
  ПРИКАЗ РАДА БИЉКЕ  

Резиме 

У раду је приказан један час света око нас у другом разреду. Доминира учење кроз игру 

путем рачунара и интернет презентације, мада је у уводном и завршном делу часа 

предвиђено интерактивно учење у пару и великој групи.  Интернет презентација 

обилује различитим задацима игроликог типа, који доприносе бољој мотивацији за 

учење. Ученици кроз игру утврђују и проширују знања о биљкама наше околине. 

Присутна је тесна корелација са српским језиком (загонетке, преметаљке, ребуси). 

Интернет презентација обезбеђује ученику слободно кретање кроз задатке. Ученик 

може радити својим темпом, без страха и редом који изабере (у складу са 

интересовањима и способностима). Постоје и занимљивости за оне који желе да 

сазнају и нешто више о биљкама. На тај начин, презентација омогућава 

индивидуализовано учење. Добра страна овакве презентације је и у томе што ученик 

када решава задатке, одмах добија повратну информацију, а при томе,  нема страха, ни 

стида због грешке што је случај када се греши пред одељењем и учитељем. Овакав 

начин рада погодује и ученицима који имају слабију пажњу и АДХД.  

У прилогу су остали садржаји који су у корелацији са приказаним часом: 

- ликовни радови ученика (Ветар у крошњама), 

- домаћи радови ученика из света око нас који су кориштени у уводном делу часа, 

- слика одељењске збирке семена, коју смо направили од семена која су ученици 

сакупљали и донели у школу.  

- слике две чаше и једне необичне саксије у којима су засђена проклијала зрна 

пасуља. Две биљке смо заливали, а једну нисмо. Пратили смо дешавања. Ова 

активност уследила је најпре као домаћи задатак, након једне од претходних 

наставних јединица Раст и развој живих бића (касније је посматрање настављено 

у учионици). 

Прилог су и снимци на којима се види да смо се биљкама бавили и на часу музичке 

културе. Ученици су научили народну песму по слуху, изводили ритмички аранжман, 

а потом играли и једну музичку игру. У игри ученици стоје у кругу, певају песму ''Дуње 

ранке'' и скривају дуњу иза леђа. Ученик у центру круга има задатак да погоди на крају 

песме код кога је дуња.   



ПРИКАЗ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Назив школе:  ОШ ''Ђура Даничић'', Београд 

Наставница:  Наташа Симуновић 

Разред: други 

Наставни предмет:  Свет око нас 

Наставна тема: Жива природа 

Наставна јединица:  Разноврсност биљака у мојој околини 

Тип часа: утврђивање  

Циљеви и задаци часа: 

Образовни 

• Утврђивање и проширивање знања о деловима различитих биљака и њиховим 

функцијама.  

• Утврђивање знања о различитим врстама биљака, њиховим својствима и 

процесима који се одвијају у самим биљкама. 

• Утврђивање појмова: дрвенасте и зељасте биљке, гајене и самоникле биљке, 

зимзелено и листопадно дрвеће, делови биљке. 

Функционални 

• Развијање способности појмовног мишљења. 

• Развијање способности разликовања биљака на основу битних својстава. 

• Развијање способности груписања биљака на основу заједничких својстава.  

• Развијање функционалних знања ученика. 

• Развијање способности повезивања информација и увиђање узрочно-

последичних веза. 

Васпитни 

• Развијање љубави и одговорног односа према биљкама.  

• Развијање љубави према учењу и сазнавању. 

•  Подстицање сарадничког учења.  

Наставне методе:  
метода игре, метода разговора, метода демонстрације, 

метода рада на тексту, метода писаних/куцаних радова.  

Облици рада: 
Фронтални, рад у пару и индивидуални облик рада.  

Наставна средства: 
Рачунари, ћирилична тастатура, интернет, домаћи радови 

ученика, наставни листићи са питањима. 



Међупредметно 

повезивање:  

Српски језик (ребуси, загонетке, преметаљке, загонетне 

реченице у интернет презентацији), ликовна култура 

(ликовни радови ученика у прилогу), музичка култура 

(народна песма, свирање на ритмичким инструментима и  

игра https://nsimunovic.wordpress.com/2018/09/28/дуње-

ранке-народна-песма/).  

