипе у књижевним делима; 

уочи персонификацију и разуме њену улогу у 
књижевном делу; 

разликује описивање, приповедање (у 1. и 3. лицу) и 
дијалог у књижевном делу; 

преприча текст из различитих улога/перспектива; 

уочи основни тон књижевног текста (ведар, тужан, 
шаљив); 

уочи супротстављеност лица у драмском тексту; 

чита текст поштујући интонацију реченице/стиха; 

изражајно рецитује песму и чита прозни текст; 

изводи драмске текстове; 

усвоји позитивне људске вредности на основу 
прочитаних књижевних дела; 

повеже граматичке појмове обрађене у претходним 
разредима са новим наставним садржајима; 

разликује речи које мењају облик (именице, 
заменице, придеви, бројеви, глаголи) и уочи оне које 
су увек у истом облику; 

одреди основне реченичне чланове; 

разликује врсту речи од службе речи у реченици; 

поштује и примени основна правописна правила; 

правилно пише сва три модела управног говора; 

 
 
 
 
 
 

КЊИЖЕВНОСТ 

Мирослав Антић: Прва 
љубав/Најљубавнија песма/Алексије 
Марјановић: Љубав 

Бранко Ћопић: Месец и његова 
бака/Десанка Максимовић: 

Пауково дело 

Бранислав Црнчевић: Кад би мени дали 
један дан 

Владимир Андрић: Дај ми крила један 
круг 

Народна песма Милош у Латинима 

Народна песма Јетрвица адамско 
колено 

Проза 

Народна прича о животињама: Међед, 
свиња и лисица 

Народна приповетка: Најбоље 
задужбине 

Народна приповетка: Ветар и сунце 

Народна бајка: Пепељуга 

Бранислав Нушић: Прва љубав 
(одломак из Аутобиографије) 

Бранислав Црнчевић: Босоноги и небо 

Гроздана Олујић: Стакларева љубав 
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употреби основне облике усменог и писменог 
изражавања: препричавање, причање и описивање; 

употреби речи истог облика, а различитог значења, 
као и речи истог значења, а различитог облика; 

препозна значење речи и фразеологизама који се 
употребљавају у свакодневној комуникацији; 

напише разгледницу, честитку, приватно писмо; 

прилагоди језички израз комуникативној ситуацији 
– формалној и неформалној; 

повеже информације исказане у линеарном и 
нелинеарном тексту и на основу њих изводи 
закључак; 

правилно структурира текст; 

учествује у предлагању садржаја и начина рада. 

Светлана Велмар Јанковић: Стефаново 
дрво 

Лав Николајевич Толстој: Врабац и 
ласте/Два мраза 

Драган Алексић: Позориште на небу 

Весна Алексић: Детективско срце 

Ханс Кристијан Андерсен: Ружно Паче 
– читање у наставцима 

Драмски текстови 

Гвидо Тартаља: Подела улога 

Љиљана Крстић: Кад пролеће дође 

Дејан Алексић: Слава 

Научнопопуларни и информативни 
текстови 

(из књига, енциклопедија и часописа за 
децу) 

о нашим знаменитим књижевницама, 
сликаркама и научницама; 

о природним лепотама и културним 
знаменитостима Србије; 

о занимљивим пределима, народима, 
обичајима у свету 

бонтон. 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
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Милован Данојлић: Избор из поезије за 
децу 

Драган Лукић: Избор из поезије за децу 

Јасминка Петровић: О дугмету и срећи 

Рене Гијо: Бела Грива 

Ерик Најт: Леси се враћа кући 

Александар Поповић: Пепељуга 

ДОПУНСКИ ИЗБОР 

(са наведеног списка или по сопственом 
избору бирају се три дела) 

Избор драмских текстова за децу 

Бранко В. Радичевић: Песме о мајци 

Светлана Велмар Јанковић: Књига за 
Марка/Очаране наочаре 

Горан Петровић: Разлике 

Едмондо де Амичис: Срце 

Јохана Шпири: Хајди 

Михаел Енде: Бескрајна прича 
(одломак) 

Астрид Линдгрен: Пипи Дуга Чарапа 

Златко Васић: Чаробно путовање 

Урош Петровић: Мартинина велика 
загонетна авантураГордана 
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Тимотијевић: Сличице/Владимир из 
чудне приче 

Угљеша Шајтинац: Чарна и Несвет 

Момо Капор: Сања 

Весна Алексић: Брљиво срце 

Књижевни појмови: 

шаљива народна песма, 

прича о животињама, 

особине народне епске песме, 

приповетка, 

роман за децу, 

персонификација, 

опис природе и ликова, 

приповедање у 1. и 3. лицу, 

сукоб драмских лица. 
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ЈЕЗИК 

Граматика, 
правопис и 
ортоепија 

Речи које у писању и говору мењају 
облик; речи које не мењају облик (без 
именовања врста непроменљивих 
речи). 

Реченица и реченични чланови 
(субјекат, предикат, објекат, прилошке 
одредбе). 

Појам субјекта; различите врсте речи 
(именице и личне заменице) у функцији 
субјекта; изостављени субјекат. 

Појам предиката (глаголски предикат). 
Појам објекта (именице у функцији 
објекта). Прилошке одредбе за време, 
место и начин. 

Речи и групе речи у функцији субјекта, 
објекта и прилошких одредаба; придев 
уз именицу у служби атрибута у оквиру 
групе речи која има службу субјекта или 
објекта. 

Управни говор (трећи модел). Велико 
слово: 

имена становника држава и насеља; 
називи улица и тргова; имена из 
уметничких дела – примери из 
обрађених дела (нпр. Ружно Паче...); 

устаљена и посебно наденута имена 
животиња; 

називи институција, предузећа и 
установа, манифестација; устаљена 
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имена историјских догађаја и личности 
(усклађено са предметом Природа и 
друштво). 

Речца ли; скраћени упитни облик је ли 
(је л’) према узрочном везнику јер. 

Предлог са уз заменице (нпр. са мном, с 
њом и сл.). Писање вишечланих бројева. 

 

 

 

 

 

 

 

Основни облици усменог и писменог 
изражавања: препричавање текста у 
целини и по деловима (по датом плану); 
причање 

у дијалошкој форми (уношење дијалога, 
управног говора у структуру казивања); 
описивање односа међу предметима, 
бићима и појавама; описивање природе, 
личности, књижевних ликова и сл. Речи 
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ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

истог облика, а различитог значења; 
речи истог значења, а различитог 
облика (на примерима књижевних 
текстова); устаљени језички изрази. 

 

Разгледница, честитка, писмо. 

Књижевни и други текстови (линеарни 
и нелинеарни) у функцији 
унапређивања језичке културе. 

Говорне вежбе: рецитовање, изражајно 
читање, сценско приказивање 
драмског/драматизованог текста и сл. 

Правописне вежбе: диктат; управни 
говор (сва три модела); наводници; 
велико слово; заменица Ви из 
поштовања; спојено и одвојено писање 
речи (речца ли, предлог са, вишечлани 
бројеви). Језичке вежбе: допуњавање 
реченица предикатом у садашњем, 
прошлом и будућем времену; 
проширивање реченица; укрштене 
речи; асоцијације. 

Лексичко-семантичке вежбе: 
одређивање значења устаљених израза; 
састављање речи на основу датог 
почетног и последњег  слова; 
допуњавање низа речима које су 
повезане са датом речју.  Два школска 
писмена задатка – један у првом и један 
у другом полугодишту. 
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Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 
Програм наставе и учења Српског језика заснован је на ис- ходима, односно на процесу учења и ученичким 
постигнућима. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, 
проширује и продубљује кроз све три предметне области. 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за 
час/дан/седмицу. Годишњи план садржи број часова по областима распоређених по месецима, а у складу са 
школским календаром, планираним фондом часова по областима и годишњим фондом часова. 

Новина програма за четврти разред јесте допунски избор лектире који омогућава учитељима да са наведеног списка 
или по сопственом избору бирају три дела која ће на часовима обрађивати. Изборни део допушта наставнику већу 
креативност у достизању исхода. Обимнија дела ученици могу читати у слободно време, чиме се подстиче развијање 
континуиране навике читања. Повећан број дела у допунском избору лектире указује и на могућност обраде 
појединих предложених садржаја на часовима додатне наставе. 

 
Приликом креирања годишњег и оперативних планова неопходно је водити рачуна о школском календару и 
активностима које прате живот школе. Оперативни план садржи рубрику са операционализованим исходима, 
дефинисаним наставним јединицама, рубрику за планирану међупредметну повезаност и рубрику за евалуацију 
квалитета испланираног, као и друге елементе према процени наставника. Припрема за час подразумева 
дефинисање циља часа, дефинисање исхода у односу на циљ часа, планирање активности ученика и наставника у 
односу на циљ и дефинисане исходе, планиране начине провере остварености исхода. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

КЊИЖЕВНОСТ 
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У настави књижевности најважније је код ученика развијати способност читања књижевних текстова са 
разумевањем, подстицати љубав према читању, градити осећај за лепо и вредно, васпитавати укус и неговати 
истрајност у читању и доживљавању књижевног дела. У разговору са ученицима треба неговати способност ученика 
да опишу доживљај прочитаних књижевних дела, изнесу мишљење о њима, да разумеју најразличитије особине и 
поступке ликова и донесу суд о њиховим поступцима и особинама, као и о различитим догађајима у тексту. Читање 
захтева време, истрајност и посвећеност, а неговање ових карактеристика представља основ за сва даља учења. 
Посебно је важно што књижевност код ученика развија емпатију, тиме што се ученици уживљавају у естетски свет 
дела и емотивно га проживљавају. Настава књижевности јача национални и културни идентитет ученика, кроз 
упознавање своје књижевности и културе, као и књижевности и културе других народа. 

ЈЕЗИК 

У настави језика ученици овладавају граматичким и правописним правилима стандардног српског језика која ће 
примењивати у писаној и говорној комуникацији. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Један од основних задатака наставе језичке културе одно си се на усавршавање језичкоизражајних средстaва код 
ученика, односно на развијање, богаћење и унапређивање њихове језичке способности. Област Језичка култура 
обухвата усмено и писмено изражавање. Наставни рад у овој области реализује се у садејству са другим двема 
областима: са језиком и књижевношћу, али и кроз самосталне наставне јединице. Ваљано усмено и писмено 
изражавање омогућава ученику да успешно учи и савлада и друге школске предмете. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са 
Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Оцењивање би требало да буде усмерено 
на добијање информација о обрасцима мишљења и условима под којим ученик може да примени знање стечено 
током наставе језичке културе у свакодневној формалној и неформалној комуникацији. 

Процес праћења и вредновања једног ученика треба започети иницијалном проценом нивоа постигнућа ученика. 
Акценат би требало да буде на учениковим способностима – на ономе што ученик може или покушава да учини. 
Током процеса наставе и учења учитељ континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог 
постигнућа тако што ће повратна информација бити довољно јасна и информативна, како би била подстицајна за 
даље напредовање ученика. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 
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информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању 
исхода предмета, као и напредак других ученика. 

 

7.2.2. МАТЕМАТИКА 

 
Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије 
основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације 
математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из 
свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Разред: ЧЕТВРТИ 

Годишњи фонд часова: 180 

 
ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

прочита, запише и упореди природне 
бројеве и прикаже их на бројевној правој; 

одреди месну вредност цифре; 

изврши четири основне рачунске 
операције у скупу N0; 

састави израз, израчуна вредност 
бројевног израза и примени својства 
рачунских операција; 

реши једначине и неједначине и провери 
тачност решења; 

 

 

 

 

 

 

БРОЈЕВИ 

Скуп природних бројева са нулом. Декадни 
систем записивања бројева. Месна вредност 
цифре. 

 

Својства скупа природних бројева. 
Сабирање и одузимање (писмени 
поступак). Множење и дељење (писмени 
поступак). 

Својства рачунских операција (изражена 
формулама). Изрази са више операција 
(бројевни изрази и изрази са 
променљивом). 

Једначине и неједначине у скупу N0. 
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реши проблемски задатак користећи 
бројевни израз, једначину или 
неједначину; 

процени вредност израза са једном 
рачунском операцијом; 

одреди вишеструке декадне јединице 
најближе датом броју; 

прочита и запише разломке облика   (m, 

n ≤ 10); 

упореди разломке облика са једнаким 
бројиоцима или имениоцима; 

сабере и одузме разломке са једнаким 
имениоцима; 

запише резултат мерења дужине 
децималним бројем са највише две 
децимале; 

сабере и одузме децималне бројеве са 
највише две децимале; 

чита, користи и представља податке у 
табелама или графичким дијаграмима; 

формира низ на основу упутства; 

реши задатак применом различитих 
начина представљања проблема; 

именује елементе и опише особине квадра 
и коцке; 

Разломци облика   (m, n ≤ 10). 

Упоређивање разломака са једнаким 
бројиоцима. 

Једнакост разломака. 

Сабирање и одузимање разломака са 
једнаким имениоцима. Децимални запис 
броја са две децимале. 

Сабирање и одузимање децималних 
бројева. 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

Квадар и коцка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерење површине (m2, dm2, cm2, mm2, km2, 
ha, a). Површина квадрата и 
правоугаоника. 

Површина квадра и коцке. 

Мерење запремине (m3, dm3, cm3, mm3). 
Запремина квадра и коцке. 
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црта мреже и прави моделе квадра и 
коцке; 

препозна сликовну представу изгледа тела 
посматраног са различитих страна; 

прочита, упореди и претвори јединице за 
мерење површине и запремине; 

израчуна површину квадрата и 
правоугаоника; 

израчуна површину и запремину квадра и 
коцке; 

реши проблемске задатке у контексту 
мерења. 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 
Кључни појмови садржаја: бројеви прве хиљаде, разломак, децимални запис броја, круг, троугао, правоугаоник, 
квадрат, угао, паралелне праве, нормалне праве, појам површине, једначине и неједначине, мерење дужине, масе, 
времена и запремине течности. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 
Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број часова за тему, 
број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање, увежбавање и систематизацију градива). 
Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен за поједине теме по 
типовима часова (обрада новог градива, утврђивање и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација 
градива), водећи рачуна о циљу предмета и исходима. 

Бројеви (132; 42 + 90) 

Геометрија (12; 4 + 8) 

Mерење и мере (28; 9 + 19) 
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Напомена: за реализацију четири писмена задатака (у трајању од по једног часа), са исправкама, планирано је осам 
часова 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да 
планира како да ученици достигну исходе и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са 
ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику 
потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, дате исходе треба разложити на мање и 
на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се 
неки могу лакше и брже достићи, док је за одређене исходе потребно више времена и активности, као и рада на 
различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. Наставу 
у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само ка достизању појединачних 
исхода. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА                                                              

Бројеви 

У четвртом разреду проширује се блок бројева на коме се ради, упознавањем природних бројева већих од 1.000 и 
формирањем појма скупа природних бројева N и скупа природних бројева са нулом N. Упознају се својства скупа 
N: уређеност, кардиналност, ограниченост са леве стране као и својства рачунских опера- ција (замена места 
сабирака, здруживање сабирака, замена места чинилаца, 0 као сабирак, 1 као чинилац, множење збира и разлике 
бројем, сталност збира и разлике). Бројеви се представљају у декадном запису као збирови вишеструких декадних 
јединица (4 321= 4 000 + 300 + 20 + 1) или збира производа једноцифрених бројева и декадних јединица (4 321 = 4 
· 1 000 + 3 · 100 + 2 · 10 + 1 · 1). Одређује се месна вредност цифре у броју. Поступни развој појма броја подстиче се 
визуелним представљањем бројева на бројевној правој као и активностима одређивања најближе (вишеструке) де 
кадне јединице. 

