
ПРИКАЗ РАДА ЈЕСЕН 

 

Резиме Рад се састоји од два часа од играчке до рачунара, на 

којима ученици уз помоћ ИКТ уче кроз игру. У раду 

ИКТ је у корелацији са ликовном културом, 

математиком, музичком културом и српским језиком.   

ПРИКАЗ ПРВОГ ЧАСА 

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

Наставница:  Наташа Симуновић 

  

Разред: први  

Наставни предмет:  Од играчке до рачунара 

Наставна тема: ИКТ 

Наставна јединица:  Веб алати у служби усавршавање читања и 

писања 

Тип часа: утврђивање 

Циљ и задаци часа: 

 Оспособљавање ученика за препознавање гласова Рр, Сс, Мм, Нн, Лл, Љљ, Гг, Јј, 

Тт, Уу, Оо, Ее, Аа, Ии, Шш  и Пп у речима и њихово записивање словима.  

 Развијање механизма читања: визуелног опажања знакова, аудитивног поимања 

гласовних облика, разумевање значења речи и реченица, а све то кроз игру.  

 Вежбање читања и писања, као и манипулисања тастатуром.   

 Подстицање развоја опажања.  

 Богаћење речника. 

 Развијање прецизности и тачности.  

Наставне методе:  метода игре, метода усменог излагања, метода 

практичних радова, метода рада на тексту, метода 

писаних/куцаних радова.  

Облици рада: Фронтални и индивидуални облик рада. 

Наставна средства: Рачунари, ћирилична тастатура, слушалице, 

интернет.  



Корелација:  Ликовна култура, математика, српски језик 

Иновација:   Учење путем рачунара и хипермедије 

 Примена веб алата у настави српског језика. 

Коришћени алати и апликације: 

 Викс (Wix) 

 Апликације за учење (LearningApps) 

 Планета слагалица (  Јigsaw Planet) 

Објекат рада:  дигитална учионица 

Етапе часа са временском артикулацијом:  

1. Емоционално-интелектуална припрема за час - 4 минута 

2. Најава наставне јединице - 2 минута 

3. Језичке игре 

 Значење речи - 3 минута 

 Јесења меморија воћа и поврћа - 3 минута 

 Које животиње се крију у овој укрштеници - 5 минута 

 Испремештане реченице - 2 минута 

 Нови глас - ново слово - 3 минута 

 Јесења слварица - 7 минута 

4. Припрема за диктат и писање/куцање по диктату 

 Слагалица и читање текста- 4 минута  

 Јесен у шуми - писање по диктату - 10 минута 

5. Евалуација часа од стране ученика - 1 минут  

6. Најава домаћег задатка и подела листића - 1 минут  

Ток часа 

Емоционално-

интелектуална припрема за 

час 

Упутити ученике на интернет презентацију 

http://natasasimunovic9.wixsite.com/jezickeigre и јесењу 

слагалицу. Питати ученике шта примећују на слици, 

које годишње доба је представљено на слици и на 

основу чега то закључију. Питати ученике шта се 

налази у руци и изнад главе човека на слици 

(провежбати релације и односе између објеката). 



Питати ученике шта се налази лево од човека на слици, 

односно шта је са његове десне стране. Затим их 

позвати да кликну на слику и сложе ову слику 

комбинујући делове.  

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

рада на часу. На овом часу вежбаћемо почетно читање 

и писање, само што нећемо писати, већ куцати по 

тастатури, тако да ћемо вежбати и манипулисање 

тастатуром и мишом. Учићемо путем језичке игре и 

помоћу рачунара. Уз помоћ рачунара сами ћете 

проверавати своје знање.  

Рећи ученицима да ће се игре постепено усложњавати. 

На крају ће провежбати писање по диктату. 

Језичке игре 

 
Позвати ученике да кликну на дугме  

и пређу на следећу игру.  

 

Значење речи 

 

 

У игри значење речи 

http://natasasimunovic9.wixsite.com/jezickeigre/znachenje-

1 ученици треба да прочитају реч и повежу значење 

речи са сликом, која носи исто значење. Када споје 

слике са текстом, ученици провере своје резултате 

кликом на дугме у доњем десном углу апликације . 

Одмах добију повратну информацију. Могу одмах и да 

исправе грешке и покушају изнова да повежу текст са 

сликом.  Када провере резултате, кликну на дугме 

 иду у следећу игру. 

Јесења меморија воћа и 

поврћа 

Јесења меморија воћа и поврћа је игра у којој ученици 

треба да кроз игру меморије повежу значење прочитане 

речи са сликом (слично претходној вежби али мало 

теже). Када заврше, ученици провере своје резултате 

кликом на дугме у доњем десном углу апликације . 



 

Када провере резултате, кликну на дугме 

 иду у следећу игру. 

Које животиње се крију у 

овој укрштеници? 