Иновација:   
▪ Учење путем рачунара и интернет презентације.  

▪ Примена веб алата у настави свет око нас.  

▪ Сарадничко учење и учење кроз игру. 

Коришћени веб алати: 

▪ Викс (Wix) 

▪ Апликације за учење (LearningApps) 

▪ Точак (Super Spinner) 

Објекат рада:  
дигитални кабинет са интернетом (једно дете – један 

рачунар) или учионица са паметном таблом и интернетом 

Етапе часа са временском артикулацијом:  

1. Емоционално-интелектуална припрема за час - 5 минута 

2. Најава наставне јединице - 1 минут 

3. Учење кроз игру путем интернет презентације 

▪ Препознај биљку - 5 минута 

▪ Груписање биљака - 2 минута 

▪ Решавање ребуса - 5 минута 

▪ Ознчавање делова биљке - 2 минута 

▪ Преметаљке – 5 минута 

▪ Повезивање слике и речи – 3 минута 

▪ Игра меморије - 4 минута 

▪ Загонетке - 6 минута 

▪ Маратон – 3 минута 

▪ Занимљивости – 2 минута 

4. Точак са питањима –  6 минута 

5. Евалуација часа од стране ученика - 1 минут 

6. Домаћи задатак – 1 минут 

https://nsimunovic.wordpress.com/2018/09/28/дуње-ранке-народна-песма/
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Ток часа 

Емоционално –  

интелектуална  

припрема за час 

Позвати ученике да најпре прочитају своје домаће 

задатке у пару, али на одређени начин.  

Наиме, ученици су имали за домаћи да изаберу и да у 

свесци нацртају три биљке, а затим да их укратко опишу 

с обзиром на то да ли је у питању гајена/самоникла 

биљка, дрвенаста/зељаста биљка, 

листопадно/зимзелено дрво, које су јој боје поједини 

делови и слично.  

Ученици треба да прочитају опис биљке свом пару из 

клупе, али да не изговоре о којој је биљци реч, већ да 

њихов друг/друагрица из клупе на основу описа погоди 

о којој биљци је реч. Најпре један чита опис, а други 

погађа, па замене улоге. Кад потроше задатке у пару, 

позовем неколико ученика да прочита описе биљака, а 

остали погађају.  

Најава наставне јединице 
Најавити наставну јединицу. Истаћи циљ часа и начин 

рада на часу. Објаснити ученицима да ће утврђивати 

знања решавањем задатака путем рачунара и 

презентације која је приказана на екрану:  

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke. До задатака 

се долази кликом на једну од картица у горњој траци. 

Објаснити да задатке могу, али не морају решавати 

редом. Тачност урађеног могу проверити кликом на 

дугме следећег изгледа   које се налази у десном 

доњем углу апликације за учење.  

Препознавање 

 

Позвати ученике да кликну на дугме  Нека игра почне 

ако желе да крену од почетка.  

У овом задатку ученици треба да препознају биљку са 

слике, а затим да малим ћириличним словима укуцају 

назив биљке у празно поље.  Веза до игрице: 

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/prepoznavanje  

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke
https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/prepoznavanje


Објаснити ученицима да када кликну на слику, могу 

видети увећан приказ. Након тога на х у горњем 

десном углу затварају увећан приказ и могу укуцати 

одговор.  

Груписање биљака 

 

 

Када ученици заврше са првом игром, могу кликнути на 

дугме Следећа игра, које се налази испод задатка којег 

су управо решили. У овој игри биљке треба 

класификовати на гајене и самоникле биљке. Сваку 

слику треба превући на одговарајућу страну. Претходно 

могу кликнути на слику да би видели увећан приказ. 

Веза до игрице: 

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/grupisanje 

Ребуси  

 

Поступци преласка са игре на игру су исти (као што је 

већ објашњено).  