Геометрија 

Формирање геометријских идеја започето је, у првом разреду, посматрањем и описивањем предмета у реалном 
простору: полазећи од просторних облика познатих из свакодневног живота (коцка и лопта, квадар и ваљак, 
пирамида и купа), најпре су издвојени равни геометријски облици (круг, квадрат, правоугаоник, троугао),  затим су 
издвојене линије којима су оивичени уочени облици и најзад тачке као пресеци линија. У четвртом разреду, 
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заокружује се прва етапа учења геометрије анализом геометријских тела, заснованом на примени знања и вештина 
стечених учењем геометрије у ранијим разредима. 

Мерење и мере 

Увођењу стандардних мерних јединица за површину (mm2, cm2, dm2, m2, a, ha, km2) треба да претходи обнављање 
мерења дужине и одговарајућих стандардних јединица мере, као и подсећање на концепт мерења површине 
геометријских фигура, који су ученици упознали у трећем разреду без увођења стандардних јединца. Важно је да 
ученици овладају претварањем мерних јединица из већих у мање и обрнуто, вишеименованих у једноименоване и 
обрнуто, као и упоређивањем величина датих у истим или различитим мерним јединицама. Неопходно је да 
ученици повежу идеју поплочавања правоугаоника подударним квадратима са формулом за израчунавање 
површине правоугаоника. У задацима треба потенцирати правилан математички запис, прецизност и уредност 
приликом цртања и израчунавања. Реалним примерима треба развијати способност процене површина 
(просторија, станова, игралишта, парцела итд.) и њиховог међусобног односа. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена 
остварености исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање разво ја и напредовања ученика. Тај процес 
треба започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих 
извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у 
групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености 
исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је 
ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

 

7.2.3. ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 

Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање 
способности за одговоран живот у њему. 

Разред: ЧЕТВРТИ 

Годишњи фонд часова: 72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

– одреди положај и границу Србије, 
положај главног града и већих насеља 
на географској карти Србије; 

– одреди положај и именује природне 
и друштвене објекте на географској 
карти Србије; 

– повеже различите природно-
географске карактеристике Србије са 
размештајем становништва, изгледом 
насеља и делатностима људи; 

– уважава националну и културну 
разноликост као основу за суживот 
свих грађана Републике Србије; 

– представи знамените личности, 
културна добра и природне 

лепоте по којима је Србија 
препознатљива у свету; 

– у дискусији даје предност 
коришћењу локалних производа, 
производа направљених од 
рециклираних материјала, као и 
коришћењу обновљивих природних 
ресурса; 

повеже промене у изгледу свог тела и 
понашања са одрастањем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моја отаџбина 
Република Србија 

Природне и 
друштвене 
одлике Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положај, територија, граница и 
симболи Србије (грб, застава и химна) 
и национална валута. 

Природне карактеристике Србије – 
рељеф, воде, шуме. 

Типичне, ретке и угрожене врсте 
биљака и животиња – значај и 
заштита. 

Национални паркови Србије. 

Друштвене карактеристике Србије 
(становништво, насеља и 

делатности). Грађани Србије (права и 
обавезе, демократски односи и 
интеркултуралност). 

Привредне карактеристике Србије 
(природни ресурси и делатности у 
различитим крајевима). 

Одржива употреба природних ресурса 
(извори енергије, чиста вода, чист 
ваздух, плодно земљиште, руде, 
разноврсност биљног и животињског 
света). 

 

 

Човек – природно, друштвено и свесно 
биће. Физичке промене у пубертету. 

Дигитална безбедност и последице 
прекомерног коришћења 
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планира своје дневне активности и 
време проведено уз ИКТ уређаје; 

затражи помоћ уколико се суочи са 
непримереним садржајима у 
дигиталном окружењу; 

идентификује и самостално раздваја 
смеше просејавањем, одливањем, 
цеђењем и испаравњем; 

испита електричну проводљивост 
материјала помоћу једноставног 
струјног кола; 

наведе примере штедљивог 
коришћења електричне енергије; 

наведе примере употребе магнета у 
свакодневном животу; 

–наведе примере превенције и 
заштите од пожара; 

– прикаже хронолошки на ленти 
времена значајне историјске 

догађаје и личности; 

Човек – 
природно и 
душтвено биће 

информационо-комуникационих 
технологија; непримерени садржаји. 

 

 

 

Материјали 

Смеше (течности, храна, земљиште, 
ваздух). 

Раздвајање састојака смеше 
(просејавање, одливање, цеђење, 
испаравање). 

Наелектрисавање предмета од 
различитих материјала. Електрична 
проводљивост – проводници и 
изолатори. Рационална потрошња 
електричне енергије и правилно 
руковање електричним апаратима у 
домаћинству. 

Магнетна својства материјала 
(природни магнети, могућност 
намагнетисавања тела и својства које 
тада испољавају). 

Запаљиви материјали (ознаке за 
запаљиве материјале). Ваздух – 
кисеоник као чинилац сагоревања. 

Опасност и заштита од пожара. 
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– опише начин живота људи кроз 
време користећи различите изворе 
информација; 

– представи ток и резултате 
истраживања (писано, усмено, помоћу 
ленте времена, презентацијом и/или 
цртежом и др.); 

– пронађе и одабере потребне 
информације из различитих извора 
(писаних, сликовних, дигиталних); 

– повеже резултате рада са уложеним 
трудом; 

– сарађује са другима у групи на 
заједничким активностима; 

– учествује у друштвено-корисним 
акцијама уз подршку одраслих. 

 

 

 

Прошлост Србије 

Живот у далекој прошлости (долазак 
Словена на Балканско полуострво, 
области које су Срби населили; начин 
живота). 

Српска држава за време владарске 
породице Немањића – успон 

и слабљење (владари – Стефан 
Немања, цар Душан, цар Урош; 
култура, начин живота). 

Живот под турском влашћу (начин 
живота, облици пружања отпора). 

Настанак и развој модерне српске 
државе (Први и Други српски устанак 
– узрок и ток; вође устанка; култура, 
начин живота). 

Србија у савремено доба (Први 
светски рат, настанак југословенске 
државе, Други светски рат, промена 
облика владавине, распад 
југословенске државе и осамостаљење 
Србије; култура, начин живота). 
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Кључни појмови садржаја: крај, човек, животне заједнице, оријентација у времену и простору, прошлост 
краја, кретање, материјали. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм предмета Природа и друштво задржао је постојећи оквир, план наставе и учења од два часа недељно, 
односно 72 часа годишње и досадашњи завичајни принцип. 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање обухвата креирање годишњег и оперативних пла- нова, као и развијање припрема за час/дан/седмицу. 
Годишњи план креира се у форми гантограма и садржи број часова по темама распоређених по месецима, а у 
складу са школским календаром, годишњим фондом часова, планираним фондом часова по темама. Полазећи од 
датих предметних исхода и препоручених садржаја од наставника се очекује да дати програм контекстуализује 
према потребама конкретног одељења имајући у виду карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне 
материјале које ће користити, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, као и друге 
ресурсе школе и локалне средине. 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

- индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина, темпа учења и брзине напредовања; 

- интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и 
различитих наставних предмета; 

- партиципативним и кооперативним активностима које омо гућавају сарадњу; 

- превасходно активним и искуственим методама наставе и учења; 

- уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и 
садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свакодневном животу; 
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- неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

- редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању предметних 
исхода и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре, као и     до сада, креира свој годишњи (глобални) план рада 
из кога касније развија своје оперативне планове. Како су исходи дефинисани за крај наставне године, наставник 
треба да их операционализује прво у оперативним плановима, а потом и на нивоу конкретне наставне јединице. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

При остваривању циља и предметних исхода предмета При- рода и друштво мора се имати увиду да су садржаји, 
методе наставе и учења и активности ученика неодвојиви у наставном процесу. Концепт наставе засноване на 
процесу и исходима учења подразумева наставу чији превасходни циљ није преношење предметних садржаја, већ 
изградња и развој знања као основе на којој се ра- звијају разноврсна умења. У том смислу, програм наставе и учења 
нуди садржински оквир, а учитељ има слободу да уместо њих изабере и неке друге садржаје уколико сматра да су 
ти садржаји примеренији средини у којој ученици живе, узрасним и развојним карактеристикама ученика и 
њиховим интересовањима. Суштина је у томе да садржаји буду у функцији остваривања исхода, а не сами себи циљ. 
Учитељ има значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности 
ученика како би водио ученике ка остваривању датог исхода. 

 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика само је део праћења и вредновања образовно-васпитне 
праксе. Резултате целокупног праћења и вредновања наставник узима као основу за планирање наредних корака у 
раду са ученицима и развијању своје образовно-васпитне праксе. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са 
Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да наставник континуирано 
и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна ин формација бити 
прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака 
активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба 
оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 
других ученика. 
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7.2.4. ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз 
практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу 
свог и других народа. 

Разред: ЧЕТВРТИ 

Годишњи фонд часова: 72 

 
ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

поштује инструкције за припремање, 
одржавање и одлагање материјала и 
прибора; 

изражава замисли, интересовања, сећања, 
емоције и машту традиционалним 
ликовним техникама; 

користи амбалажу и предмете за 
једнократну употребу у стваралачком раду; 

примени, у стваралачком раду, основна 
знања о композицији; 

користи одабрана уметничка дела и 
визуелне информације као подстицај за 
стваралачки рад; 

 

КОМПОЗИЦИЈА 

 

 

 

 

Елементи композиције – облик, боја, 
линија, текстура, светлина (валер). 

Положај елемената у композицији – 
хоризонтални, вертикални,  дијагонални. 

Материјали и технике – графитна оловка, 
туш и четка, туш и перо, акварел, гваш, 
темпере, фротаж, колаж, деколаж, 
асамблаж, меки материјали. 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Хералдика – застава, грб, печат. 
Пиктограми. 

Споразумевање сликом. 

 

НАСЛЕЂЕ 

 

Споменици природе и споменици културе у 
Србији. Археолошки локалитети, замкови и 
утврђења, манастири, музеји. 

Познати уметници и најзначајнија дела. 
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тумачи једноставне знаке, симболе и 
садржаје уметничких дела; 

разговара о значају одабраног уметника, 
уметничког дела, споменика и музеја; 

учествује у планирању и реализацији 
ликовног пројекта или радионице; 

разматра, у групи, шта и како је 
учио/учила и где та знања може 
применити. 

 

 

 

СЦЕНА 

Сценографија за позориште, филм и 
телевизију. Елементи сценографије. 

 
Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја, текстура. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 
 
Кључни појмови су међусобно чврсто повезани и чине конструкцију, основу за развијање програма. Централни 
појам је простор, јер се све што видимо и доживљавамо налази у простору. Из овог појма су изведени остали кључни 
појмови. У четвртом разреду их има шест: простор – облик, линија, боја, текстура, светлина. Централни појам, 
простор, указује на то да програм није усмерен на ускостручне садржаје, већ на свет у коме ученик живи и одраста 
и који треба свесно да опажа, доживљава и истражује из различитих углова. Сви садржаји везани за визуелну 
уметност  (укључујући и уметничка остварења из ближе и даље прошлости) у блиској су вези са савременим светом 
и ученици треба постепено да истражују и откривају те везе. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У првој колони табеле дати су исходи који се достижу до краја школске године. Исходи воде ка постепеном развијању 
компетенција. Достижни су за сваког ученика, у мањој или већој мери.       У другој колони табеле дати су називи тема, 
а у трећој предложени садржаји. Наставник креира програм на основу компетенција, циља, исхода и кључних 
појмова. Да би се омогућили услови за напредовање ученика, у настави треба да доминирају сложени задаци који 
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циљају више исхода и међупредметних компетенција. Осим стваралачког рада значајан је и разговор. Наставник 
планира питања која подстичу ученике на размишљање, истраживање и ра звијање креативних идеја. 

 

OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Појмове из теорије обликовања које су ученици до четвртог разреда упознавали кроз ликовни рад потребно је 
једноставно објаснити. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставник у току године прати, процењује и подстиче развијање индивидуалних потенцијала сваког ученика. 

 

7.2.5. МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и 
колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа 
заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

Разред: ЧЕТВРТИ 

Годишњи фонд часова: 36 

 
ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршеној теми/области ученик ће 
бити у стању да: 

опише своја осећања у вези са слушањем 
музике; 

препознаје народну и уметничку музику; 

 

 

 

 

Композиције различитог карактера. 

Елементи музичке изражајности 
(инструмент, глас, мелодијска линија, 
темпо, ритам, динамика). 
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опише улогу музике у медијима; 

разликује инструменте по боји звука и 
изражајним могућностима; 

повеже карактер дела са избором 
инструмента и елементима музичкe 
изражајнoсти; 

уочи контраст и понављање у музичком 
делу; 

пева и свира по слуху и са нотног текста 
песме различитог садржаја и 
расположења; 

примени изражајне музичке елементе; 

осмисли и изведе једноставну ритмичку и 
мелодијску пратњу; 

осмисли музички одговор на музичко 
питање; 

осмисли једноставну мелодију на краћи 
задати текст; 

изабере одговарајући музички садржај (од 
понуђених) према литерарном садржају; 

поштује договорена правила понашања 
при слушању и извођењу музике; 

коментарише своје и туђе извођење 
музике; 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Вокална и инструментална музика 
(композиције домаћих и страних 
композитора). 

Дела фолклорне традиције српског и 
других народа. Музичка прича. 

Музика у служби других медија. Музички 
бонтон. 

Музика и здравље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Музичке игре (дидактичке). 

Певање песама 

различитог садржаја и карактера по слуху. 
Певање и свирање песама из нотног текста. 

Свирaњe пeсaмa пo слуху нa дечјим 
инструмeнтимa и/или на другим 
инструментима. 

Народни инструменти нашег и других 
народа. Музичке драматизације. 

Свирање инструменталних аранжмана на 
дечјим инструментима и на алтернативним 
изворима звука. 

Динамика (крешендо, декрешендо). Темпо 
(Andante. Moderato. Allegro). 

Боја (различити гласови и инструменти). 

Трајање (цела нота и пауза. нота четвртине 
са тачком). Савладавање тонске висине и 
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самостално или уз помоћ одраслих 
користи предности дигитализације: 

учествује у школским приредбама и 
манифестацијама. 

солмизације у обиму це1-це2. Тактирање у 
3/4 и 4/4 такту. 

Це-дур лествица. 

Репетиција, прима и секонда волта. 

 

 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

Једноставна ритмичка и мелодијска 
пратња. Музичка питања и одговори и 
музичка допуњалка. 

Звучна прича на основу познатих музичких 
садржаја, звучне ономатопеје и 
илустрације на краћи литерарни текст 
(учење у контексту). 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници 
изводе. Креирање мелодије на одабрани 
текст. 

 
Кључни појмови садржаја: певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, нотно писмо. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
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Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa Музичкa културa укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских 
jeдиницa кoje су прeдвиђeнe прoгрaмoм наставе и учења. Нагласак у свакој од области је на развоју способности код 
ученика да комуницирају са другима кроз слушање, извођење и стварање музике као и способности да изражавају 
своје мисли и осећања кроз музику. 

Инсистирање на развоју критичко-аналитичког мишљења има за циљ да помогне ученицима да превазиђу површно 
расуђивање и да развију лично гледиште (засновано на адекватним ин- формацијама) као и да науче како да 
артикулишу своје креативне и уметничке изборе. Ученицима треба дати могућност да буду ин вентивни и 
маштовити у свом размишљању, а не само да пронађу тачан одговор . 

