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ELEKTRONSKI NASTAVNI MATERIJALI U FUNKCIJI
PODIZANJA KVALITETA NASTAVE

Rezime: U radu se predstavlja pojam i osnovni načini upotrebe elektronskih nastavnih
materijala. Zatim se navode, kratko opisuju i ilustruju primjeri elektronskih nastavnih
materijala koji su nastavnicima lako dostupni i jednostavni za upotrebu. Govori se i o
načinima primjene elektronskih nastavnih materijala u nastavi i osposobljenosti nastavnika i
učenika za njihovu upotrebu. Autor daje preporuke za planiranje nastavnog procesa
primjenom elektronskih nastavnih materijala.
Ključne riječi: elektronski nastavni materijali, nastava, informaciono-komunikaciona
tehnologija, metodika e-obrazovanja

Uvod
Elektronski nаstаvni mаterijаli su
sаdržаji
nаmijenjeni
korišćenju
u
obrаzovаnju zа učenje i poučаvаnje, а
pohrаnjeni su nа rаčunаru, nekom
elektronskom mediju ili su objаvljeni nа
Internetu. Mogu se koristiti u nаstаvi, kаo i
zа sаmostаlno učenje.
Mogu se podijeliti prema različitim
klasifikacijama, a za potrebe ovog rada mi
ćemo ih posmatrati prvenstveno sa

stanovišta dopune tradicionalne nastave u
osnovnim
i
srednjim
školama.
Predstavićemo i različite jednostavne
tehnike i alate pomoću kojih svaki od
nastavnika/profesora u školama može
samostalno izraditi elektronske nastavne
materijale. Podijelićemo ih na PowerPoint
prezentacije, interaktivne multimedijalne
plakate, digitalne stripove, veb prezentacije
i priručnike, interaktivne animacije i online
provjere. Navedeni alati su najatraktivniji
za nastavnike iz razloga što su lako

dostupni i što za njih nije potrebno plaćati
licence.
Izrada
elektronskih
nastavnih
materijala nije jednostavan posao. Za njih
bi bilo dosta lakše da imaju na Internetu na
raspolaganju svojevrsnu bazu elektronskih
nastavnih materijala koje bi mogli
slobodno preuzimati na svoje personalne
računare i koristiti u nastavi. Te
elektronske nastavne materijale mogli bi
izrađivati
multidisciplinarni
timovi
stručnjaka sastavljeni od stručnjaka za
elektronsko obrazovanje, dizajniranje
medija u obrazovanje, stručnjaka za
grafički i veb dizajn, stručnjak iz oblasti
didaktičko-informatičkih
inovacija,
stručnjaka iz oblasti metodika nastave i
predmetnih nastavnika i učitelja koji su
najbolji poznavaoci nastavne prakse iz
pojedinih nastavnih područja. Mnoge
jednostavnije
elektronske
nastavne
materijale kao što su kontrolni radovi,
pripreme za nastavne časove, nastavne
listiće i slično mogu izrađivati i sami
učitelji, nastavnici i profesori koji
posjeduju prosječna znanja iz informatike i
sposobnosti rada na računaru. Sve
elektronske nastavne materijale nastavnici
bi
mogli
razmijenjivati
preko
specijalizovanih obrazovnih veb portala.
1. Primjeri elektronskih nastavnih
materijala
1.1. PowerPoint prezentacije
Prezentacije kreirane u PowerPoint
Microsoft Office paketu služe najčešće kao
podrška predavaču. Namjena im je da vode
predavača kroz sadržaj predavanja onako
kako je isplanirao, kao i da povećaju
interes slušalaca, odnosno auditorijuma.
One
omogućavaju
upotrebu
slika,
animacija, zvukova i određenih grafičkih
efekata. U današnje vrijeme koriste ih svi,

od učenika, nastavnika, predavača na
raznim skupovima do poslovnih ljudi.
Rijetko ćemo naći neko ozbiljnije izlaganje
bez podrške PowerPoint prezentacije
(Slika 1).

