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септембар 2020. 



У Школском програму део обогаћени једносменски рад –циљеви и опис активности се мења и гласи: 

ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 
 

Општи циљеви: 

 

 Пружање додатне подршке ученицима у измењеним околностима наставе и учења проузрокованих 

актуелном епидемијском ситуацијом; 

 Обезбеђивање подстицајног окружења за целовит развој ученика; 

 Развијање функционалних знања и вештина ученика; 

 Развијање међупредметних компетенција ученика. 

 

Специфични циљеви Исходи Активности 

• Обезбеђивање континуитета у 

учењу и повезивања садржаја 

различитих наставних 

предмета; 

• Помоћ у изради домаћих 

задатака из различитих 

наставних предмета у складу са 

индивидуалним потребама 

ученика; 

• Упознавање техника 

успешног учења као и њихов 

избор и примена у складу са 

особеностима 

ученика,садржајима и 

роковима; 

• Помоћ у превазилажењу 

неуспеха кроз развијање 

мотивације за учење и 

вршњачко учење; 

• Развијање навика, вештина и 

техника учења које омогућавају 

напредовање ученика у 

зависности од њихових потреба 

и интересовања; 

• Развој интелектуалних 

капацитета и знања неопходних 

за разумевање природе, 

друштва и света око нас у 

складу са интересовањима;  

• Упућивање у начин процене 

сопственог напредовања  

(самооцењивање). 

• Усвајање основа научног 

метода, подизање нивоа научне 

писмености и развијање научне 

културе; 

• Унапређење комуникације на 

матерњем језику: способност 

 

- Очекује се да ученици 

кроз разноврсне 

активности под називом 

„Подршка у учењу 

природних наука – 

Корак у науку“ буду у 

прилици да примене и 

прошире знање о 

различитим природним 

феноменима који су 

предмет проучавања 

физике и биологије. 

Очекује се позитиван 

утицај на развијање 

бројних међупредметних 

компетенција ученика, 

као и обезбеђивање 

континуитета у учењу о 

физичким појавама. 

Ученици ће бити у 

прилици да примене и 

прошире знање о живим 

бићима, грађи људског 

тела, животним 

процесима, заштити 

животне средине и 

природним 

законитостима. 

  

- Очекује се да ће 

ученици кроз активности 

под називом „Подршка 

ученицима из енглеског 

језика“ развити вештине 

комуникације кроз 

разноврсне задатке и  

активности 

Подршка у учењу 

српског језика и 

математике за ученике 

четвртог разреда 

 

Подршка у учењу 

природних наука – 

Корак у науку 

 

Подршка ученицима из 

енглеског језика 

 

Подршка у учењу кроз 

креативне радионице 

„Деца воле лепе 

ствари“ 

 

Развијање моторике 

кроз креативне 

активности 

 

Подршка здравом 

одрастању 

 

Подршка у учењу 

друштвених наука – 

Земљопис 

 

Подршка у учењу – Да 

се не мучимо када 

учимо! 

 

Подршка ученицима из 

српског језика и 

књижњвности  



изражавања и тумачења 

концепата, мисли, осећања, 

чињеница и мишљења у 

усменој или писаној форми. 

• Развој стваралачких 

способности, критичког 

мишљења, мотивације за 

учење, иницијативности, 

способности изражавања свог 

мишљења;  

• Развијање моторичких 

способности; стицање, 

усавршавање и примена 

моторичких умења и навика, 

теоријских знања неопходних у 

свакодневном животу и раду 

разноврсним систематско 

моторичким активностима, у 

складу са развојем целовите 

личности; 

• Развијање и практиковање 

здравих животних стилова. 

- Очекује се да ће 

ученици кроз активности 

под називом „Подршка у 

учењу српског језика и 

математике“ углавном 

самостално и успешно 

решавати домаће 

задатке. Очекује се да 

ученик разуме задатке, 

проналази 

најадекватније начине 

како би дошао до  

решења, уме да срађује, 

тражи и пружа помоћ 

поштујући правила рада. 

 

- Очекује се да ће 

ученици кроз активности 

под називом „Подршка у 

учењу кроз креативне 

радионице - Деца воле 

лепе ствари“ развијати 

способност за  

маштовито и оргинално 

ликовно изражавање - 

цртање, сликање, вајање, 

моделовање. 

 

- Очекује се да ученици 

кроз активност под 

називом „Развијање 

моторике кроз креативне 

активности“ стећи 

вештину израде 

употребних предмета, и 

развијати еколошку 

пожељно понашање и 

предузетништво. 

 

- Очекује се да ће 

ученици кроз активности 

под називом „Подршка 

здравом одрастању“ 

упознати са здравим 

навикама, вежбама 

обликовања и 

корективним вежби у 

циљу спречавања 

настанка или отклањања 

већ насталих телесних 

деформитета, као и са  

правилима, техникмаа и 



стратегијама групних 

спортова. 

 

- Очекује се да ће 

ученици кроз активности 

под називом „Подршка у 

учењу друштвених наука 

– Земљопис“ проширити 

знања о народима и 

државама у прошлости и 

садашњости и развити 

интересовање за 

изучавање историје и 

географије у старијим 

разредима. 