Учење о музичкој уметности не може се посматрати само као учење музичке писмености и извођење музичких 
композиција. Учење, поред нужне концетрације на развијању знања и вештина, код ученика, сходно њиховом 
узрасту и годинама проведеним у учењу музике, треба да развије његову комплетну личност негујући принципе 
вршњачког учења, одговорности и лидерства, великодушности и посвећености другима и појединачног доприно- 
са у остваривању заједничких циљева. На овај начин непосредно укључивање ученика у музичке активности има 
функцију социјалне кохезије и спасавања од друштвене маргинализације. 

Програм наставе и учења усмерен је на остваривање исхода при чему се даје предност искуственом учењу у оквиру 
којег ученици развијају лични однос према музици, а постепена рационализација искуства временом постаје 
теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко 
изражавање ученика кроз извођење музике и музичко стваралаштво. 

Исходи се достижу музичким, опажајним и сазнајним актив- ности ученика. Музичке активности су говор у ритму, 
певање, свирање, покрет уз музику, слушање музике и музичко стваралаштво. Препоручени музички садржаји 
остављају простор за избор других садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Да би 
ученици достигли очекиване исходе, наставник реализује наставу користећи слушање, глас, покрет и музичке ин- 
струменте. Корелација између предмета може бити полазиште за бројне активности у којима ученици могу бити 
учесници као истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба развијати тимски дух кроз рад у групама и 
у одељењу, као и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање наставе и учења обухвата израду Годишњег плана наставе и учења, Оперативног плана (на нивоу 
месеца) и планирање часа, односно припреме за час. Годишњим планом се дефинише број часова по 
областима/темама, по месецима а у складу са годишњим фондом часова. Оперативни план подразумева одабир и 
операционализацију исхода на нивоу месеца, дефинисање наставних јединица и осталих важних елемената. 
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ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Процес учења базира се на избору најупечатљивијих музичких примера (за слушање или извођење музике), који 
имају задатак да активирају свесну активност, фокусирају пажњу ученика, иницирају процес мишљења и креирају 
одговарајући емоционални доживљај. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

На часовима музичке културе најбитније је развијање музичких способности и изграђивање вештина, па 
функционални задаци имају приоритет. Смер наставе је такав да се увек креће од звука ка тумачењу. Из тих разлога 
не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању, извођењу и идентификовању музичких садржаја.  
Критеријум у оцењивању је уложен труд ученика и напредовање сваког ученика у складу са његовим личним и 
музичким могућностима. У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу, а код 
ученика потенцирати осећање сигурности и подршке. 

 

7.2.6. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине 
и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног 
физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

Разред: ЧЕТВРТИ 

Годишњи фонд часова: 108 

 
ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

примени опште припремне вежбе (вежбе 
обликовања); 

 

 

 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој снаге са реквизитима и 
без реквизита. 

Вежбе за развој покретљивости са 
реквизитима и без реквизита. Вежбе за 
развој аеробне издржљивости. 
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правилно изводи вежбе, разноврсна 
природна и изведена кретања; 

комбинује усвојене моторичке вештине у 
игри и свакодневном животу; 

одржава равнотежу у различитим 
кретањима; правилно држи тело; 

самостално коригује неправилно 
држање; 

правилно подиже, носи и спушта терет; 

изведе кретања, вежбе и саставе уз 
музичку пратњу; 

изведе дечји и народни плес; 

користи терминологију вежбања; 

поштује правила понашања на 
вежбалиштима; 

поштује мере безбедности током 
вежбања; 

одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизитима; 

поштује и примени правила игре; 

навија и бодри учеснике у игри на начин 
којим никога не вређа; 

прихвати победу и пораз као саставни део 
игре и такмичења; 

Вежбе за развој брзине и експлозивне 
снаге. Вежбе за развој координације. 

Национална батерија тестова за праћење 
физичког развоја и моторичких 
способности. 

Моторичке вештине и игре у развоју 
моторичих способности 

 

 

 

 

 

 

 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 

 СПОРТ И 
СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Атлетика 

Технике трчања. Истрајно трчање. 

Скок удаљ згрчном техником. Бацање 
лоптице из залета. 

Скок увис прекорачном техником. Тробој. 

 

Спортска 
гимнастика 

Основни садржаји 

Вежбе на тлу: вежбе и комбинације. 
Прескоци и скокови (прескок разношка). 

Вежбе у вису, вежбе у упору и вежбе са 
променама висова и упора. Вежбе 
равнотеже на шведској клупи и ниској 
греди. 

Проширени садржаји Вежбе на тлу: 

летећи колут из места. 

састав. 

Основе 
тимских, 
спортских и 
елементарних 
игара 

Мини–рукомет. 

Футсал – „мали фудбал”. 

Основни елементи кошарке и мини-
кошарка. Основни елементи одбојке. 
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уредно одлаже своје ствари пре и након 
вежбања; 

прати промене у сопственој тежини и 
висини; 

сагледа резултате физичких спoсобности; 

препозна здравствено стање када не 
треба да вежба; 

примењује хигијенске мере пре, у току и 
након вежбања, као и у другим 
ситуацијама; 

уредно одржава простор у коме живи и 
борави; 

увиди значај правилне исхране за 
вежбање; 

повеже различита вежбања са њиховим 
утицајем на здравље; 

препозна лепоту покрета и кретања; 

користи научена вежбања у рекреацији 
породице; 

правилно реагује у случају повреде у 
школи; 

вреднује сопствена и туђа постигнућа у 
вежбању; 

Јаџент. 

 

Плес и 
ритимика 

Вежбе са вијачом. Вежбе са лоптом. Вежбе 
са обручем. 

Народно коло „Моравац”. 

Народно коло из краја у којем се школа 
налази. 

Пливање Основна обука пливања. Скок на ноге 

Полигони Полигон у складу са реализованим 
моторичким садржајима. 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА 

 

 

 

Култура  

вежбања и 
играња 

Основна правила вежбања. Основна 
правила мини- 

– рукомета, футсала, кошарке, мини-
кошарке и одбојке. Понашање према 
осталим учесницима у игри (према 
судији, играчима супротне и сопствене 
екипе). 

Чување и одржавање материјалних 
добара. 

Постављање, склањање и чување справа и 
реквизита неопходних за вежбање. 

„Ферплеј” (навијање, победа, пораз, 
толеранција). Значај вежбања у 
породици. 

Вежбање у слободно време. 
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учествује у предлагању садржаја и начина 
рада 

 

 

Здравствено 
васпитање 

Правилно држање тела и здравље. 

Значај вежбања за правилан рад срца и 
плућа. Мишићи и зглобови тела. 

Хигијена простора за вежбање. Исхрана и 
вежбање. 

Значај лекарских прегледа за вежбање. 

Поступање у случају повреде (обавестити 
наставника и др.). 

Кључни појмови садржаја: физичке способности, моторичке вештине, здравље, плес и игра. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних, ваннаставних и ваншколских 
организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода овог васпитно-
образовног подручја које се састоји из три предметне области: 

- физичке способности, 

- моторичке вештине, и 

- физичка и здравствена култура. 

Већина исхода у програму је развојног карактера и протежу се кроз цео први циклус основног образовања и 
васпитања и узима се у обзир узраст ученика и сензитивни периоди развоја физичких способности. 

Програм четвртог разреда базиран је на континуираном развијању знања, вештина, ставова и вредности. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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При планирању вежбања у припремној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке способности 
ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и 
служе за обучавање и увежбавање конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне 
методе (континуирани, понављајући метод), прилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са 
ученицима треба примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са њиховим могућностима 
и примењивати одговарајућу терминологију вежбања. Време извођења вежби и број понављања, задају се групама 
ученика или појединцима у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне 
ефикасности и оптимализацији интензитета рада. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања, препоручује се да 
наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: ниво ангажованости (активност) и однос ученика према 
обавезама у Физичком и здравственом васпитању. 

 

7.2.7. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ наставе и учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте да се ученик усвајањем 
функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 
основну усмену и писану комуникацију и да стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и 
према сопственом језику и културном наслеђу. 

Годишњи фонд часова     72 

 

ИСХОДИ 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

КОМУНИКАТИВНЕ 
ФУНКЦИЈЕ 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

(у комуникативним функцијама) 

 Реаговање на усмени и писани импулс 
саговорника (наставника, вршњака, и 
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поздрави и отпоздрави, примењујући 
једноставнија језичка средства; 

представи себе и другог; 

разуме једноставнија питања личне 
природе и одговара на њих; 

поставља једноставнија питања личне 
природе; 

у неколико једноставнијих везаних исказа 
саопшти информације личне природе о 
себи и другима водећи рачуна о 
приватности и поверљивости; 

разуме и саопшти једноставне исказе који 
се односе на права детета; 

разуме једноставнија упутства, налоге и 
упозорења и реагује на њих; 

саопшти једноставнија упутства, налоге и 
упозорења уз одговарајуће образложење; 

разуме позив на заједничку активност и 
реагује на одговарајући начин; 

упути позив на заједничку активност; 

разуме кратке и једноставније молбе и 
реагује на њих уз одговарајуће 
образложење; 

упути кратке и једноставније молбе; 

ПОЗДРАВЉАЊЕ слично); усмено и писано изражавање 
прикладних поздрава. 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 
ДРУГИХ; ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; 
ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ 
ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА 

Слушање једноставнијих текстова у 
којима се неко представља; представљање 
себе и других особа, присутних и 
одсутних. 

РАЗУМЕВАЊЕ И 
ИСКАЗИВАЊЕ 
ЈЕДНОСТАВНИЈИХ 
УПУТСТАВА, НАЛОГА И 
УПОЗОРЕЊА 

Слушање налога, упутстава и упозорења и 
реаговање на њих; давање једноставнијих 
налога, упутстава и упозорења 

(комуникација у учионици – упутства и 
налози које размењују учесници у 
наставном процесу, упутства за игру и 
слично). 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА 
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ 

Слушање једноставнијих позива на 
заједничку активност и реаговање на њих 
(позив на рођендан, игру, дружење...); 

упућивање и прихватање/одбијање 
позива на заједничку активност 
коришћењем једноставнијих исказа. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 
ЗАХВАЛНОСТИ И 
ИЗВИЊЕЊА 

Слушање једноставнијих исказа којима се 
тражи помоћ, услуга или обавештење; 
давање усменог и писаног одговора на 
исказану молбу коришћењем 
једноставнијих језичких средстава; 
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искаже и прихвати захвалност и 
извињење на једноставан начин; 

разуме једноставније исказане честитке и 
одговори на њих; 

упути једноставније честитке; 

разуме и, примењујући једноставнија 
језичка средства, наведе најуобичајеније 
активности које се односе на прославе 
рођендана и празника; 

именује бића, предмете и места из 
непосредног окружења; 

разуме једноставније описе бића, 
предмета и места; 

опише бића, предмете и места у неколико 
везаних једноставнијих исказа; 

разуме свакодневне исказе у вези сa 
непосредним потребама, осетима и 
осећањима и реагује на њих; 

изрази основне потребе, осете и осећања 
једноставнијим језичким средствима; 

разуме једноставнија обавештења о 
положају у простору и реагује на њих; 

тражи и пружи једноставнија обавештења 
о положају у простору; 

упућивање молби, исказивање 
захвалности и извињења. 

ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА И 
ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ 
ДОГАЂАЈА 

Слушање једноставнијих исказа којима се 
честитају празници и други значајни 
догађаји; реаговање на упућену честитку 
и упућивање кратких пригодних 
честитки. 

 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, МЕСТА И 
ПОЈАВА 

Слушање једноставнијих описа бића, 
предмета, места и појава; давање кратких 
описа бића, предмета, места и појава; 
тражење и давање информација у вези са 
описом бића, предмета, места и појава. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, 
ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

Слушање једноставнијих исказа у вези са 
потребама, осетима, осећањима; 
саопштавање својих и туђих потреба, 
осета и осећања и (емпатично) реаговање 
на њих. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 
У ПРОСТОРУ 

Слушање текстова у којима се на 
једноставнији начин описује положај у 
простору; усмено и писано тражење и 
давање информација о положају у 
простору коришћењем једноставнијих 
језичких средстава. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

Слушање једноставнијих исказа у вези са 
хронолошким временом и 
метеоролошким приликама; усмено и 
писано тражење и 

давање информација о хронолошком 
времену и метеоролошким приликама 
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разуме и саопшти једноставније исказе 
који се односе на хронолошко и 
метеоролошко време; 

разуме једноставније исказе којима се 
изражава припадање/ неприпадање, 
поседовање/непоседовање и реагује на 
њих; 

тражи и даје једноставнија обавештења 
која се односе на 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 

разуме једноставније исказе за 
изражавање интересовања, 
допадања/недопадања и реагује на њих; 

изражава допадање/недопадање уз 
најједноставније образложење; 

тражи најједноставније образложење 
допадања/недопадања; 

разуме једноставније текстове у којима се 
описују радње и способности у 
садашњости; 

размени информације које се односе на 
дату комуникативну ситуацију; 

опише радње и способности у 
садашњости користећи једноставнија 
језичка средства 

коришћењем једноставнијих језичких 
средстава. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА/ 
НЕПРИПАДАЊА 

И ПОСЕДОВАЊА/ 
НЕПОСЕДОВАЊА 

Слушање текстова с једноставнијим 
исказима за изражавање 
припадања/неприпадања и 
поседовања/непоседовања и реаговање на 
њих; усмено и писано исказивање 
припадања/неприпадања и 
поседовања/непоседовања коришћењем 
једноставнијих језичких средстава. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ИНТЕРЕСОВАЊА И 
ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА 

Слушање текстова с једноставнијим 
исказима за изражавање интересовања, 
допадања/недопадања и реаговање на 
њих; усмено и писано исказивање 
интересовања, допадања/недопадања 
коришћењем једноставнијих језичких 
средстава. 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 
СПОСОБНОСТИ У 
САДАШЊОСТИ 

Слушање једноставнијих исказа који 
говоре о радњама и способностима у 
садашњости; описивање радњи и 
способности у садашњости, постављање 
питања и одговарање на њих, усмено и 
писано, коришћењем најједноставнијих 
језичких средстава. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА, 
КОЛИЧИНЕ И ЦЕНА 

Слушање једноставнијих исказа који 
говоре о броју, количини и цени; 
саопштавање броја, количине и цена; 
усмена и писана размена информација о 
броју, количини и ценама, коришћењем 
једноставнијих језичких средстава. 
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разуме и саопшти једноставније исказе 
који се односе на бројеве, количине и 
цене; 

учествује у предлагању садржаја и начина 
рада. 

Кључни појмови садржаја: комуникативни приступ, функционална употреба језика, интеркултурност. 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ 

 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда првог циклуса основног образовања и 
васпитања – у сваком наредном разреду обнавља се, а затим проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења 
и екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему. Наставници обрађују теме у складу са 
интересовањима ученика, њиховим потребама и савременим токовима у настави страних језика, тако да свака тема 
представља одређени ситуацијски комплекс. 

1) Лични идентитет 

2) Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, наставници итд.) 

3) Географске особености 

4) Србија – моја домовина 

5) Становање – форме, навике 

6) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине 

7) Временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – будућност) 

8) Школа и школски живот 

9) Млади – живот деце и омладине 

10) Здравље и хигијена 

11) Емоције (љубав према породици, друговима) 
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12) Превозна средства 

13) Временске прилике 

14) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; пригодне традиционалне и модерне песме) 

15) Обичаји и традиција, фолклор, прославе (рођендани, празници) 

16) Слободно време – забава, разонода, хобији 

17) Исхрана и гастрономске навике 

18) Путовања 

19) Мода и облачење 

20) Спорт 

21) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења 

 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 

Комуникативна функција Језички садржаји 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Hi/Hello (everyone/guys)! Nice to see you again! Nice to see you too! How are 
you today? I’m fine, thank you, and you? I’m very well, thanks./Not great./I’m 
OK. 

Good morning/afternoon/evening/night. 