Slika 1. Power Point prezentacija (Naslovna
strana)

1.2. Interaktivni multimedijalni plakati
Često se u školi kao jedan od
načina prezentacije nastavnog gradiva i
određenih projekata koristi izrada plakata.
Učenicima je to veoma zanimljivo jer
mogu da iskažu svoju kreativnost, kao i da
se uče da rade u timu. Često se za izradu
tih plakata koriste materijali koji su u
elektronskom obliku, npr. slike koje
štampaju i lijepe na plakat. Zbog toga je
jednostavnije i učenicima još zanimljivije
ukoliko ih odmah ugradimo u plakate u
elektronskom obliku. To je isplativo i sa
ekonomske i ekološke strane jer štedimo
na papiru i boji štampača. Još jedna od
prednosti ovih plakata je što u njih
možemo da uključimo i razne zvukove,
video zapise, animacije i linkove. Time oni
dobijaju svoju multimedijalnost i postaju
odličan alat za interaktivno učenje. Jedan
od najpopularnijih alata za izradu

interaktivnih multimedijalnih plakata je
Glogster (Slika 2).
1.4. Veb priručnici

Slika 2. Početna strana sajta Glogster

1.3. Stripovi
Stripovi se mogu koristiti u nastavi
svih predmeta i sve su popularniji među
djecom. Mogu se za početak izrađivati na
papiru, zatim uz pomoć programa Word i
PowerPoint iz Microsoft Office paketa,
kao i uz pomoć posebnih alata za izradu
stripova koji omogućavaju njihovo
objavljivanje i na Internetu i društvenim
mrežama. Među najpopularnijim alatima
za kreiranje stripova je Toondoo (Slika 3).

Slika 3. Početna strana sajta Toondoo

Veb priručnik ili elektronski
udžbenik se često koristi kao model za
razvoj elektronskih nastavnih materijala. U
školama i na fakultetima je i dalje najčešće
primarni medij za učenje tekstualni
udžbenik i njega su navikli i nastavnici i
učenici. Vrlo često elektronski udžbenici
su skenirane klasične knjige koje su
prevedene u elektronski oblik i dostupne
na drugačijem mediju. Elektronski
udžbenici koji se danas razvijaju svoj
kvalitet u odnosu na klasične udžbenike
potvrđuju upotrebom multimedije i
dostupnosti preko Interneta.
Možemo ih podijeliti prema nivou
interaktivnosti i količini multimedijalnih
elekmenata koje sadrže, te tako imamo:
1. Tekstualne i grafičke elektronske
udžbenike koji se koriste najčešće u
tradicionalnoj nastavi u kombinaciji sa
štampanim materijalima. Oni su najčešće
dopunjeni samo slikama, tabelama i
grafikonima;
2. Interaktivne elektronske udžbenike koji
sadrže
raznovrsne
vježbe,
testove,
animacije i slično;
3. Interaktivne multimedijalne elektronske
udžbenike koji sadrže grafiku, animaciju,
zvuk i video.
Jedan od popularnih portala sa
elektronskim udžbenicima koji je otvoren
za studente je portal Massachusetts
Institute of Technology (Slika 4).

Slika 4. Početna strana portala Massachusetts
Institute of Technology

1.5. Online provjere
Vrlo popularan alata za online
provjere je Hot Potatoes koga čini skup
programa koji omogućavaju brzu i
jednostavnu izradu interaktivnih kvizova u
obliku veb stranica. Sastoji se od 6
programa:
1. JCloze – stvaranje vježbe s
popunjavanjem praznina u rečenici;
2. JQuiz – izrada kviza s pitanjima (sa ili
bez ponuđenih odgovora);
3. JCross – izrada križaljki;
4. JMix – kvizovi s pomiješanim
redoslijedom;
5. JMatch – stvaranje kviza pomoću
zadataka uparivanja riječi, pojmova ili
slika i
6. The Masher – program za povezivanje
kvizova u složeniju cjelinu.
Hot Potatoes se može besplatno
preuzeti sa Interneta na personalni računar
(Slika 5).

Slika 5. Početna strana sajta Hot Potatoes

2. Primjena elektronskih
materijala u nastavi

nastavnih

Današnji učenici odrastaju uz nove
tehnologije kao što su računari i Internet,
mobilne telefone, video igrice, crtane
filmove na DVD medijima, digitalne
fotoaparate, video kamere i brojne druge
uređaje informacione ere.
Određena istraživanja pokazuju da
su razlike koje postoje između učenika koji
su informatički, i kada su u pitanju
savremeni mediji, veoma pismeni i
nastavnika koji vrlo često ne poznaju nove
tehnologije jedan od osnovnih problema na
koje se danas nailazi u obrazovanju. Ta
istraživanja pokazuju da se čak i mozak
današnjih učenika fizički razlikuje zbog
njegove
izloženosti
savremenim
tehnologijama tokom odrastanja učenika,
odnosno djece.
Zato se sa pravom možemo zapitati
koliko današnje škole prate razvoj
tehnologije i kakva su iskustva učenika u
školi u poređenju sa tehnologijama kojom
raspolažu
kod
kuće.
Umjesto
multimedijalnih sadržaja, računara i
pristupa Internetu koje učenici imaju kod
kuće u nastavi se još uvijek koriste gotovo
isključivo samo udžbenici i sveske, tabla i