 

 

 

 

 

Након тога следи укрштеница 

http://natasasimunovic9.wixsite.com/jezickeigre/ukrshtenic

a. Ученицима треба објаснити да кликну поље са 

бројем, да ће се тада појавити слика животиње, чији 

назив треба да упишу/укуцају  у поља у укрштеници. 

Језик треба да буде подешен на српску ћирилицу. Када 

реше укрштеницу, ученици провере своје резултате 

кликом на дугме у доњем десном углу апликације .  

Када провере резултате, кликну на дугме 

 иду у следећу игру. 

Испремештане реченице 

 

 

У игри Испремештане реченице 

http://natasasimunovic9.wixsite.com/jezickeigre/rechenice 

реченице су замениле своја места. Картице са 

реченицама треба поређати тачним редоследом, како би 

прича добила логичан след догађаја. Када заврше, 

ученици провере своје резултате кликом на дугме у 

доњем десном углу апликације . Ученици могу 

проверавати тачност урађеног и пре него што стигну до 

краја, без негативних последица.  Када провере 

резултате, кликну на дугме  иду у 

следећу игру. 

Нови глас - ново слово 

 

У новој игри ученици треба да слово црвене боје замене 

једним од три понуђена слова М, Ш или Т и да добију 

нову реч. Картицу на којој је понуђена реч ученици 

треба да ставе у поље у коме је слово које се може 

уместо црвеног слова заменити.  Игра је на следећој 



 

адреси 

http://natasasimunovic9.wixsite.com/jezickeigre/novi-glas . 

Када заврше, ученици провере своје резултате кликом 

на дугме у доњем десном углу апликације . Када 

провере резултате, кликну на дугме  иду 

у следећу игру. 

Јесења словарица 

 

 

Следећа игра је Јесења словарица 

http://natasasimunovic9.wixsite.com/jezickeigre/slovarica. 

Овде су се слова измешала. Ученици треба да свако 

слово поставе на право место и да саставе реч. Решења 

ученици треба да укуцају у простор намењен за то. 

Резултате ученици проверавају кликом на дугме у 

доњем десном углу апликације .  

Припрема за диктат и 

писање/куцање по диктату 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитати ученицима текст Јесен у шуми, који се 

налази на следећој страни 

http://natasasimunovic9.wixsite.com/jezickeigre/slagalica 

или изабрати једног ученика да прочита текст гласно и 

изражајно. Позвати ученике да кликну на слику и сложе 

овај текст спајајући делове слагалице. Када сложе 

текст, треба да га прочитају једном у себи и обрате 

пажњу на реченичне знаке и велико слово.  

 

Након тога, позвати ученике да кликом на дугме 

 пређу на следећу игру.  

У игри на следећој страници 

http://natasasimunovic9.wixsite.com/jezickeigre/diktat 

ученици треба да ставе слушалице и да након 

одслушаног говора запишу (укуцају у одговарајућем 

пољу) реченице које су чули, пазећи на реченичне 

знаке.  



 

ПРИКАЗ ДРУГОГ ЧАСА 

Разред: први 

Наставни предмет:  Од играчке до рачунара 

Наставна тема: ИКТ 

Наставна јединица:  Весели кишобрани у Paint-у 

Тип часа: обрада 

Циљ и задаци часа: 

 Упознавање ученика са елементима цртања у програму Бојанка (цртање круговима, 

кроповање дела слике и премештање на друго место на слици, ротација селектованог 

објекта, односно дела слике, цртање облицима и четкицама, бојење кантицом) 

 Оспобљавање ученика да сачувају документ на рачунару и да га отворе. 

 Оспособљавање ученика да креирају слике путем рачунара (дигиталне слике). 

 Оспособљавање за комбиновање боја, облика и алата. 

 Развијање креативности и стваралаштва. 

Наставне методе:  метода ''корак по корак'',  метода разговора, метода 

илустрације и демонстрације, метода практичних радова, 

метода усменог излагања. 

Облици рада: фронтални рад и индивидуални рад 

Наставна средства: рачунари, пројектор, пауер поинт презентација, интернет 

Објекат рада:  дигитална учионица  

Корелација: Музичка култура, ликовна култура, математика.  

Етапе часа: 

Евалуација часа од стране 

ученика 

 

Када заврше и провере резултате свога рада, ученици 

треба да кликну на текст Утисци и да гласају за час. 

Објаснити ученицима како се гласа и прочитати им 

понуђене опције за гласање. 

http://natasasimunovic9.wixsite.com/jezickeigre/utisak 

Најава домаћег задатка За домаћи задатак ученицима поделити листиће са 

текстом Јесен у шуми, са захтевом да га препишу у 

свеску.  