Goodbye./Bye. See you (all) in 5 minutes/soon/later/tomorrow/on Monday/next 
week/in September/next year! Have a nice day/weekend/trip/holiday! Thanks, 
same to you! 

Welcome to our school/town/city! 

 

Личне заменице: I, you… 
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Глагол to be – the Present Simple Tense. 

Императив. 

Предлози са прилошким одредбама за време: on, in... 

 

(Интер)културни садржаји: 

Формално и неформално поздрављање; устаљенa правила учтивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; 
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

Which/What school do you go to? I go to (school’s name) Primary School. What’s 
the name of your school? What year/grade are you in? I’m in year 4/the fourth 
grade. Which class are you in? I’m in class 41 /4a, and you? 

Who are they? What are their names? She’s Dunja and he’s Mateja. They are not 
in year four/the fourth grade. They’re in year three/the third grade. 

This is our head teacher, Mrs Parsons. Who’s that? It’s Miss Herbert, she’s a P.E. 
teacher. Who’s your class teacher? Who’s the class monitor? Who’s absent? 
Everybody’s present. 

Meet my new friend Dorian. He’s from Greece. His father’s Greek, but his mum’s 
Serbian. He lives on an island. Where does your friend live? She’s Montenegrian. 
She lives in the mountains. Do you live in a flat or a house? 

Peter’s family are from the USA. His mum works in a restaurant. Where does his 
dad work? 

These are my aunt Slađana and her husband Zoran. They’ve got twin daughters. 
Those are my uncle Miodrag and his wife Ana. How many children have they 
got? They’ve got three sons. What are your cousins’ names? How old are they? 

It’s Marija’s eleventh birthday today./She’s 11 today. When’s your birthday? It’s in 
May/on 5th May/May 5th. Who’s the winner of the competition? 

Who’s the world skateboarding champion? 
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ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; ДАВАЊЕ 
И ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА 

Who are the characters in the story? Who are they? The boys’/girls’/children’s 
names are... Tell me about your family/friends. 

 

Личне заменице: I, you… 

Присвојни придеви: my, your… Показне заменице: this/that, these/those. Have 
got за изражавање поседовања. 

The Present Simple Tense. 

Питања са Who/What/Which/Where/When/How (old/many). Правилна 
множина именица: daughter-daughters, son-sons… Неправилна множина 
основних именица: child – children... Предлози са прилошким одредбама за 
место: from, in, on… Предлози са прилошким одредбама за време: in, on... 

Саксонски генитив са именицама у једнини/множини. 

Употреба/изостављање чланова приликом првог спомињања неког појма и са 
појмовима који су одређени контекстом, са редним бројевима, као и са 
основним географским појмовима. 

Императив. 

Основни бројеви 0–100. 

Редни бројеви 1–30. 

 

(Интер)културни садржаји: 

Устаљена правила учтивости; употреба титула уз презимена (Mr, Mrs, Miss); 
конвенције у писању/изговору датума; разлике између британске и америчке 
варијанте енглеског језика у изговору, лексичком фонду и правопису. 
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РАЗУМЕВАЊЕ, ТРАЖЕЊЕ И 
ДАВАЊЕ ЈЕДНОСТАВНИЈИХ 
УПУТСТАВА, НАЛОГА И 
УПОЗОРЕЊА 

Hurry up! We’re late for school! Stand up! Sit down! Sit up straight! 

Take out your books/notebooks! Put them down/away! Get quiet, everyone! 

Which page? Turn to page 20./Page 20, everyone! Whose turn is it? It’s Stefan 
and Filip’s turn! 

Listen to the question! Listen and tick or cross. Put up your hand when you 
finish! Complete the sentence/dialogue/description. 

Describe your room/house. Make a project about your town. 

Let’s take some photos of the new lab for our school website. E-mail the photos to 
the ICT teacher. 

Put the forks on the left side and knives and spoons on the right side of the plate. 
How many forks/knives/spoons? Place the teaspoon on the saucer. 

Put the candle inside the pupkin! What’s next? Look at my school report card! It’s 
all 5s/As! Look at the shooting star! Make a wish! 

Don’t sit down! Don’t talk in class! Don’t open the window – it’s cold in here! Don’t 
touch that – it’s hot! Watch out! The floor is wet. 

Take off your shoes! Put on your trainers! Be quick! 

Let’s practise! Just a second/moment/minute, please! Ready, steady, go! Time to 
eat, everyone! Ask the dinner/cleaning ladies. 

Come in! Come back! No way! Go away! Stop it! Leave me alone! Move over! 
Make way! 

Stop! We can’t cross the road here! The traffic light is red! Say hello/goodbye! Say 
”Cheese”! Wave goodbye! 

Anyone else? Is that all? That’s all for today! 
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Императив. 

Питања са What/Which/Whose/How many/much... 

Правилна множина именица: book-books, notebook-notebooks... Множина 
именица које се заврша вају на -y, -o, f/fe: photo-photos, knife-knives... 

Саксонски генитив са именицама у једнини/множини. 

Употреба чланова приликом првог спомињања неког појма и са појмовима 
који су одређени контекстом. Бројеви 0–100. 

 

(Интер)културни садржаји: 

Поштовање основних правила учтивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Look! There’s a game on the playing field/in the playground! Come on, let’s go 
and watch! Sorry, I can’t, I don’t have/haven’t got time. 

Let’s play hide and seek! I hate hide and seek, let’s go swimming! 

How about rollerblading/riding bikes? Let’s do eeny-meeny-miny-moe to decide! 
OK then! Are you coming to the swimming pool with us? No, I’m not, I’ve got a 
cold. 

Can you join our team and play with us? Great! I love handball! Welcome to the 
team! Come with us!/Sorry, I can’t play handball. I don’t know the rules. 

Let’s buy a present for Luka. What/How about a CD? That’s a good/great idea! 
Let’s make/write birthday/Mother’s Day/New Year/Christmas cards! 
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ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ 

 

Императив 

Модални глагол can за изражавање предлога и способности. 

Have got. 

The Present Simple Tense. 

The Present Continuous Tense. 

What/How about. 

Употреба/изостављање чланова приликом првог спомињања неког појма и са 
појмовима који су одређени контекстом, као и са називима 
игара/хобија/спортова. 

 

(Интер)културни садржаји: 

Прикладно позивање и прихватање/одбијање позива; прослава рођендана, 
игре, забава и разонода. 

 

 

 

 

 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 
ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА 

Can/May I have a whiteboard marker/pen, please? Yes, here you are/here it is. 
Thank you/Thanks. You’re welcome. Can I sharpen my pencil? Of course you can. 

Excuse me, teacher, can you repeat the last sentence, please? Can you spell that 
for me, please? 

Can/May I insert the disc? 

Can/May we sit down here? No, they are Nikola’s and Ema’s seats. Can I have my 
ball back? Sorry, it’s those boys’ ball. 

Can I touch the animals? No, you can’t, it’s dangerous. Can you pass the salt, 
please? 

Can I have a slice of bread? 
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Thanks a lot. Thank you for your help/everything. 

I’m sorry I’m late. Can you help me with these boxes, please? Oh sorry, I’m in a 
hurry. I’m late for my piano class. 

 

Модални глаголи за изражавање молбе: can/may. 

Саксонски генитив са именицама у једнини/множини. 

 

(Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације. 

 

 

 

 

 

ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА И 
ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 

Best wishes for the New Year. I wish you a merry Christmas and many gifts from 
Santa Claus. Dear Family, I love you so much and that’s why I’m sending this 
card. 

Happy Easter to you and your family. Hope you have a wonderful day! 

Happy Mother’s Day! Happy Women’s Day! Happy Saint Sava’s Day! Happy 
teachers’ Day! Happy April Fools’ Day! Happy Halloween! Happy Holiday! 

We wish you a great school year! We wish you good teachers and new friends! 

 

Правилна множина именица: teacher-teachers… Неправилна множина 
основних именица: woman-women... Саксонски генитив са именицама у 
једнини/множини. 

 

(Интер)културни садржаји: 

Најзначајнији празници и догађаји и начини обележавања/прославе. 
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ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 
МЕСТА И ПОЈАВА 

I’m small but strong! My friends are brave and clever. Maša’s polite. She’s an 
intelligent girl. That boy isn’t nice. Our teacher is kind but strict. 

This homework is easy. Those exercises are hard. Easy peasy! It’s a piece of cake! 
It’s a lie! It’s true! That’s fair/unfair! 

Which is your bag, Sam? The blue bag, Sir/Mr Wilson. 

Which girl is Sophie? She’s wearing large earrings and sunglasses. 

What’s the weather like? It’s hot and sunny/cold and windy today. It’s raining 
cats and dogs! 

On my birthday I usually have a party with my friends from school. How do you 
celebrate your birthday? On Women’s Day we usually give flowers or small 
presents to our mums, aunts and grannies. 

We celebrate Saint Sava’s Day in our school. It’s on 27th January. I’m in the school 
play this year! 

April Fools’ Day is a special day for jokes and tricks. In fact, it’s only half a day 
because April Fools’ Day finishes at midday. No more jokes after lunchtime, 
please! 

Every year at New Year we have a party. 

On Easter Sunday we always have a basket of eggs on the table and we eat 
special food. Do you eat special food on Easter Sunday in your country? 

On Halloween children in Britain and America often dress up as witches or 
ghosts and play ’trick or treat’. Halloween games are fun. What a great pumpkin 
lantern! 

Weekdays aren’t fun! 

My home is a typical Serbian house. There’s a living room, a kitchen, two 
bedrooms, a bathroom, an attic, and a small garden in front of the house. It’s got 
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lots of windows, so it’s very light! The attic is spooky. There aren’t any windows, 
so it’s very dark. What’s your home like? 

James Bond is a famous British spy. He’s clever and good-looking. Prince Marko 
is a Serbian national hero. There are a lot of poems abot him. 

The colours of the Serbian flag are red, blue and white. What are the colours of 
your country’s flag? How many stars are there on the American flag? There are 
50 stars. 

London stands/lies on the Thames River. Belgrade stands/lies on the Sava and 
the Danube Rivers. Tell me about your town/country. 

 

Глаголи have got, to be за давање описа. Показне заменице: this/that, 
these/those. Егзистенцијално There is/are. 

Питања са Who/What/Which/Where/How many... 

Правилна множина именица и неправилна множина основних именица. 

Употреба/изостављање чланова приликом првог спомињања неког појма и са 
појмовима који су одређени контекстом, као и са основним географским 
појмовима, са редним бројевима и са називима празника. 

Редни бројеви 1–30. 

 

(Интер)културни садржаји: 

Познате личности из области спорта, глуме, музике, књижевности, 
националне историје; престонице и препознатљива обележја земаља 
енглеског говорног подручја. 
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ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

What’s the matter? Are you OK/alright? Is everything OK/alright...? I’m feeling/I 
feel bad. Here, have a glass of water/an orange! 

I’m feeling/I feel crazy. Don’t be silly! I’m angry with you. I’m sorry about that! 

I’m so happy/glad for you! Bravo! Well done! Thanks. Oh, I love you so much! 

I’m sorry for your loss. Do you need a hug? 

Nina’s unhappy. She misses her cat. I’m sorry for her cat. We’re worried. We’re 
having an English test today. Good luck! 

Aleksa’s upset. He doesn’t know the answer. Bad luck! Don’t worry! We are 
always excited on holidays. 

I don’t care! It doesn’t matter! 

 

The Present Simple Tense. 

The Present Continuous Tense. 

Императив. 

 

(Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације. 

 

 

 

 

 

Our school is opposite the park. 

Where’s your classroom? It’s on the ground/first/second floor. It’s between the 
language lab and the music room. The school canteen is downstairs, next to the 
gym. It’s the third door on the left/right. 

The library is upstairs. 

There’s a garden in front of/behind my house. 
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ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У 
ПРОСТОРУ 

Where are my new CDs? They are on the bookshelves/on the top/bottom shelf. 
The cat’s hiding under the bed. 

Where’s Zoja? She’s at Una and Tea’s house. 

Excuse me, I’m looking for the cinema./Where’s the cinema? Go straight on/past 
the shops. Turn left/right at the cafe. It’s on the left/right. 

Where are the famous monuments in your city/town? Madame Tussauds is a 
famous wax museum in London. Where are the famous museums in your 
country? 

 

Предлози, прилози и прилошки изрази за изражавање положаја и 
просторних односа: in, on, at, next to, under, in front of, behind, between, 
opposite, here, there, downstairs, upstairs, (on the) left/right, straight on/past... 

Питања са Where. 

Употреба/изостављање чланова приликом првог спомињања неког појма и са 
појмовима који су одређени контекстом, са редним бројевима, као и са 
основним географским појмовима. 

Редни бројеви 1–30. 

 

(Интер)културни садржаји: 

Препознатљива обележја земаља енглеског говорног подручја. 
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ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

What’s the date today? It’s 3rd March. 

When’s your School Day? It’s on 15th November. 

What time is it now? It’s 10.05. It’s time for my Maths class. 

When does the fifth class start/finish? It starts/finishes at half past 12. What time 
does the ice rink open? What time does it close? 

On school days I get up at 6.50. We have breakfast between 7 and 7.30. My 
school day starts at 8 o’clock in the morning and finishes at half past 1. There is a 
break between 9.30 and 10. What time does your school start/finish? What time 
do you have breaks? 

In the afternoon I go to my volleyball practice. I train for an hour. I meet my 
friends at the weekend. We go on holiday in summer. 

There are two terms in the school year in my country. The first term starts in 
September and finishes in January. The second term starts in February and 
finishes in June. 

When does spring/summer/autumn/winter start? It’s usually warm and rainy in 
spring. Winters in Canada are very cold and snowy. 

On 31st October people around the world celebrate Halloween. When are your 
favourite celebrations/festivals? In Australia Easter isn’t in spring – it’s in 
autumn! 

 

Питања са What/When/What time. 

Предлози за изражавање времена: at, on, to, past, between... 

Употреба/изостављање чланова у изразима in the. 
morning/afternoon/evening, at the weekend/at weekends, have 
breakfast/lunch/dinner, by bus/car/bike, go on holiday и сл., као и са редним 
бројевима, месецима, годишњим добима и називима празника. 
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Редни бројеви 1–30. 

 

(Интер)културни садржаји: 

Конвенције у писању/изговору датума; конвенције у саопштавању времена; 
радна недеља и викенд. 

 

 

 

 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА 

I haven’t got/don’t have my homework today. 

Has anyone got/Does anyone have wet wipes? Who’s got a paper tissue? What 
have you got for lunch? 

Whose are these jackets? They are Adrijan’s and Petar’s/my friends’ jackets. 

 

Присвојни придеви: my, your… 

Показне заменице: this/that, these/those. 

Have got за изражавање припадања/поседовања. 

The Present Simple Tense глагола be/have. 

Саксонски генитив са именицама у једнини/множини. 

 

(Интер)културни садржаји: 

Породица, пријатељи, однос према својој и туђој имовини. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА И 
ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА 

What’s your favourite book? It’s “Charlie and the Chocolate Factory” by Roald 
Dahl, British writer. Why do you like it? It’s fun and interesting. 

Dodgeball is my favourite P.E. game. Why? Because it’s exciting. What’s your 
favourite P.E. activity? 

My brother’s crazy about water sports! He thinks/says they’re cool. What about 
you? Do you like dancing? Yes, I love it./No, I hate it. What do you like doing at 
the weekend? 

How do you like the new game? It’s boring/fantastic. 

I love doughnuts. They are yummy! This pizza’s delicious/disgusting. Chips are 
my favourite food! I don’t like Halloween. Tricks are scary. I love national 
celebrations. They are fun! 

 

The Present Simple Tense глагола be/like/love/hate. 

Питања са Who/What/Which/How. 