kreda, a gotovo nikako elektronski
nastavni materijali.
Informacije koje su predstavljene
tesktom, zvukom, slikom, grafikom,
animacijom i video materijalom putem
računara pružaju brojne mogućnosti u
nastavi za današnje učenike. Zato
savremena nastava usmjerena prema
učeniku podrazumijeva obaveznu primjenu
multimedije. Osim uvođenja multimedije u
nastavu potrebno je organizovati i sistem
poučavanja tako da učenici budu u centru
tog procesa i da znanja koja stiču budu
zasnovana na kritičkom razmišljanju.
Poznata šema američkog psihologa Glasera
(William Glasser) opisuje način na koji
učimo i pamtimo:
„Naučimo...
10% od onoga što čitamo,
20% od onoga što slušamo,
30% od onoga što vidimo,
50% od onoga što vidimo i čujemo,
70% od onoga što raspravimo sa drugima,
80% od onoga što lično iskusimo, i
90% od onoga što poučavamo druge.“
(William Glasser).
Sve ovo su razlozi zbog kojih treba
u nastavu početi uvoditi prvo jednostavnije
elektronske nastavne metarijale, a kasnije i
složenije oblike koji nude interaktivnost.

3. Planiranje nastavnog procesa
upotrebom elektronskih nastavnih
materijala
U primjeni elektronskih nastavnih
materijala treba voditi računa o metodici
nastavnog predmeta, odnosno treba
realizovati sve one postupke koji se
realizuju i za svaki drugi nastavni
materijal. Na ovom mjestu je veoma važno
naglasiti da upotreba informacionokomunikacionih tehnologija nije sama po

sebi ni doba ni loša, sve zavisi isključivo
od načina na koji ćemo je iskoristiti. Isto
važi i za upotrebu elektronskih nastavnih
materijala u nastavi.
U našim osnovnim školama
primjena elektronskih nastavnih materijala
predstavlja pionirske korake. Primijenjuju
se
najčešće
samo
kao
dopuna
tradicionalnoj nastavi. Bez obzira na model
i način upotrebe elektronskih nastavnih
materijala potrebno je prilagoditi ih
osobinama učenika, te specifičnim
ishodima učenja i sadržajima nastavnog
predmeta. To je posao koji svaki nastavnik
treba posebno realizovati za svoje učenike.
Ali možemo dati nekoliko savjeta vezanih
za upotrebu elektronskih nastavnih
materijala.
 PowerPoint prezentacije koristite za
predavanja i demonstraciju u
učionici.
Ukoliko
se
ove
prezentacije onjave na Internetu
dostupne su učenicima i za
samostalno čitanje i učenje i nakon
nastave.
 Glogstere i stripove koristite za
izradu seminarskih radova kod
kojih učenici samostalno istražuju
određenu
temu,
a
rezultate
prikupljanja informacija objavljuju
kroz interaktivne plakate ili
stripove.
 HotPotateos testove koristite za
finalnu procjenu znanja učenika na
kraju nastavnog časa ili ih možete
objaviti u vidu testova za
samoprocjenu znanja i na Internetu
kako bi im učenici pristupili od
kuće.
Za upotrebu elektronskih nastavnih
materijala u nastavi nastavnicima je
potrebno osigurati odgovarajuću podršku
kako u tehnološkom smislu koja

podrazumijeva dostupnost i poznavanje
upotrebe
informaciono-komunikacionih
tehnologija tako i u metodičkom smislu
koja podrazumijeva poznavanje potrebnih
nastavnih metoda i postupaka koji
omogućavaju
kvalitetnu
primjenu
elektronskih nastavnih materijala u nastavi.