  

- Очекује се да ће 

ученици кроз активности 

под називом „Подршка у 

учењу – Да се не мучимо 

када учимо!“ развити 

технике учења које им 

највише одговарају и 

које им причињавају 

задовољство, а 

истовремено ће развити 

своје способности и 

мотивацију за учење. 

Научиће како да се 

сналазе да уче са 

разумевањем, јер то је 

основ успешног учења. 

 

- Очекује се да ће 

ученици кроз активности 

под називом „Подршка 

ученицима из српског 

језика и књижњвности“ 

изражавати и тумачити 

идеје, мисли, осећања, 

чињенице и ставове у 

усменој и писаној форми 

у складу са потребама и 

карактеристикама 

ситуације и својим 

способностима, 

одређивати тему и 

главне мотиве, 

препричавати основни 

садржај дела и 

исказивати своје мисли и 



осећања у вези са 

прочитаним текстом. 

Циљна група  Ученици млађих разреда. 

 

Кратак опис активности: 

 

Подршка у учењу српског језика и математике за ученике четвртог разреда 

 

Помоћ у изради домаћих задатака из српског језика и математике у складу са индивидуалним 

потребама ученика четвртог разреда; Развијање навика, вештина и техника учења; Упућивање у 

начин процене сопственог напредовања. 

Подршка у учењу природних наука – Корак у науку 

 

Основе природних наука као додатна подршка учењу Природе и друштва уз повезивање са 

учењем физике и биологије у старијим разредима: 

Кретање; Мерење; Материјали; Електрицитет; Магнети; Електрична струја; Свемир; Вода; 

Разноликост биљног и животињског света Србије; Национални паркови; Извори енергије; 

Рециклажа; Људско тело; Здравље и исхрана. 

Подршка здравом одрастању  

 

Упознавање са здравим навикама, практиковање вежби обликовања и корективних вежби у циљу 

спречавања настанка или отклањања већ насталих телесних деформитета, као и упознавње 

правила, техника и стратегија групних спортова и њихово увежбавање.  

Подршка у учењу – Да се не мучимо када учимо! 

 

Програм је намењен свим ученицима, различитих интересовања и способности. Онима који воле 

да уче, и којим то „тешко пада“ због разних разлога. Кроз практичан рад научиће технике учења 

које њима највише одговарају и које им причињавају задовољство, а истовремено ће развијати 

своје способности и мотивацију за учење. Научиће како да се сналазе да уче са разумевањем, јер 

то је основ успешног учења. 

Организују се ситуационе радионице учења из свих предмета (математике, српског језика, 

енглеског језика и природе и друштва). Ученици, родитељи и учитељи ће добијати повратне 

информације са атрибуцијама (описима и упутствима за прилагођавања рада детету). 

Подршка ученицима из српског језика и књижевности 

 

Ученици ће вежбати изражајно читање.Учиће да разумеју прочитано, да граматички тачно пишу 

и говоре. Развијаће културу правилног говора и писања. 

Подршка у учењу друштвених наука – Земљопис 

 

Земљопис – приче о народима и државама у прошлости и садашњости. Основе друштвених наука 

као додатна подршка учењу Природе и друштва уз повезивање са учењем историје и географије 

у старијим разредима. 

Подршка ученицима из енглеског језика 

 

Пружање подршке у учењу у складу са потребама ученика; развијање комуникације на 

енглеском језику; развијање самопоуздања код ученика у усменом коришћењу страног језика. 

Подршка у учењу кроз креативне радионице „Деца воле лепе ствари“ 

 

Све активности усмерене су на развијање маштовитог и оригиналног ликовног изражавања - 

цртање, сликање, вајање, моделовање, способности за спајање различитих материјала и предмета 

како би добили нову, занимљиву целину и задовољавање потреба за радозналошћу, 



креативношћу, маштовитости, изношењем идеја и њиховом реализацијом, уважавањем, развојем 

и дружењем. 

 

Неке од активности су: Расцветало дрво, Подметач - салвет техника, Осликавање флаша и чаша, 

Венчићи од сена и лековитог биља, Стони украс, Маске од папира и венецијанске маске, 

Привесци, Цвет за маму, Честитке - рођенданске, за 8.март, Ускрс, Нову годину, Маштовита 

паковања, Ускршње декорације, Слике од пресованог лишћа и цвећа... 

Активност „Развијање моторике кроз креативне активности“ подразумева развијање вештина 

практичног рада и предузетништва. Израдом употребних предмета од новинског папира, крпица 

(материјала погодних за рециклажу) сечењем, лепљењем, савијањем, спајањем, развија се  

еколошка свест и еколошки пожељно понашање. 

 

У делу Школског програм „програм наставе у природи з адруги разред“ и „програм наставе у 

природи за четврди разред“ мења се термин извођења ових активности тако да уместо речи: „Време 

реализације и трајање: септембар – октобар“ треба да стоји: „време реализације мај-јун“. 

 

 

Школски одбор 

Председник 

______________________ 

Душко Мијаиловић 