Употреба/изостављање чланова са називима игара/хобија/спортова/ 
празника. 

 

(Интер)културни садржаји: 

Конвенције у писању знакова навода; разлике између британске и америчке 
варијанте енглеског језика у изговору, лексичком фонду и правопису; 
интересовања, хобији. 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

411 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 
СПОСОБНОСТИ У САДАШЊОСТИ 

What are your friends doing now/at the moment? Lazar’s helping Magdalena 
with her homework. Maksim’s talking on his mobile phone. Teodora’s looking for 
her eraser. What are you looking for/at? Why’s Vanja crying? I don’t know. Why 
are they smiling? You’re joking! I’m having fun with my friends! 

I can do a lot of things. I can talk about my family. I can write, but I can’t spell! I 
can say hello and goodbye in German. Who/What can you see? Can you hear 
something? 

I don’t walk to school, I go by bus. My friend Anastasija goes by car. I listen to 
music on the bus. 

We usually have soup, salad, potatoes and some meat for lunch. What does your 
family have for breakfast/lunch/dinner? In the UK children start school at the 
age of 5, but in my country they start school at the age of 7. 

The Queen of England lives in Buckingham Palace. Where does the American 
President live? He lives in the White House. 

 

The Present Continuous Tense за изражавање тренутних радњи. 

The Present Simple Tense за описивање уобичајених радњи. Модални глагол 
can за изражавање способности. 

Питања са What/Where/When/How many... 

Употреба/изостављање чланова и у изразима at the moment, at the 
weekend/at weekends, go/walk to school, start/finish school, have fun, by 
bus/car/bike и сл. 

 

(Интер)културни садржаји: 

Породични живот; живот у школи – наставне и ваннаставне активности; 
обичаји и начин живљења људи у земљама енглеског говорног подручја. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА, КОЛИЧИНЕ 
И ЦЕНА 

This is our first day at school. Tuesday is the second day of the week. 

November is the eleventh month of the year. We live in the twenty-first century. 

Z is the twenty-sixth letter of the English alphabet. 

How many subjects have you got at school? We’ve got nine subjects. What about 
you? How many teeth have you got? I’ve got 24 teeth, and you? 

How tall are you? I’m 1 metre 50 cm tall. 

How old is your little brother? He’s 2 and a half years old. Can I have 2 kilos of 
strawberries/a litre of yoghurt, please? 

Excuse me, how much are these bread rolls? They are 50 pence/cents/dinars 
each. How much is this dictionary? It’s 15 pounds/euros. 

 

Правилна множина именица: subject-subjects, dinar-dinars... 

Неправилна множина основних именица: tooth-teeth... 

Множина основних именица које се заврша вају на -y, -o, f/fe: strawberry-
strawberries, kilo-kilos, tomato-tomatoes... 

Питања са How much/many/old/tall... 

Основни бројеви 0–100. 

Редни бројеви 1–30. 

Употреба одређеног члана са редним бројевима. 

 

(Интер)културни садржаји: 

Конвенције у писању двоцифрених бројева. Новчане валуте у земљама 
енглеског говорног подручја и њихове ознаке. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм наставе и учења за стране језике у првом циклусу основног образовања и васпитања усмерен је на развој 
функционалних знања и заснован је на комуникативно дефинисаним исхо- дима учења, односно активностима које 
ученик успешно реализу- је користећи страни језик. Језичке активности слушања, читања, (раз)говора и писања у 
програму наставе и учења посматрају се интегративно, као нераздвојиве компоненте аутентичне комуника- ције 
појединца у било којој говорној заједници. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Приликом планирања наставе и учења треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже 
остварити, док је за већину исхода потребно више времена, различитих ак- тивности и начина рада. У фази 
планирања наставе и учења ве- ома је важно узети у обзир да је уџбеник наставно средство које не одређује садржаје 
предмета. Садржајима у уџбенику приступа се селективно и у складу са предвиђеним исходима. С обзиром на то да 
уџбеник није једини извор знања, наставник треба да упути ученике на друге изворе информисања и стицања знања 
и вештина. Полазећи од исхода, односно онога што је ученик у стању да оствари у различитим врстама и видовима 
комуникације (усмене, писане и невербалне), формално и садржински централну пози- цију програма наставе и 
учења заузимају управо комуникативне функције. На основу комуникативних функција дефинисане су језичке 
активности помоћу којих се оне могу остварити, а које, од четвртог разреда, укључују усавршавање способности 
разумевања говора, разумевања писаног текста, интерактивног усменог и писаног изражавања. Захваљујући 
цикличној и континуалној концепцији програма, комуникативне функције се преносе, усвајају и увежбавају током 
читавог образовног циклуса, с растућим степеном сложености. Исходи, комуникативне функције и језичке 
активности дефинисани су као опште лингвистичке категорије, и стога су за све стране језике идентични искази. 
Како би се, међутим, исходи, функције и активности операционализовали, понуђени су и примери језичких 
садржаја, и то за сваки појединачни страни језик. Њима се илуструју неке од најфреквентнијих и узра- сно 
најадекватнијих могућности за вербалну реализацију комуникативних функција. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм усмерен ка исходима указује на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да разуме и продукује. 
Табеларни приказ постепено води наставника од исхода и комуникативне функције као области, преко активности 
које у настави оспособљавају ученика да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном 
или образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно 
спроводе и примењују следећи ставови: 
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– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике у 
атмосфери заједништва и међусобне сарадње; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење по- руке, укључујући њене културолошке и васпитне 
елементе, као и елементе социјализације; 

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни 
говорник; 

– са циљем да се унапреди квалитет и обим језичког матери- јала, настава се заснива на социјалној интеракцији 
у учионици и ван ње, и спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, као и решавањем мање 
или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком и 
циљем; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у 
складу са нивоом и без детаљних граматичких објашњења, а њихово познавање се вреднује и оцењује на основу 
употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

– поимање програма као скупа динамичних, заједнички припремљених и прилагођених задатака и 
активности; 

– наставник треба да омогући приступ новим идејама и њихово прихватање, као и креирање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

– наставни материјали представљају један од извора актив- ности и треба да буду праћени употребом додатних 
аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче развој когнитивних 
способности ученика (планирање, запажање, анализа, вредновање, закључива- ње итд.); 
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– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто, а нарочито на 
нижем узрасту треба користити интернационализме и речи које су им познате, као и визуализацију као средство 
семантизације. 

Технике/активности 

Током часа препоручује се динамично смењивање техника/ активности које не би требало да трају дуже од 15 
минута. 

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа (слушај, пиши, повежи, 
одреди, пронађи, али и активности у вези са радом у учионици: нацртај, исеци, обој, отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.). 

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.). 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио- 

-записа повезати појмове, додати делове слике, допунити инфор- мације, селектовати тачне и нетачне исказе, 
утврдити хронологију и сл.). 

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развијање пажње и концентрације, јачање 
мотивације, увођење нове језичке грађе или пак утврђивање). 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годи- шњим добима, волим/не волим, компарације...). 

Решавање „проблем-ситуација” у разреду, тј. договори и ми- ни-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Заједничко прављење илустрованих материјала (планирање различитих активности, рекламни плакат, програм 
приредбе или неке друге манифестације). 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ 
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На избор стратегија за унапређивање и увежбавање језичких вештина у настави страног језика у четвртом разреду 
основне школе утичу, пре свега, психолошки и когнитивни фактори, карактеристични за наведени узрасни период. 
У првом и другом разреду учење страног језика било је аудио-вербалног карактера, засновано на имитацији и 
репродукцији онога што ученици чују од наставника (или са аудио записа). Од четвртог разреда се уводе активности 
које омогућавају веће когнитивно укључивање ученика. Ученик на овом узрасту страни језик користи у 
комуникацији и у ситуацијама које су блиске његовим интересовањима, показујући креативност, оригиналност у 
одговорима, активан однос према наставним садржајима. Одабиром одговарајућих стратегија за унапређивање и 
увежбавање језичких вештина осигурава се континуитет у развијању вишејезичности и достизању виших нивоа 
језичке компетенције релевантних и неопходних за даље школова- ње, живот и рад. 

С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких активности у комуникативним ситуацијама, важно 
је да се оне у настави страних језика континуирано и истовремено увежбавају. Настава страног језика у четвртом 
разреду основне школе подра- зумева индуктивно усвајање граматичких и лексичких садржаја, како у усменом, тако 
и у писаном контексту. Само тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим циљем 
учења страног језика. 

Ученици су већ навикли да сва упутства у настави која се че- сто понављају буду на страном језику. Сложенија 
упутства, наро- чито она за која наставник процени да су тежа за разумевање, могу се у почетку давати паралелно 
на страном и на матерњем језику. Принцип очигледности треба да буде широко заступљен на овом узрасту. За 
најважније комуникативне садржаје препоручује се учестало понављање ради лакшег и бржег меморисања и 
стицања поуздања за самостално коришћење језика. У том смислу, пожељ- не су вежбе говорне продукције с 
варијацијама модела у којима се 

  

мењају и комбинују лексички и граматички садржаји уз постепено усложњавање. Подстицање интеракције с другим 
ученицима реализује се као вид медијације и укључује давање једноставнијих упутстава на страном језику (нпр. 
питај друга или другарицу; одговори на питања друга/другарице). 

Ученици се оспособљавају за комуникативне функције наведене у програму за дати ниво учења, при чему 
предложени језички садржаји служе као препорука и могу бити замењени сличним садржајима или проширивани 
у складу са расположивим наставним материјалом, као и потребама и интересовањима ученика. 

Неопходно је приликом пажљивог планирања наставе увек имати у виду узраст ученика и њихове индивидуалне 
карактеристике. Неки ученици су интровертни, неки екстровертни, уче различитом брзином и на различите начине 
– свим чулима, имају различите потребе и интересовања. Упутно је да час почне неком кратком игром загревања 
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која би позитивно утицала на развијање способности пажње, концентрације и памћења, као и да се активности 
смењују одговарајућим логичним редоследом и да трају од пет до 15 минута. 

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ САДРЖАЈА 

 

С обзиром на различите стилове учења, разноврсност актив- ности кључна је реч за презентовање нове лексичке 
грађе. Важно је да уважавамо предзнања ученика, јер нам она могу бити добра основа за рад и лакше разумевање 
теме. 

Визуелна наставна средства идеална су за увођење и уве- жбавање вокабулара. 

Пантомима (као врста драмских техника), као и метода потпуног физичког одговора, веома су омиљене и ефикасне, 
не само на овом узрасту већ и касније. Нарочито су погодне за ученике кинестетичког стила учења (превођење 
изговорене речи у покрет и обрнуто). Ове технике су погодне за увођење и увежбавање свих врста речи. 

Одговарајући контекст (приче у сликама, песме, игре и сл.) битнa је претпоставка успешног усвајања вокабулара, 
као и јези- ка уопште. Усвајање лексике биће утолико ефикасније уколико се остварује у јасном ситуационом 
контексту. Треба водити рачуна о примереном лексичком минимуму током једног школског часа. 

Дијалошки модели веома су ефикасни за развијање говора. Овладавање дијалогом се почиње од једноставније 
упитно-одго- ворне форме. Добро организован дијалог представља снажан подстицај за учење и напредовање, 
нарочито ако се има у виду да се учење страног језика одвија изван аутентичне говорне средине. Наравно, потребно 
је обезбедити одговарајући контекст, симулирати ситуацију која би одговарала аутентичној говорној средини, и која 
ће и стидљивијим ученицима омогућити да се охрабре и про- говоре. Дидактичке игре попут „У продавници”, „У 
библиотеци” и сл. представљају стимулативно средство за извођење динамичких, језичких и комуникативних 
вежби. 

Пројектне активности повећавају мотивацију јер пружају избор ученицима да одговорно у пару или у групи 
решавају за- датак на свој начин у договору са другима, развијајући и јачајући одређене социјалне компетенције. 
Пројекат је погодан за рад у одељењима мешовитог састава, има лични печат, подстиче кооперативни рад и 
завршава се увек неком врстом презентације како резултата, тако и процеса рада. 

Драмске активности омогућавају ученицима да користе језик у одговарајућем контексту и тако „оживљавају” његову 
употребу. Њихов потенцијал огледа се, између осталог, и у томе што: 
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– ученици не само да уче страни језик на забаван начин, већ кроз интеракцију и различите улоге које 
преузимају сагледавају ствари из различитих углова (што доприноси развоју критичког и дивергентног мишљења); 

– ученици сарађују и усвајају језик кроз смислену интеракцију на циљном језику и развијају све потребне 
вештине – когнитивне, комуникативне и социјалне; 

– сви могу да учествују – свако добија улогу коју може да „изнесе” те су зато погодне за рад у одељењима 
мешовитог састава; 

  

– одговарају свим стиловима учења – визуелни виде, ауди- тивни чују, кинестетични се изражавају кроз покрет; 

– подижу мотивацију и самопоуздање; 

– оријентисане су на ученика – наставник има мање доми- нантну улогу; 

– развијају машту и креативност код ученика. 

Пожељно је да се драмске активности попут играња улога, мини скечева, луткарских мини представа, 
импровизација и прича из стварног живота што више користе у настави, не само на овом узрасту, већ и касније. 

Код увежбавања читања на овом узрасту препоручује се гласно читање текстуалних врста дијалошког карактера које 
је блиско говору и представља ефикасно средство за развијање опште језич- ке компетенције. Наративне текстуалне 
врсте захтевају читање у себи, чији је циљ издвајање информација из прочитаног текста. У циљу развоја разумевања 
прочитаног текста могу се применити и различите стратегије и технике усвајање и проширивање лексике 
коришћењем конвенционалних и електронских дидактичких сред- става. 

Писање је тесно повезано са говором. За увежбавање писа- ња могу се користити различите фонетско-ортографске 
игре (нпр. на задато слово ученици пишу што више речи); ортографске игре (нпр.: исписивање речи са 
изостављеним самогласницима/сугласницима, где ученици имају задатак да попуне празна места и правилно 
напишу задате речи; наставник изговори једну реч, а учени- ци добијају задатак да напишу што више речи које 
почињу сваким словом речи коју је изговорио наставник); игре за развој писања (Погоди реч! – ученицима се даје 
текст на познату тему у коме не- достају неке речи, а њихов задатак је да се досете које речи треба уметнути, при 
чему се уписивање може обављати и појединачно и групно). 

Социокултурна компетенција, као скуп знања о свету уопште, сличностима и разликама између културних и 
комуникативних модела сопствене говорне заједнице и заједнице/заједница чији се језик учи у учењу страног 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС   2022-2026. 
 

419 
 

језика је веома значајна јер су та знања потребна за компетентну, успешну комуникацију у конкретним 
комуникативним активностима на циљном језику. 

Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој 
свести о другом и другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између средина, односно говорних 
заједница, у којима се ученик креће. Интеркултурна компетенција подразумева и развијање то- леранције и 
позитивног става према индивидуалним и колективним карактеристикама говорника других језика, припадника 
дру- гих култура које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене. Дакле, постепеним увођењем 
социокултурних садржаја на најнижем нивоу (поздрављање, певање пригодних празничних песама и сл.) 
доприноси се развоју интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и развијање 
способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 

Граматички садржаји се на овом узрасном нивоу не обрађују експлицитно. Граматичке појаве треба посматрати са 
функ- ционалног аспекта (примењујући елементе граматике који су неопходни за успешно остваривање 
комуникативне функције). У процесу наставе страног језика треба тежити томе да се граматика усваја путем 
језичких активности слушања и говора, према јасно утврђеним циљевима, исходима и стандардима наставе страних 
језика. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуника- тивне компетенције на одређеном језичком нивоу, у 
складу са статусом језика и годином учења. 