Zaključak
Kako
informatizacija
društva
nameće i informatizaciju vaspitnoobrazovnog procesa potrebno je nastavnike
obučiti
za upotrebu informacionokomunikacionih tehnologija, a posebno za
korištenje onih informatičkih alata koji će
omogućiti jednostavnu izradu elektronskih
nastavnih materijala. Pored samih kurseva
za
razumijevanje
informacionokomunikacionih tehnologija i rada na
računaru važno je nastavnicima pružiti i
odgovarajuće obrazovanje iz metodike eobrazovanja. Dobro obučen nastavnik za
korištenje informaciono-komunikacionih
tehnologija i metodika nastavnih predmeta
će moći samostalno izrađivati elektronske
nastavne materijale za svoje učenike. U
početku će morati potrošiti znatno više
vremena da izradi sve elektronske nastavne
materijale nego što je to bi slučaj u
tradicionalnoj nastavi. Ali to će se isplatiti
već kod sljedeće generacije učenika gdje
će moći ponovo koristiti i/ili malo dopuniti
svoje elektronske nastavne materijale tako
da će se vrijeme njegove pripreme za
nastavu smanjiti. Nagrada za to će biti
svakako više motivisani i aktivniji učenici
koji će lakše i brže ostvariti svoje
potencijale i mogućnosti.
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PRIMJENA OBRAZOVNIH DRUŠTVENIH MREŽA
U NASTAVNOM PROCESU

Rezime: Ovаj rаd se bаvi аspektimа primjene obrаzovnih društvenih mrežа u
osnovnoškolskom obrаzovаnju, prvenstveno rаzrednoj nаstаvi. Autori objаšnjаvаju znаčаj
veb-servisа koji po svojim osobinаmа spаdаju u posebnu vrstu profesionаlnih društvenih
mrežа nаmijenjenih obrаzovаnju i procesu poučаvаnjа i učenjа. Cilj rаdа je dа se pokаže dа
su obrаzovne društvene mreže odličnа podrškа elektronskom učenju u smislu unаpređenjа
kvаlitetа obrаzovаnjа i postizаnjа novih stаndаrdа u nаstаvnom procesu. U rаdu se
predstаvljа besplаtnа obrаzovnа društvenа mrežа Edmodo (Edmodo) kojа je nаmijenjenа
učenju zа nаstаvnike, učenike, roditelje i škole. Kroz Edmodo (Edmodo), kаo svojevrsnu
plаtformu zа učenje, аutori rаdа prikаzuju prаktične primjere funkcionisаnjа jedne tаkve
bezbjedne i produktivne obrаzovne društvene mreže zа sаkupljаnje znаnjа i obrаzovnih
resursа. Anаlizirаju se kroz rаdove drugih аutorа i ostаli pozitivni primjeri primjene
društvenih mrežа u obrаzovаnju, kаko kod nаs tаko i u svijetu. Autori rаdа zаključuju dа se
budućnost učenjа u smislu novih stаndаrdа i kriterijumа kvаlitetа može osloniti nа obrаzovne
društvene mreže.
Ključne riječi: obrаzovne društvene mreže, stаndаrdi i kvаliteti obrаzovаnjа, Edmodo.
Uvod

Ubrzani
razvoj
informacionokomunikacionih tehnologija pruža nam sve

inovativnije mogućnosti za unapređenje
procesa nastave, a pred nastavnike
postavlja zadatak da neprestano budu u
toku sa svim društvenim i obrazovnim
promjenama.
Čovjek kao društveno biće u stalnoj
je potrazi za prijateljima. Svako od nas želi
da bude socijalno prihvaćen, da ima
komunikaciju, da ga neko sasluša, razumije
i da ostvaruje interakciju sa drugima.
Komunikacija čovjeka u 21. vijeku
zahvaljujući Internetu nikada nije bila brža
i jednostavnija.
U toj modernoj elektronskoj
komunikaciji današnjice sve važnije mjesto
zauzima upotreba raznovrsnih društvenih
mreža koje svojim konceptom polako
zamjenjuju klasične forume, elektronsku
poštu i sms. Opšteprihvaćeno je korištenje
društvenih mreža u slobodnom vremenu,
zatim
kao
svakodnevnog
izvora
informacija, a sve više svoju primjenu
nalaze i u raznovrsnim oblicima
obrazovanja (formalnom i neformalnom).

Društveni servisi i mreže pružaju
mogućnost kreiranja nove društvene
zajednice studenata, formiraju se spontane
grupe čiji se članovi brže upoznaju i
zbližavaju nego kroz akademski zatvoren
sistem za elektronsko učenje. Te
novouspostavljene,
neformalne
veze
pozitivno utiču na motivaciju studenata za
uključivanje u grupni rad, koju je nekada
teško postići prisilnim formiranjem timova
koji bi zajednički rešavali postavljene
zadatke (Brković, Milošević, Jeremić,
2012, str. 3).
Društvene
mreže
učenicima
omogućavaju interakciju kroz kreiranje
grupnih aktivnosti pomoću kojih se oni
međusobno
povezuju,
komuniciraju,
sarađuju i razmjenjuju ideje na vrlo
jednostavan način. To je dovelo do ideje i
do
kreiranja
posebnih
obrazovnih
društvenih mreža koje sadrže sve elemente
procesa učenja – učenike, nastavnike,
nastavne sadržaje i nove tehnologije.