1. Стварање услова за рад и стварање педагошке климе  

2. Најава наставне јединице и изношење прегледа рада 

3. Демонстрирање процеса рада и изавање команди за рад 

4. Ученици извршавају делимичне кораке 

5. Понављање читавог процеса од стране ученика 

6. Индивидуални рад у целини - декорација и чување документа  

7. Анализа рада и самовредновање радова. 

Ток часа 

Стварање услова за 

рад и стварање 

педагошке климе 

Наставник пре часа обезбеди неопходна средства и припреми 

техничке услове за рад.  

Позвати ученике да стану у круг да покретима изведемо кишу. 

Објаснити ученицима начин рада. Наставник започиње покрет 

рукама, ученик који стоји са његове десне стране почиње да 

изводи исти покрет, па онда наставља и онај до њега и редом 

до краја сви понављају исти покрет. У међувремену наставник 

мења покрет, а онда почиње да мења покрет и онај до њега. 

Свако прати шта ради ученик са леве стране и свако мења 

покрет када покрет промени онај који стоји са његове леве 

стране.  

Покрети су: 

 трљање длана од длан,  

 пуцкетање прстима,  

 пљескање дланом од длан,  

 лупање длановима по коленима,  

 скок и лупање ногама о под,  

 лупање длановима по коленима,  

  пљескање дланом од длан,  

 пуцкетање прстима,  

 трљање длана од длан.  

Извођење кише треба да звучи слично извођењу хора: 

https://www.youtube.com/watch?v=YGN3SCsUBGU. 

Након тишине (када киша утихне), позвати ученике да седну за 

рачунар.  



Најава наставне 

јединице и изношење 

прегледа рада 

Најавити ученицима наставну јединицу и истаћи циљ часа. На 

овом часу креираћемо дигиталне слике. Цртаћемо веселе 

кишобране у програму Paint. Показаћу вам начин на који ћемо 

радити, а онда ћете сами креирати ваше слике. Научићете да 

цртате у програму за цртање Paint користећи различите облике, 

алате и боје. 

Демонстрирање 

процеса рада и 

издвајање наредби за 

рад 

Демонстрирати ученицима начин цртања кишобрана. 

Наставник показује кораке цртања кишобрана у Paint-у преко 

пројектора: 

 Цртање круга 

 Селектовање доње половине круга и премештање исте 

поред горње половине.  

 Ротација премештене селектоване половине за 180 

степени. 

 Уређивање слике доцртавањем различитих облика и 

боја (палата алата и облика и палета боја). 

Ученици извршавају 

делимичне кораке и 

упознају алгоритам 

цртања 

Ученици извршавају делимичне кораке, које наставник сада 

презентује део по део.   

Кораци цртања кишобрана 

1. Цртање круга  

 

2. Селектовање доње половине круга и премештање исте 

поред горње половине.   

 Изабрати дугме за селекцију  

 Означити доњу половину круга и превући тај део и 

сместити поред горње половине 

 

 



3. У оквиру дугмета за ротацију, у падајућем менију изабрати 

ротацију за 180° и применити је на селектовани део.  

 

 

 

4. Изабрати праву линију у палети алата, па доцртати 

полукругове, тако да добијемо горњи део кишобрана. 

Показати и где се подешава дебљина линије којом ћемо 

цртати.  

 

Затим, доцртати и дршку кишобранима користећи праву 

линију. 

 

5. Показати врсте четкица и упутити ученике на калиграфско 

перо, којим могу доцртати кишобрану ручку лево или 

десно.  



  

Може се подесити и дебљина четкице.  

 

 

6. Затим, показати облике, спреј, кантицу, боје... 

 

Понављање читавог 

процеса од стране 

ученика 

Ученици поред ова два кишобрана цртају нова два кишобрана, 

понављајући цео процес изнова.   

Индивидуални рад у 

целини - декорација и 

чување документа 

Ученици украшавају кишобране додајући облике и цртеже 

различитих боја и дезена. Додају и елементе кише и уређују 

позадину слике. Сачувају рад на рачунару, а затим га пронађу 

на рачунару и отворе. Помоћи ученицима у овом делу 

смерницама како да сачувају рад, као и где да га на рачунару 

сачувају, а потом пронађу. 

Анализа рада и 

самовредновање 
Презентација радова ученика.  

Упутити ученике да прошетају полако по учионици и 



радова прегледају радове. Тражити да се зауставе поред једног рада 

који их је заинтересовао на неки начин. Позвати оне који желе 

да кажу зашто су баш тај рад одабрали, шта је то што су 

занимљиво видели на њему.  

Учитељица износи и своје мишљење о раду на часу, али и 

радовима у целини (колико добро су нацртани кишобрани, 

како су дизајнирани, каква је позадина, да ли су радови уредни 

и лепи).  

Напомена: Док ученици раде могу слушати композицију ''Јесен'' од 

Вивалдија, која би требало да допринесе веселости атмосфере. 

 