За ученике који у редовној настави теже савладавају делове програма, организује се допунска настава. Наставник 
треба благовремено да уочи све недостатке у знању ученика и предузме мере допунског објашњавања, кориговања 
грешака и увежбава- ња како би сви ученици постигли задовољавајући успех и остварили програмом дефинисане 
резултате учења. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник 
континуирано прати и вреднује не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би 
перманентно унапређивао наставни процес. 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би 
наставници могли да планирају и наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и 
напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код формативног 
оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, 
самоевалу- ација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем прецизније се процењује 
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оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта, године, циклуса 
образовања). Формативно вредновање није само праћење ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада и 
средство које омогућава наставнику да у току наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током оцењивања 
и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се оно спроводи не разликује од 
уобичајених активности на часу јер се и оцењивање и вредновање сматрају саставним делом про- цеса наставе и 
учења, а не изолованим активностима које стварају стрес код ученика и не дају праву слику њихових постигнућа. 
Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и 
ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не 
истицање њихових грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о 
напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних 
за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, 
слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, ангажованост и залагање у раду на 
часу и ван њега. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати 
ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама активности које су примењиване на 
редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква правила и организација процеса 
вредновања и оцењивања омогу- ћавају позитивну и здраву атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне 
међусобне односе и комуникацију на релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик. 

 

7.2.8. ПРОЈЕКТНА  НАСТАВА 
 

 Циљ пројектне наставе је развијање општих међупредметних компетенција уз    употребу информационо 

комуникационих технологија усмерених на достизање исхода.   Осамостаљивње  ученика у раду. Развој социјалних 

и комуникацијских вештина које јачају самопоуздање ученика. 

Стицање дуготрајног знања, вештина и навика применљивих у свакодневном животу.                                                 

Разред: ЧЕТВРТИ 

Годишњи фонд часова: 36 
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 ТЕМА ПРОЈЕКТА 
      
1. Разгледница мога краја 
 
2. Вишенаменска учионица 
3. Одељењске збирке задатака 
4. Најлепши споменици природе 
5. Корисна и фина еко-куповина 
6. Култура живљења 
7. Ознаке за поклоне 
8. Покретне слике на радост публике 
9. Трагом прошлости 
10. И рукотворине су умотворине 
11. Од жара до пожара 
12. Наше кућице 
13. Млади извиђачи 
14. Трагање је знање 
15. Извори светлости 
16. Летопис нашег одељења* 

 

Ученици имају могућност измене постојеће теме,могућност предлагања нових и актуелних о којима желе да 

истражују и направе пројекат. 

 

Кроз пројектну наставу треба наставити рад на развијању основа дигиталне писмености. На крају четвртог разреда 

ученик би требало да буде у стању да: 

- правилно рукује ИКТ уређајима; 

- предложи редослед активности у односу на постављени пројектни задатак и могућности употребе ИКТ-а; 

- користи одговарајуће алатке програма за цртање и сачува свој цртеж; 

- уреди краћи текст и сачува га на рачунару; 
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- направи једноставну презентацију користећи мултимедијалне садржаје; 

- користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ одраслог; 

- критички бира садржаје са интернета и затражи помоћ уколико се суочи са непримереним садржајима; 

- зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних уређаја; 

- безбедно користи интернет и по потреби пријави и/или затражи помоћ одраслог. 

Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспосо- бљавање ученика да добијене продукте учине видљивим 

и представе их другима. Бројни су начини да се то постигне (представе, изложбе, кратки филм, текст у новинама, 

наступ на локалној телевизији, представљање за родитеље...), а њихов квалитет није приоритет. 

 

7.3. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

7.3.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна према својим 

правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске и 

локалне заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 

Разред: ЧЕТВРТИ 

Годишњи фонд часова: 36  
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ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршеном разреду ученик ће бити у 

стању да: 

разликује примере одговорног и 

неодговорног понашања људи према 

животној средини; 

се понаша у свакодневним ситуацијама на 

начин који уважава животну средину и 

рационалну потрошњу ресурса; 

образложи важност информисања о стању 

животне средине и начинима њене 

заштите; 

аргументује добити од заједничког живота 

људи припадника различитих култура; 

наведе елементе традиције и културе свог 

народа и покаже интересовање и 

поштовање за друге културе и традиције; 

образложи значај подршке избеглицама и 

мигрантима да у новој средини сачувају 

свој језик, традицију, културу; 

наведе примере из свакодневног живота 

којима се илуструје сусретање различитих 

култура; 

дискутује о томе како непознавање других 

култура утиче на настанак стереотипа, 

предрасуда и дискриминације; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други на планети 

Земљи 

Планета Земља припада свима који на њој 

живе 

Узајамни утицај природе и човека. 

Потребе појединца и опште добро – 

задовољавање људских потреба без 

угрожавања будућих генерација. 

Одговоран однос према свету у коме 

живимо – Мисли глобално делуј локално. 

Право на здраву животну средину 

Трећа генерација људских права. 

Вредности на којима почива 

– право на живот у здравој животној 

средини; право на одржив економски 

развој; право на рационално коришћење 

природних и енергетских ресурса; право на 

спречавање свих облика загађивања 

животне средине; право на доступност 

информација о стању животне средине 

 

 

 

 

Култура и традиција 

Материјално и нематеријално наслеђе 

једне заједнице настало под утицајем свих 

народа који су ту живели и сада живе. 

Културни идентитет 
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препознаје примере прекомерне 

потрошње; 

препознаје у медијима поруке које 

подстичу прекомерну потрошњу, посебно 

деце и младих; 

критички разматра појаву бацања хране и 

расипања воде; 

процењује важне чињенице о производима 

које купује читајући декларацију и води 

рачуна о односу цене и квалитета; 

испољи заинтересованост за сарадњу и 

учешће у групном раду; 

учествује у изради плана и реализацији 

акције, њеној промоцији и вредновању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Ја и други у локалној 

заједници 

 

 

Неговање традиције и културе сопственог 

народа и поштовање традиције и културе 

других. 

Мултикултуралност и интеркултуралност 

Живот поред људи других култура или 

заједнички живот са њима. 

Избеглице и мигранти 

Невољно кретање људи из једне у другу 

културну заједницу. Непознавање других 

култура као основ за развој стереотипа, 

предрасуда и дискриминације. Уклопити се 

у нову средину, а сачувати свој културни 

идентитет. 

Сусретање култура 

Сусретање и прожимање различитих 

култура без губљења културног идентитета. 
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ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

 

Снага узајамне помоћи 

Потрошачко друштво 

Стварне потребе и прекомерна потрошња. 

Неравнотежа – гладни и жедни у свету у 

којем се храна баца а вода расипа. 

Амбалажа важнија од садржаја – гомилање 

отпада. Притисак произвођача – нови 

модели новог модела. Деца – омиљена 

циљна група произвођача. 

Медији и потрошачка култура 

Поруке медија у подстицању потрошње. 

Деца у рекламама. 

Права потрошача 

Информације од значаја за потрошаче. 

Однос цене и квалитета производа. 

Права и одговорност потрошача. Заштита 

потрошачких права. 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Акција солидарности у 

локалној заједници 

Планирање и извођење еколошке 

акције Одређивање циља и израда плана 

акције. Извођење и документовање акције. 

Промоција акције на нивоу школе. 

Вредновање акције. 
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Кључни појмови садржаја: равноправност, стереотипи и предрасуде, дискриминација, локална заједница, 

солидарност, волонтирање. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 
Изборни програм Грађанско васпитање за четврти разред ор- ганизован је, као и програми за претходна три, по 

моделу спирале што значи да су садржаји дати у исте четири области (Људска права, Демократско друштво, 

Процеси у савременом свету и Грађански активизам), али се они проширују и продубљују, а исходи се надограђују 

или се, ако је у питању вештина, даље развијају. Све четири области су једнако важне и доприносе достизању исхода 

и развоју међупредметних компетенција. 

Програми Грађанског васпитања у првом циклусу основног образовања и васпитања, по свом циљу и концепцији, 

најближи су програмима обавезног предмета Свет око нас, односно Природа и друштво. Како ученици расту 

повећавају се и њихове когнитивне, емотивне и социјалне способности да упознају појаве у свету који их окружује. 

Зато се у првом разреду, као и у наведеном обавезном предмету, проучавају појаве из најближег окружења 

(породица, одељење), затим у другом разреду то су појаве из школског окру- жења, у трећем разреду из шире 

заједнице, а у четвртом појаве које се односе на цео свет и планету Земљу. Окосницу програма за четврти разред 

чине вредности, права, одговорност, различитост, равноправност. 

 

7.3.2. ВЕРСКА НАСТАВА 

 

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ 

Годишњи фонд часова: 36                                                Недељни фонд часова: 1 

 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

I-УВОД  

 
Упознавање ученика са садржајима 

предмета и начином рада. 

Когнитивни аспект:  

да разуме основнa сазнања 

о темама које ће се 

Верска настава 

Ученик 

Вероучитељ 
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Мотивисање ученика за похађање 

часова верске наставе и за 

учествовање у раду. 

 

обрађивати на настави 

Православног катихизиса  

Афективни аспект:  

бити подстакнут да 

активно учествује на 

часовима верске наставе и 

примени научено у животу. 

Вера 

Љубав 

Знање 

II-ЦРКВА ЈЕ НАШ ИЗБОР  Ученицима пружити основ за 

разумевање Цркве као заједнице 

која постоји као израз човекове 

воље, слободе и љубави. Човек 

бира по својој љубави да ли жели 

да буде део те заједнице, део Неба 

на земљи. Човек је потпун само у 

заједници. Црква као заједница 

коју је оформио сам Син Божји са 

својим апостолима има свој 

смисао, задатак, мисију и место у 

свету.  

 

 

 

Когнитивни аспект:  
да усвоји, схвати и осети 

да је део заједнице и 

целокупне Божје 

творевине, као слободно 

биће део заједнице љубави 

Божје. 

Да препозна да смо део 

цркве заједнице само ако то 

желимо. 

Афективни аспект:            

Да пожели да буде део те 

ванвременске и 

ванпросторне есхатолошке 

и еклисиолошке заједнице 

Црква 

Заједница 

Син Божји Исус Христос 

Човек 

Слобода  

Љубав 

 

III-ХРИСТОС НАС СВЕ 

ЗОВЕ  
Пружити и омогућити ученицима 

да схвате да нас је Бог створио из 

љубави као јединствено, 

непоновљиво и слободно биће, које 

му наликује. Да нас је створио по 

свом лику и одразу, у духовном и 

личносном смислу. Да нас Син 

Његов зове да будемо савршени као 

Отац наш Небески и да будемо са 

Светом Тројицом део те заједнице 

љубави. 

Когнитивни аспект:  

Да осети да  је део Бога и 

Божје љубави и творевине. 

Да нас Творац дарује 

љубављу и слободом, али и 

позива на одговорност и 

узвратне дарове.  

Да уочи да Христос све нас 

зове у заједницу са Богом  

која почива на слободи и 

љубави. 

Христос 

Заједница 

Божја љубав 

Наша љубав 
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Афективни аспект:  

Показати жељу да на 

Христову љубав и позив 

узврати љубављу, да буде 

мотивисан да љубав према 

Богу изражава љубављу 

према другом у заједници. 

IV-ДИВАН ЈЕ БОГ У 

СВЕТИМА СВОЈИМА  
Да усвоји  и развије и живи лепоту 

заједнице кроз светитеље  и Бога 

живога. Кроз Светитеље се 

показује Божја мудрост, промисао 

и слава.  

Когнитивни аспект:            

Да препозна да сваки човек 

који је посветио свој живот 

Богу и Божјој заједници је 

прославио име Божје у свој 

својој пуноћи и лепоти. да 

се упозна са Житијама 

светих. 

 Афективни аспект:  

Да се развије жеља да 

попут светитеља  

подражава пример љубави. 

да осети сву лепоту и 

љубав у односу између 

светих и Бога. 

Љубав 

Бог 

Човек 

Светитељи 

Житија  

 

 

V-ЗНАЧАЈ ВРЛИНСКОГ 

ЖИВОТА  
Пружити ученицима знање о 

значењу речи врлине и врлински 

живот. У смислу тих појмова се 

налази суштина, преображени свет. 

Подстицати ученике на лично 

учешће да развије и живи лепоту 

врлинског живота.              

Пружити основ за разликовање и 

упоређивање сопствених мана и 

врлина, са врлинама својих 

ближњих и својих узора. 

Когнитивни аспект:           

Да усвоји, развије и живи 

лепоту врлинског живота. 

Да критички промисли, 

закључи, повеже и уочи 

разлику између мана и 

врлина, исправног и 

погрешног начина живота. 

То је личносни, врлински и 

духовни преображај.  

Врлине 

Усавршавање 

Преображај света 
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Ученицима пружити основ за 

разумевање зашто је христос 

најбољи узор врлинског живота. 

Афективни аспект:             

Да схвати смисао врлина и 

њиховог значаја који води 

ка новом, бољем свету. 

Да осећа значење појма 

врлине као свој  допринос  

према преображају  света, 

његовом усавршавању. 

VI-СА НАМА ЈЕ БОГ  Указати ученицима на 

свеприсутност Божју, да је Бог увек 

са нама. Да се све дешава са Божјом 

вољом или допуштењем, по Божјем 

промислу.  

Пружити ученицима знање о 

примерима Божје присутности у 

свету и његово суделовање у нашем 

животу.  

Когнитивни аспект: Бог је 

створио све што постоји, 

видљиво и невидљиво, и 

Он саучествује у постојању 

своје свеукупне творевине. 

Као Творац, као родитељ у 

животу своје деце, у 

директном или 

индиректном присуству.  

Афективни аспект: 

Развијати потребу да 

бригом и чувањем природе 

и Божје творевине, да 

љубављу и бригом за 

другог човека исказујемо 

љубав Богу, као што и Он 

својим присуством брине о 

нама. Бог је ту и он нас 

воли. 

Човек 

Природа 

Љубав 

Бог 
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НАСТАВНА ТЕМА 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОРЕЛАЦИЈА 

 
ОПШТЕ СПЕЦИФИЧНЕ 

I–УВОД  

 
Упознавање са садржајем 

програма и начином рада  

Способност да се катихизација 

као духовно-сазнајна делатност 

представи као заједничко дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика. Реализација програма 

требало би да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. Потребно је да 

свако искаже свој доживљај 

заједнице. 

Уводне часове требало би 

осмислити тако да 

допринесу међусобном 

упознавању ученика, 

упознавању ученика с 

циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али и 

тако да наставник стекне 

увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног 

катихизиса, група 

располаже.  

Природа и друштво 

Српски језик и 

књижевност 

Музичка култура 

Ликовна култура 

II–ЦРКВА ЈЕ НАШ ИЗБОР  Способност да се усвоје и поштују 

правила слободе, избора, љубави 

и заједнице. 

Права, обавезе и одговорност су 

неопходни и у заједници и у 

љубави, да би она свима била на 

радост и корист. 

Способност да препозна да 

смо део слободне заједнице 

љубави између Творца и 

Његове творевине, Цркве.  

Да нас љубав у тој 

заједницици повезује са 

другима, Богом и светом. 

Природа и друштво 

Српски језик и 

књижевност 

Музичка култура 

Ликовна култура 

III–ХРИСТОС НАС СВЕ 

ЗОВЕ  
Способност да се препозна наш 

позив, призив, задатак и мисија. 

Препознаје и разуме позив, 

љубав, надлежност, 

компетенцију, улогу и 

Природа и друштво 

 

Музичка култура 
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Да се препозна шта је наш пут у 

овом животу. 

службу христоса као Сина 

Божјег.  

