
ПРИКАЗ РАДА Језичке игре 

 

РЕЗИМЕ 

Рад се састоји од једног часа српског језика, на коме 

ученици кроз игру и уз помоћ ИКТ утврђују читање и 

записивање тек научених штампаних слова.  

 

У овом раду се често користе речи у којима се 

појављују гласови који одређеном броју ученика 

праве проблеме у изговору (ч, ћ, ђ, џ, љ, р) односно 

слова која ови ученици записују погрешно. Идеја је 

била да ученици вежбају читање и писање крећући се 

кроз игролику хипермедијалну презентацију 

опуштено и без страха. Након сваког решеног 

задатка, ученици брзо могу добити повратну 

информацију о свом раду.  И мање способни ученици 

су слободнији у раду са компјутером јер могу 

правити грешке без последица, које се овде лако 

исправљају. (Када ученик пред компјутером погреши 

не осећа стид и страх, као кад погреши пред 

одељењем и учитељем.) 

 



Поред тога, хипермедијална презентација која чини 

окосницу рада је креирана тако да омогућава 

индивидуализовано учење. Ученици се кроз ову 

презентацију могу слободно кретати, у складу са 

сопственим темпом, али и у складу са својим 

интересовањима. Могу решавати задатке редом али 

могу и доносити одлуке на који начин ће учити, 

односно могу сами бирати редослед задатака.  

  

У хипермедијалној презентацији заступљени су 

различити мултимедијални садржаји (слике, звук, 

текст...) који ангажују више чула ученика. Учење на 

овакав начин погодује и ученицима који имају 

слабију пажњу и АДХД. 

ПРИКАЗ ЧАСА 

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

Наставница: Наташа Симуновић 

  

Разред: први 

Наставни предмет: Српски језик 



Наставна тема: Језик (граматика) и језичка култура (усмена и писмена 

вежбања) 

Наставна јединица: Читамо и пишемо научена слова 

Тип часа: утврђивање 

Циљ и задаци часа: 

 Увежбавање технике читања и писања на ћириличком писму. 

 Развијање механизма читања: визуелног опажања знакова, аудитивног поимања 

гласовних облика, разумевање значења речи и реченица. 

 Подстицање развоја опажања. 

 Богаћење речника. 

 Развијање прецизности и тачности.  

Наставне методе: Метода игре,  илустративно-демонстративна 

метода, метода читања и рада на тексту, метода 

писаних/куцаних радова,  дијалошка. 

Облици рада: Фронтални и индивидуални облик рада. 

Наставна средства: Рачунари, ћирилична тастатура, слушалице, 

интернет. 

Корелација: Ликовна култура, свет око нас. 



Иновација:  Учење путем рачунара и хипермедија.  

Коришћени алати и апликације: 

 Викс (Wix) 

 Апликације за учење (LearningApps) 

 Планета слагалица (  Јigsaw Planet) 

 (Бојанка) Paint 

Објекат рада: дигитална учионица 

Етапе часа: 

 Емоционално-интелектуална припрема за час  

 Најава наставне јединице  

 Језичке игре 

o Гласови у речи  

o Ребуси 

o Азбучни редослед 

o Веза слике и речи 

o Читање 

o Писање речи 

o Укрштеница 

o Речи сличног значења 



o Речи супротног значења 

o Испремештане реченице 

o Писање по диктату 

 Евалуација часа од стране ученика – анкета и разговор о утисцима 

 Самоевалуација - разговор  

 Најава домаћег задатка. 

Ток часа 

Емоционално- 

интелектуална припрема за 

час 

Упутити ученике на интернет презентацију 

https://natasasimunovic9.wixsite.com/jezickeigre2 и 

словарицу слагалицу. Питати ученике шта примећују 

на слици, шта је представљено на слици. Позвати 

ученике да хорски изговоре целу азбуку, а затим их 

позвати да сложе слагалицу.  

Најава наставне јединице Најавити наставну јединицу. Истаћи циљ часа и 

начин рада на часу.  

(На овом часу вежбаћемо читање и писање кроз игру, 

само што нећемо писати, већ куцати по тастатури, 

тако да ћемо вежбати и манипулисање тастатуром и 

мишом.)  

Објаснити ученицима да задатке могу решавати 

редом, али и да могу сами бирати којим редом ће 



вежбати. 

Језичке игре Позвати ученике да кликну на 

дугме  и пређу на следећу игру 

или да у падајућем менију карице Игре у заглавњу 

изаберу игру. 

Евалуација часа од стране 

ученика 

 
 

Када заврше и провере резултате свога рада, ученици 

треба да кликну на текст Утисци и да изаберу 

(гласају за) одређени утисак. Објаснити ученицима 

како се гласа и прочитати им понуђене опције за 

гласање.  

Самоевалуација - разговор 
Позвати ученике да процене успешност 

сопственог решавања задатака. Питати их колико 

су задовољни својим радом на часу, шта им је 

било најтеже, најлакше, најзанимљивије.  
Најава домаћег задатка 

Научити азбучни редослед напамет. 

 