У овом задатку ученици решавају ребусе. Решења су 

биљке наше околине. Решења су понуђена и ученици 

треба да одаберу један од понуђених. Када кликну на 

црвену чиодицу, показаће се понуђена решења. Када 

одаберу тачан одговор у виду слике, клизач са десне 

треба спустити до дна, где треба кликнути на  дугме 

одабери. Након тога могу наставити са решавањем 

осталих ребуса. (Ово треба објаснити ученицима.) 

Веза до игрице: 

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/rebusi 

Означавање 

 

У овом задатку ученици треба да на слици означе 

делове које биљка кукуруз има. Потребно је да користе 

клизач са десне стране како би могли да виде целу 

слику. Када клинку на црвену чиодицу, указаће се 

понуђени одговори. Ученици треба да кликну на 

одговор који одговара изабраном делу биљке.  

Веза до игрице: 

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/oznachavanje 

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/grupisanje
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Преметаљке 

 

У овом задатку слова су се измешала у речи. Потребно 

је да ученици врате слова на своја места и упишу у 

празно поље реч која означава неку биљку из наше 

околине.  

Веза до игрице: 

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/premetaljke 

Повезивање 

 

У овој игри ученици треба да препознају и повежу 

биљку са њеним делом који користимо у исхрани.  

Ово је игра спаривања.  

Веза до игрице: 

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/povezivanje 

Меморија 

 

Ово је игра меморије. Ученици треба да запамте где се 

крије који плод и да га споје са одговарајућим 

семеном. Код ове игре потребно је користити клизач са 

десне стране ради боље прегледности.  

Веза до игрице: 

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/memorija 

Загонетке 

 

У овом задатку ученици решавају загонетке, чија су 

решења називи биљака из околине.  

Ученици треба да малим ћириличним словима укуцају 

решење загонетке у одговарајућем празном пољу.  

Веза до игрице:  

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/zagonetke 

Маратон У овој игри ученици одговарају на питања бирајући 

један од понуђених одговора. У одговарању на питања 

могу се такмичити са компјутером или неким од 

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/premetaljke
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другара (у пару). Сваки тачан одговор помера коња све 

ближе до циља. У овој игри има и загонетних питања.  

Веза до игрице: 

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/maraton 

Занимљивости 

 

Када заврше са задацима, ученици могу прочитати 

неколико занимљивости о појединим биљкама из наше 

околине и проширити своја знања.  

Занимљивости: 

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/zanimljivosti 

Точак са питањима 

 

 

 

Напомена:  

 

На страни Занимљивости 

(на интернет орезентацији) 

испод текста налази се 

слика точка која је и веза до 

точка за извлачење бројева 

питања.  

У завршном делу часа, позовем једног ученика да 

заврти точак и да прочита питање које се крије под тим 

бројем. Питања се налазе на листићима означеним 

бројевима. Листићи су скривени у ковертама. Ученик 

чита гласно питање пред одељењем и позива неког од 

добровољаца да да одговор на питање. Ученик који 

тачно одговори заврти точак изнова, чита питање и 

прозива следећег ученика да одговори на прочитано 

питање. Питања има 7 и углавном траже од ученика да 

изводе закључке, образлажу, упоређују и објашњавају.  

Списак питања: 

1. Како биљке долазе на свет? 

2. Који гас биљке испуштају приликом стварања 

хране? 

3. Која је улога корена биљке?  

4. Зашто собне биљке треба држати у дневној соби? 

5. Зашто собне биљке не треба држати у спаваћој 

соби? 

6. Зашто биљке ноћу не стварају храну? 

7. По чему се разликују дрвенасто и зељасто стабло? 

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/maraton
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Евалуација часа 

 

Позвати ученике да клкну на страницу Утисaк и прате 

везу до упитника за процену часа. Тражити од ученика 

да оцене час оценом од 1 до 5, с обзиром на то колико 

им се допао овакав начин учења и с обзиром на то 

колико овакав вид учења сматрају корисним.   

https://natasasimunovic9.wixsite.com/biljke/utisak 

Домаћи задатак  Пронаћи и донети у школу семена различитих биљака 

ради прављења одељењске збирке семена – 

семенаријума.  
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