Ликовна култура 

Српски језик и 

књижевност 

IV–ДИВАН ЈЕ БОГ У 

СВЕТИМА СВОЈИМА  
Способност уочавања и 

прихватања значаја посебних и 

одабраних људи и њихове 

вредности за нас.  

Препознаје да је велики 

значај светих за људски род 

у етичком, есхатолошком и 

сотериолошком смислу. да 

се кроз њих огледа Бог и 

спасава свет. 

Природа и друштво  

Српски језик,  

Ликовна култура, 

Музичка култура 

V–ЗНАЧАЈ ВРЛИНСКОГ 

ЖИВОТА  
Свест о врлина, о нашим 

особинама, о одговорности, о 

узрочно-последичној вези нашег 

понашања и нашег окружења, о 

свету који може бити бољи, ако 

га ми преобразимо.  

Настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да критички 

самопроцени себе и своје 

особине и понашање, да  

прихвати одговорност, 

самокорекцију, и уложи 

вољу и труд да се мења. Да 

поштује пуноћу и богатство 

туђе и своје личности. Да 

развије свест да мењајући 

себе, мења и свет. Врлински 

живот преображава нас, а ми 

онда преображавамо свет. 

Природа и друштво  

Српски језик,  

Ликовна култура, 

 

VI–СА НАМА ЈЕ БОГ  Способност разумевања 

каузалног односа  

Бог-природа-човек. Развијање 

свести о свеприсутности нашег 

Творца.  

Активно присуство и 

учешће Бога у овом свету 

огледа се у нашем избору да 

је Бог увек са нама, по 

нашој вери, љубави и вољи. 

Музичка култура 

Природа и друштво 

 

Ликовна култура 

 

Српски језик и књижевност 
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ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ:  

 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на 

доживљајно и сазнајно, а мање на формативно  и информативно. Развијати опсервацију, промишљање, уочавање, критичко 

мишљење, анализу уоченог и преживљеног и закључивање. 

Теоријска настава реализује се у учионици; уз помоћ аудио-визуелних дидактичких средстава. Практична настава реализује се 

у природи и у цркви – учешћем у литургијском сабрању и причешћивању.  

Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу 

употребе разноврсних метода, облика рада и наставних средстава, кроз међупредметно повезивање, и формирање квалитетног 

примењивог ученичког искуства .  

 

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ:  

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) наставник ће 

остварити на два начина: процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика на часовима и провером 

знања које ученици усвајају на часу  разговором и практичним радом на радионицама, дискусијом, кроз интеракцију и групни 

рад. 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  усмени разговор и кроз посматрање и праћење активности 

ученика на часу и кроз практичне радионице,  кроз израду паноа, презентација, пројеката... 

 

 

7.4. ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

7.4.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

 Допунска настава из српског језика  

 Разред  Четврти  

 Циљеви програма  Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања  
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   из програма предмета-српски језик  

 Намена програма Утврђивање  и  допуњавање  градива  које  теже   

    усвајају на редовним часовим    

 

Начин реализације програма 

 два часа месечно    

       

 Носиоци програма Наставници са ученицима који заостају у праћењу   

    редовних садржаја    

 Начин вредновања На редовним часовима    

 допунске наставе     

     Број часова за 

тему 

  

 Област/Тема Садржај програма   

 Језик 
-основно описмењавање  ученика на темељима 
ортоепских    

 

(граматика  и 

и ортографских стандарда српског књижевног језика; 10   

       

 правопис) -  поступно  и  систематично  упознавање  граматике  и    

  правописа српског језика;    

  - упознавање језичких појава и појмова,    

       

 Књижевност Оспособљавање  за  самостално  читање,  доживљавање, 4   

  разумевање,    свестрано    тумачење    и    вредновање    
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  књижевноуметничких дела разних жанрова;    

  - поступно оспособљавање ученика за логичко схватање и    

  критичко процењивање прочитаног текста;    

  - развијање потребе за књигом,способности да се њоме    

  
самостално  служе  као  извором  сазнања;  навикавање  
на    

  самостално коришћење библиотеке    

 Језичка -  развијање  смисла  и  способности  за  правилно,течно, 4   

 култура економично и  уверљиво  усмено и  писмено изражавање,    

  богаћење речника, језичког и стилског израза;    

        

  УКУПНО  18   

        

 

7.4.2. МАТЕМАТИКА 
 

 Допунска настава из математике   

 Разред  четврти  

 Циљеви програма  Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања 

   из програма предмета математике  

 Намена програма  Утврђивање и допуњавање градива из математике 
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 Начин  реализације два часа месечно  

 програма     

 Носиоци програма Наставници са ученицима који теже прате наставни  

    програм   

 Начин  вредновања На редовним часовима   

 допунске наставе    

     Број  

 Област/Тема Садржај програма часо  

     ва за  

     тему  

       

 Скуп  Савладавање читања и писања природних бројева у декадном 10  

 природних  бројевном систему; примењују основне рачунске операције и   

 бројева  решавају једноставне текстуалне задатке   

 Мере и мерење Уочавање  и  препознавање  геометријских  фигура,као  и 

познавање основних јединица за мерење и њихов међусобни 

однос 

4  

   

     

 Површина  Упознавање са јединицама за површину и њихова примена на 4  

   једноставним  примерима,  знају  да  цртају  мреже  и  праве   

   моделе коцке и квадра   

   УКУПНО  18  
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7.5. ДОДАТНА НАСТАВА 
 

7.5.1. МАТЕМАТИКА 
 

Разред  Четврти  

Циљеви програма Продубљивање и проширивање садржаја редовне наставе из  
математике. Мотиви  су  унутрашњи  фактори  који покрећу   на   
активност, који   је   усмеравају и   њоме управљају   ради   
остваривања   циљева. Интересовања представљају мотиве које треба 
развијати и одржавати. 

  

  

  

  

Намена програма Рад са надареним ученицима  

Носиоци програма Наставници са ученицима  

   Број 

Област/Тема Садржај програма часова 

   за тему 

    

Скуп Примењују својства рачунских операција при трансформисању  

природних израза,знају да састављају и израчунавају вредности израза са 18 

бројева више операција, знају да решавају сложеније задатке помоћу  

  једначина и дијаграма у скупу природних бројева, успешно  
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  решавају логичке и комбинаторне задатке.  

Мере 

и мерење 

Претварају јединице у мање и веће јединице мере, решавају 9 

  сложене текстуалне задатке.  

Површина  Примењују   стечена   знања   кроз   решавање   текстуалних 9 

  задатака.  

  УКУПНО 36 

 

7.6. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
У свакој основној школи има ученика чије интересовање и љубав за музику не може да се задовољи само оним што 
им пружа редовна настава. За такве ученике могу да се организују слободне активности у оквиру музичке и 
фолклорне секције. 

У зависности од афинитета, креативних способности или извођачких могућности ученика рад се може организовати 
кроз следеће активности: солистичко певање; групе певача (дуети, терцети...); „Мали композитор” 
(експериментисање са инструментима и звуцима, звучно осликавање и ритмичка пратња уз стихове, приче, 
бројалице, песме и музичке игре, компоновање мелодије...); „Мала школа инструмента” (металофон, блок флаута, 
мелодика, Veehharfe/Melodylapharp, ручни звончићи, бумвекери...); оркестар (Орфов инструментаријум, 
разноврсни инструменти...); музичко-креативне радионице (прављење музичких инструмената, илустрације везане 
за наставу музичке културе и школске музичке догађаје...); ритмичке радионице (осмишљавање малих музичких 
игара уз покрет, модерни и традиционални плес, ритмичке игре, игре чашама, штаповима, „битбокс” – вокалне 
перкусије...); посете концертима у школи и ван ње (концерти ученика музичких школа, пријатеља школе, концерти 
у организацији Музичке омладине или неког другог удружења, концерти еминентних уметника, мјузикли, 
музичких  филмова...); музички уредник (одабир одговарајућег музичког материјала према датом садржају). 
Програм рада треба прилагодити могућностима сваког ученика или групе. 
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7.6.1. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
Циљ је подстицање индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и квалитетног коришћења слободног 
времена, ради богаћења друштвеног живота и разоноде, развијања и неговања другарства и пријатељства, дружење 
са вршњацима кроз заједничко делање, исказивање способности, осамостаљивање, развој неких вештина и друго. 

 
Недељни фонд: 1-2 (зависи од планираних активности на нивоу одељењског или разредног већа, школе или локалне 
заједнице). 

 
ТЕМЕ САДРЖАЈ ОПШТЕ И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ          КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ДРУШТВЕНЕ 
АКТИВНОСТИ 

Дечија недеља ( учешће у активностима) 

Свети Сава – школска слава ( пано) 

Дан школе ( учешће у активностима) 

Нова година (радионица) 

Ускрс (радионица) 

вршњачке радионице 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

1. Компетенција за целоживотно учење 2. 
Комуникација 

3. Рад с подацима и информацијама 
 4.Дигитална компетенција  
5.Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговорно учешће у демократском друштву 
8.Одговоран однос према здрављу  
9.Одговоран однос према околини  
10.Естетичка компетенција 

11.Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ 

ТЕХНИЧКЕ 
АКТИВНОСТИ 

 

школски простор; учионица, двориште 
(уређење) 

честитке за: рођендан, Нову годину, Божић, 
Дан жена, Ускрс (израда) 

одељењски пано (уређење) 

ХУМАНИТАРНЕ 
АКТИВНОСТИ 

акције поводом Дечје недеље 
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-хуманитарне акције (помоћ другу, 
другарици...) 

Сарадња са Црвеним крстом 

Природа и друштво – Природа, човек, друштво: 
Групе људи: становници и народи краја 

Српски језик – Језичка култура: Различите 
комуникативне ситуације 

Математика – Бројеви: Децимални запис броја са 
једном децималом. 

СПОРТСКЕ 
АКТИВНОСТИ 

одељенска и међуодељенска такмичења 

учешће на Јесењем и пролећњем кросу 
(општински 

ниво) 

КУЛТУРНЕ 
АКТИВНОСТИ 

одлазак на изложбу 

позоришне представе 

биоскопске представе 

вршњачке радионице 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ: 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

добро планирање: циља, ефеката, активности 
ученика и наставника, начин рада 

активностима су обухваћени сви ученици и то тако 
да могу да искажу: ангажованост, самосталност, 
сарадљивост и иницијативност 

започиње и усмерава разговор и 
дискусију 

подстиче сарадњу и тимски рад 
ученика мотивише и подстиче 
ученике да учествују и развијају 
своје способности 

заједно са ученицима вреднује 
резултате 

планира учешће, припрема се, 
учествују 

подстичу друге и дају пример 
анализирају свој и рад других 
планирају акције 

учествују у самооцењивању и 
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примењују се игролике активности којима се 
подстиче креативност ученика 

користе се школски ресурси 

организују се једноставне акције у којима су главни 
носиоци ученици 

учешћа у различим 
ваннаставним активностима 

вредновању резултата рада 

 

7.6.2. ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

Циљ наставе је развијање моралних особина, ставова и уверења ученика, упознавање ученике са школским животом 
и односима којима уважавају друге. Упућује на естетска осећања, формирање културно-хигијенских и здравствених 
навика и формирање става о заштити животне средине. 

Годишњи фонд 36 

ТЕМЕ САДРЖАЈИ ОПШТЕ И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

БЕЗБЕДНОСТ Безбедност у саобраћају 

Ко нам помаже у саобраћају 

Полицајац је наш пријатељ 

1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад с подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција  
5. Решавање проблема 
6. Сарадња 
7. Одговорно учешће у демократском 
друштву 

КАКО ДО ДОБРОГ УСПЕХА И 

ПРИМЕРНОГ ВЛАДАЊА 

План рада и одмора у току дана 

Колико смо задовољни успехом 

 Школске обавезе 

Шта је примерно владање 
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ЖИВОТ У ШКОЛИ 

Права и обавезе Односи у одељењу Дечија 
недеља Дан школе 

Савиндан 

8. Одговоран однос према здрављу  
9. Одговоран однос према околини  
10. Естетичка компетенција  
11. Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ 

Природа и друштво – Природа, човек, 
друштво: Групе људи: становници и 
народи краја (права и обавезе; обичаји; 
суживот). 

Српски језик – Језичка култура: 
Различите комуникативне ситуације 
(комуникација са одраслима и са 
вршњацима; у школи, у продавници, 
телефонски разговор, поздрављања, 
честитања и сл.) 

Математика – Бројеви: Децимални 
запис броја са једном децималом. 

 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 

Бонтон 

Боравак у фискултурној сали Понашање у 
школи и ван школе 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

Учионица 

Школско двориште 
 Наш град 

Чувајмо природу 

ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА И 
ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

Коме се обраћамо када се над нама врши 
или смо сведоци насиља 

Насиље, злостављање, занемаривање 
Нивои насиља 

Радионице 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ЧАСА 
ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ: 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
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-повезивање садржај рада са ситуацијама из 
свакодневног живота у школи и ван ње 

-одабир и коришћење одговарајућих метода и 
техника рада 

организовање истраживачких активности 

-оцењивање позитивних страна понашања и рада 
и како се могу још побољшати 

-израда паноа 

организовање радионица 

-постављање ученика у различите ситуације 
евалуације и 

самоевалуације; 

започиње и усмерава разговор и 
дискусију 

подстиче сарадњу и тимски рад 
ученика заједно са ученицима 
вреднује резултате наставног 
процеса и учешћа у различим 
ваннаставним активностима 

слушају, износе своје 
мишљење,  заједнички 
формулишу закључке 
анализирају свој и рад других 
дискутују, глуме, истражују 
планирају акције учествују у 
самооцењивању и вредновању 
резултата рада 

 

8. СЕКЦИЈЕ 
 

8.1. МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 
 

  МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА  

Разред четврти 

Циљеви програма Продубљивање   и   проширивање   садржаја редовне наставе 

Намена програма Рад са надареним ученицима  

Носиоци програма  Наставници са ученицима  
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     Број 

Област/Тема Садржај програма  часова за 

     тему 

      

Скуп Израда   сложених   математичких   израза   и   решавање 

захтевнијих тењкстуалних задатака. 

  

природних  10 

бројева   

Мерење    и 

мере 

Решавају  сложене  текстуалне  задатке,  претварају  веће 

јединице у мање и обрнуто. 

6 

Површина Израчунавају површину сложених геометријских фигура. 7 

Припрема за 

такмичење 

Оспособљавање ученика за решавање текстуалних задатака 

метом дужи, метода правоугаоника, лажне претпоставке и 

Венових дијаграма. 

 8 

 

 

 

Припрема за 

Мислишу 

Развијање  логичког  мишљења  и  решавање  проблемских 

ситуација. 

Израда задатака из збирке ~Мислиша~ 

5 

 УКУПНО 36 
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8.2. ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 
 

Област/Тема Садржаји 

Култура језичког 
изражавања 

-Систематско и стручно увођење у технику глуме и лепога говорења 

-развијање комуникационих способности ученика 

Вежбања у изражајном 
казивању уметничких 
текстова 

-подстицање  спонтаности  и  слободе  у понашању, у односима  са другима, 

-адекватно коришћење слободног времена,развој креативности 

Посета позоришту и  
анализа гледане представе 

-развијање љубави према позоришту,драми  и осталим облицима 

уметничког изражавања 

Учешће на приредбама, 
такмичењима  (у школи и 
ван ње) 

-одабирање  драмског  дела  -  приказа  и  њихово  увежбавање  за 

регионално такмичење 

Сарадња са сродним 
секцијама у школи 

-мисаоно-емоционалне  целине  као  битан  елеменат  изражајног 

читања и рецитовања 

Драмске игре и мали 

драмски комади 

-развијање смисла за драмски израз и увођење ученика у лепоту 

драмског дела (читање, доживљавање и лепота језика), 

речнички акценат (вежбање на брзалицама) 
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8.3. ЕТНО СЕКЦИЈА  
 

  EТНО СЕКЦИЈА  

Разред  четврти  

Циљеви програма Продубљивање и проширивање садржаја редовне наставе 

Намена програма Рад са надареним ученицима  

  1 час недељно у току школске године,  

Начин реализације 
програма 

   

Носиоци програма Наставници са ученицима  

   Број 

Област/Тема  Садржај програма часова 

   за тему 

    

Лековито биље Проширивање знања о биљкама 5 

Наша традиција у 
језику и 
књижевности 

Упознавање са народним песмама и причама 6  

  

Породица, обичаји и 
народна веровања 

Организација породице некад и сад 11  

 

Традиционални 
занати 

Упознавање различитих традиционалних заната у окружењу 14  
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  Стицање  елементарних  знања  о  појединим традиционалним 
занатима 

  

   УКУПНО   36  

         

 

8.4. ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 
 

     Ликовна секција  

  Разред  четврти 

  Циљеви програма Продубљивање   и   проширивање   садржаја редовне наставе 

     

  Намена програма Рад са надареним ученицима 

  Носиоци програма Наставници са ученицима 

      Број часова за 
тему 

  Област/Тема Садржај програма  

      

    Упознавање    са    основним    облицима,,    композицијом, 

перспективом, светлом и сенком. 

*Упознавање са својствима цртаћих материјала и подлога за 
цртање. 

*Савладавање технике цртања; уочавање пропорција. 

  

  Цртање  8 
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  Сликање Упознавање са спектром боја; нијанса, валери и интензитет; 

изражајност и композиција боја  
Упознавање са сликарским материјалима и техникама 

 6 

      

      

Основне и изведене 
боје 

Упознавање са основним и изведеним бојама 6 

 

Пастел, 

темпера, 

акварел, 

гваш, колаж 

Упознавање  са  прибором  за  експериментисање  сликарском 

техником 

*Употребни предмети као инспирација за осликавање (дуга на 

палети, вoће на дрвеном тањиру,вода на дрвеној дашчици, 

звездана ноћ на дашчици са рупицама које је направио црв...) 

5 

 

 

 

 

  

Вајање Упознавање материјала и савладавање техника вајања; 7 

Упознавање 

дела 

ликовне 

уметности 

Упознавање са радовима вајара 4 

Посета галерији  

  

  

 УКУПНО 36 
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8.5. КРЕАТИВНИ КУТАК 
 

Циљеви наставног 

предмета 

Ученици треба да: 
- разликују дводимензионалне и тродимензионалне облике; 
- граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности 
и ликовних појава у животу; 
- усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са 
осносима боја; 
- ускладе ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом...) 

Активности ученика Слушање, презентовање, прикупљање података, коришћење материјала и 

техника, повезивање, евалуација, разумевање, повезују са свакодневним 

животом, примењују, користе технологију. 

Активности наставника Упућује ученике, посматра, презентује, даје упутства, евалуира, упућује на 

интернет, организује групни рад, поштује узрасне и развојне карактеристике 

ученика, мотивише, даје повратне информације 

Начин остваривања 

програма 

Ииндивидуални и групни рад, рад у пару, подучавање, радионице, сценски 
наступи. 

Праћење остваривања 

програма 

Самосталност ученика у истраживању, изложба радова. 
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РБ НАЗИВ НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

БРОЈ  
ЧАСОВА 

 
 

ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

1. Сликарски материјали 
и технике 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- користи материјал и прибор у складу са 
инструкцијама. 
- изрази, материјалом и техником по 
избору, своје замисли, доживљаје, утиске, 
сећања и опажања; 
- обикује једноставне фигуре од меког 
материјала; 
- одабере, самостално, начин спајања 
најмање два материјала; 
- одреди, самостално и у сарадњи са 
другима, положај облика у простору и у 
равни; 
- опише, својим речима, визуелне 
карактеристике по којима препознаје 
облике и простор; 
- изрази познате појмове мимиком и 
покретом тела, без звука; 
 
 

Свет око нас, 
Музичка култура, 

Физичко и 
здравствено 
васпитање, 

Српски језик, 
Математика. 

 

2. Положај облика у 
простору и равни 

3. Линија, површина, 
волумен, боја 

4. Плакат, рекламе 

5. Сценски простор 
 

 УКУПНО 
36 
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9. ПРОГРАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  
 

Продужени дневни рад након редовне преподневне наставе,продужени боравак, један је од модела којим се могу 
квалитетно и организовано решити проблеми збрињавања детета млађег школског узраста које након редовне 
наставе одлази кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Тај је проблем изразитији у урбаним 
срединама где страх и брига родитеља за дете, током раднога дана, намећу потребу за организованом бригом о 
детету. Нова улога школе на тај је начин максимално и рационално искоришћена, јер пружа небројене могућности 
деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници. 

Циљеви продуженог боравка: 

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су с општим циљевима основног образовања: 
 

• Подизање нивоа заштите и бриге о ученицима млађих разреда (први и други разред) у време запослености 
њихових родитеља; 

• Развијање радних навика код ученика и оспособљавање за самосталан рад; 
• Подизање нивоа мотивације и заинтересованости ученика за процес учења; 
• Унапређивање и развијање улоге школе кроз активности у продуженом боравку; 
• Организација слободних активности према интересовањима ученика. 

 

Задаци продуженог боравка: 

• Подршка у остваривању васпитно-образовних задатака наставног процеса; 

• Организовано учење, израда и контрола домаћих задатака; 

• Продубљивање и обнављање наученог наставног градива; 

• Развијање колективног духа и социјализације; 

• Развијање потребе за додатним радом и вежбањем; 

• Развијање креативности, логичког мишљења, ликовних, музичких, драмских и физичких способности; 

• Развијање моторичких способности коришћењем свог расположивог прибора у школи; 

• Развијање хуманијег односа ученика према непосредном окружењу; 

• Важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено, осигурава му се развој свих 
потенцијала); 

• Измена многобројних приступа учењу; 
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• Истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење; 

• Освестити важност учења заснованог на окружењу; 

• Писменост (језичка и математичка); 

• Развој осећаја за лични идентитет; 

• Развијање духовне димензије живота и модерног живљења; 

• Богаћење речника. 
 

Специфични циљеви 

• Функционисање образовања у односу на једнакост и коректност приступа у образовању; 

• Партнерство у образовању; 

• Улога технологије у образовању; 

• Брига о деци с посебним потребама; 

• Темељна улога образовања у раном детињству; 

• Олакшавање прелаза из нижих у више разреде основног образовања; 

• Улога рада у продуженом боравку у постављању узорка за доживотно учење. 
 

Кључна подручја развоја 

• Језичко – комуникационо подручје; 

• Математичко – логичко подручје; 

• Социјализација, однос према себи, здрављу, околини и радним обавезама; 

• Културно-уметничко подручје; 

• Игре, спорт и рекреација; 

• Активности према одабиру школе; 
 

Начини организације и облици рада 

• Индивидуални приступ; 

• Интегрисано учење и подучавање; 

• Мултидисциплинарни приступ (информацијско-комуникацијске технологије); 
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• Тимско и сарадничко учење; 

• Истраживачка настава; 

• Искуствено учење; 

• Проблемска настава; 

• Пројектна настава; 

• Учење кроз игру, праксу, учење за живот; 

• Факултативни програми (језици, спортске активности); 

• Курсеви; 

• Ваннаставне активности. 
 

Садржај продуженог боравка кроз активности 

Слободне активности 
 

• Припреме приредби, 

• Такмичења (квизови), 

• Тематска израда радова и уређење паноа, 

• Слушање музике за децу (вокално инструментална композиција, кратка инструментална композиција и 
музичка прича). 

 

Рекреативне активности 
 

• Излети, шетње у оквиру насеља и града, 

• Посета школским приредбама. 
 

Обележавање значајних датума и догађаја 
 

• Обележавање значајних датума и догађаја, 

• Прославе рођендана. 
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Слободно време 
 

• Организоване игре у школском дворишту (игре са природним облицима кретања, елементарне игре, игре с 
реквизитима, игре на снегу), 

• Слободне игре, 

• Игре у учионици (друштвене, едукативне, музичке, језичке), 

• Самостално читање дечје литературе и штампе. 
 

Самосталан рад ученика-часови учења 
 

• Обрада домаћих задатака, 

• Увежбавање и утврђивање садржаја програма (српски језик, математика), 

• Довршавање ликовних радова, 

• Утврђивање учених песама из садржаја наставног предмета, музичка култура. 
 

Распоред дневних активности: 

Смена пре подне 

 

Време Врсте активности 

07:00 - 08:00 Пријем ученика, слободно време (игра) 

08:00 - 09:30 Слободне активности 

09:30 - 10:00 Слободно време 

10:00 - 11:30 Самостални рад (израда домаћих задатака, учење, тихо 

 занимање) 

11:30 - 12:30 Слободно време 
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12:30 - 13:00 Ручак 

13:00 - 13:30 Слободне активности 

13:30 - 14:00 Одлазак на наставу 

 

 Смена после подне 

  

Време Врсте активности 

11:00 - 12:30 Пријем ученика, слободно време (игра) 

12:30 - 13:00 Ручак 

13:00 - 13:30 Слободне активности 

13:30 - 15:00 Самостални рад (израда домаћих задатака, учење, тихо 

 занимање) 

15:00 - 16:00 Слободне активности 

16:00 - 16:30 Слободно време 

16:30 - 17:00 Одлазак кући 

 

 Календар битних датума 
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Септембар Поздрав јесени 

Дан чистих планета 

08.09. Дан писмености 

16.09.Међународни дан озонског омотача 

21.09. Дан мира 

25. 09. Светски дан срца 

Октобар Дан учитеља 

Светски дан пешачења 

Светски дан хране 

Међународни дан штедње 

 Дечија недеља 

27.10. Дан школе 

01. 10. Међународни дан музике 

15. 10. Светски дан чистих руку 

20.10. Дан јабука 

Новембар Дан дечјих права 

03. 11. Светски дан мушкараца 

16. 11. Међународни дан толеранције 

Децембар Деда Мраз, Нова година, Божић 

Дан права човека 

11. 12. Светски дан планина 
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Јануар Свети Сава школска слава 

10. 01. Светски дан смеха 

Фебруар Маскенбал 

07. 02. Међународни дан живота 

14. 02. Дан заљубљених 

21. 02. Међународни дан матерњег језика 

Март Поздрав пролећу 

Светски дан заштите вода 

Светски дан шума 

01. 03. Дан борбе против пушења 

02. 03. Светски дан књиге 

07. 03. Дан позоришта 

08. 03. Међународни дан жена 

19. 03. Дан ластавица 

20. 03. Светски дан поезије 

27. 03. Светски дан позоришта 

 Април Ускрс 

01. 04. Светски дан шале 

02. 04. Међународни дан дечије књижевности 
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 07. 04. Светски дан здравља 

22. 04. Светски дан дан планете Земље 

23. 04. Светски дан књиге 

29. 04. Међународни дан игре 

 

 

 Мај 01. 05. Међународни празник рада 

08. 05. Међународни дан Црвеног крста 

10. 05. Дан птица и дрвећа 

11. 05. Светски дан писања писама 

11. 05 - 17. 05. Недеља здравља уста и зуби 

15. 05. Међународни дан породице 

25. 05. Међународни дан спорта 

31. 05. Светски дан борбе против пушења 

 

 

 

 

 

 

 

 Јун Поздрав лету 

01. 06. Међународни дан деце 

05. 06. Светски дан заштите животне средине 

18. 06. Светски дан Сунца 
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10. ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА 
ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 
 

За ученике којима је потребна додатна подршка због тешкоћа у приступању, укључивању и учествовању у 
образовању и ва спитању, планирају се и спроводе мере за отклањање физичких, комуникацијских и социјалних 
препрека (мере индивидуализације), односно доноси индивидуални образовни план. 

 

10.1. ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН ЗА УЧЕНИКЕ СА ТЕШКОЋАМА У 
УЧЕЊУ, СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ, ОДНОСНО ЗА УЧЕНИКЕ У 
РИЗИКУ ОД РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛОВАЊА 
 

Индивидуални образовни план се припрема за ученике којима је због сметњи у развоју и инвалидитета, социјалне 
ускраћености и других разлога потребна додатна образовна подршка. 

Индивидуални образовни план је посебан акт који има за циљ оптимални развој ученика и остваривање исхода 
образовања и васпитања, у складу са прописаним циљевима и принципима, односно задовољавања образовно-
васпитних потреба ученика. За сваког ученика појединачно, према његовим специфичним потребама и 
могућностима, припрема се прилагођен начин образовања који обухвата индивидуални образовни план, програм 
и начин рада који садрже: 

1) податке о ученику и податке о тиму за додатну подршку; 

2) педагошки профил ученика, у ком су описане његове јаке стране и потребе за подршком; 

3) план мера индивидуализације, којим се предлажу одређени видови прилагођавања наставе (простора и услова, 
метода рада, материјала и учила) специфичним потребама ученика; 

4) персонализовани програм наставе и учења, којим се предвиђени облици додатне подршке операционализују у 
низ конкретних задатака и корака, и спецификује распоред, трајање, реализатори и исходи сваке активности; 

5) податке о праћењу и вредновању ИОП-а и 
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6) сагласност родитеља. ИОП се израђује према образовним потребама детета, ученика, односно одраслог, и може 
да буде прилагођени програм наставе и учења (ИОП 1) и измењени програм наставе и учења за један, више или све 
предмете (ИОП 2). 

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање. 
Тим за инклузивно образовање чине одељенски старешина, предметни на- ставник, стручни сарадник школе, 
родитељ/старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван школе, на предлог родитеља/ старатеља. 
Родитељ/старатељ даје сагласност за спровођење ин- дивидуалног образовног плана. Наставник, при планирању 
рада у одељењу, усклађује свој план са индивидуалним образовним планом ученика. 

Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни саветник. 

 

10.2. ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН ЗА УЧЕНИКЕ СА ИЗУЗЕТНИМ 
СПОСОБНОСТИМА 
 

За ученике са изузетним способностима, школа обезбеђује израду, доношење и остваривање индивидуалног 
образовног плана којим се врши проширивање и продубљивање садржаја учења (ИОП 3). Индивидуални образовни 
план је посебан акт који у овом случају има за циљ оптимални развој и задовољавање образовно-васпитних потреба 
ученика који постижу резултате који превазилазе очекивани ниво образовних постигнућа. 

Индивидуални образовни план за ученике са изузетним способностима укључује: 

1) податке о ученику и податке о тиму за додатну подршку; 

2) педагошки профил ученика, у којем су описане његове јаке стране и потребе за подршком; 

3) план мера индивидуализације, којим се предлажу одређени видови прилагођавања наставе (простора и услова, 
метода рада, материјала и учила) специфичним потребама ученика; 

4) персонализовани програм наставе и учења, којим се предвиђени облици додатне подршке операционализују у 
низ конкретних задатака и корака, и спецификује распоред, трајање, реализатори и исходи сваке активности; 

5) податке о праћењу и вредновању ИОП-а и 

6) сагласност родитеља. 
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Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум на предлог тима за инклузивно образовање, односно 
тима за пружање додатне подршке ученику. Тим за пружање додатне подршке чине: наставник предметне наставе, 
стручни сарадник школе, родитељ/старатељ, а по потреби и стручњак ван школе, на предлог родитеља/старатеља. 
Родитељ/старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана. Наставник при планирању свог 
рада у одељењу усклађује свој план са индивидуалним образовним планом ученика, укључујући мере и активности 
предвиђене индивидуалним образовним планом. Он се остварује доминантно у оквиру заједничких активности у 
одељењу а у складу са потребама ученика. 

Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни саветник. 