1. Fenomen društvenih mreža

2. Obrazovna društvena mreža
EDMODO

Nije daleko dan kada će ljudi biti u
mogućnosti da koriste bolju tehnologiju
kod kuće nego u učionicama ili na poslu, a
proces obrazovanja u digitalnom dobu će
trajati tokom cijelog života. Neophodno je
na vreme pripremiti mlade ljude za ovakve
promene, odnosno na vreme ih obučiti da
koriste sve tehnološke inovacije i kreativno
deluju u oblastima za koje se opredele
(Popović, Pećanac, Hilčenko, 2011, str.
315-316).
U želji da se proces poučavanja
prilagodi potrebama učenika i da se učini
zanimljivijim i privlačnijim mnogi
nastavnici samoinicijativno počinju sa
većom upotrebom društvenih mreža u
obrazovne svrhe.

Edmodo je besplatna obrazovna
društvena
mreža
namijenjena
nastavnicima, učenicima i njihovim
roditeljima, školama i područjima.
Edmodo predstavlja jednostavan i siguran
način umrežavanja, saradnje i sagledavanja
rezultata pojedinih razrednih grupa,
dijeljenja školskih i nastavnih sadržaja, kao
i raznovrsnih obrazovnih informacija i
obavještenja. Prikaz profila koji se kreira
na Edmodu i način njegove upotrebe u
velikoj mjeri su gotovo identični sa ranijim
verzijama Fejsbuka (Facebook), što je
donekle i bila ideja autora Edmoda. To je
jedan od glavnih razloga zašto je Edmodo
vrlo jednostavan za korištenje kako za
nastavnike, tako isto i za učenike i njihove

roditelje. Prema riječima nastavnika
upravo sličnost sa Fejsbukom smanjuje
kod učenika odbojnost prema korištenju
Edmoda.
Edmodo je osnovan 2008. godine u
Čikagu (Ilinois) kada su dva radnika
zaposlena u školskom distriktu krenula da
premoste jaz između toga kako učenici
žive svoje živote i između toga kako se uči
u školama. Edmodo je kreiran za
obrazovanje u 21. vijeku.
Edmodo je danas obrazovna
društvena mreža broj jedan u svijetu, sa
preko 44 miliona korisnika, posvećena
povezivanju svih učenika sa ljudima i
resursima koji su im potrebni da dostignu
svoje pune potencijale. Edmodo je kreiran
za obrazovanje u 21. vijeku.

Slika 1. Logotip Edmoda
2. Osnovni načini rada i funkcionisanja
Edmoda
2.1. Domen i poddomeni Edmoda
Početnoj
strani
obrazovne
društvene mreže Edmodo pristupamo
preko
veb-adrese
https://www.edmodo.com/ koja pored
relevantnih informacija o mreži sadrži dio

za logovanje korisnika i dio za prijavu
novih korisnika.

Slika 2. Početna strana Edmoda
Korisnici Edmoda mogu da se
prilikom registracije opredijele za jedan od
svjetskih jezika kako bi im cjelokupan
interfejs njihovog Edmodo naloga bio na
tom jeziku. Trenutno je Edmodo
lokalizovan samo na nekoliko svjetskih
jezika i u toku je procedura za lokalizacija
Edmoda na srpski jezik. U cilju boljeg
funkcionisanja Edmodo nudi mogućnost
otvaranja poddomena za države, određene
regije i škole. Srpski poddomen Edmoda
otvoren je 2011. godine. Njegova vebadresa je https://srb.edmodo.com/ i on
trenutno ima preko 200 škola.

Slika 3. Početna strana srpskog poddomena
Edmoda

Slika 4. Logotip srpskog poddomena
Edmoda

napredovanje
(Progress),
istraži
(Discover), biblioteku (Library), polje za
pretragu
(Search),
obaveštenja
(Notification) i meni naloga (Account).
Donja statusna traka sadrži: poruke (Note),
obavještenja
(Alert),
zadatke
(Assignment), kviz (Quiz) i upitnik (Poll).
Lijeva (bočna) statusna traka sadrži:
profilnu sliku i ulogu, meni grupa (Groups)
i meni zajednica (Communities). Desna
(bočna) statusna traka sadrži: aplikacije za
povećanje funkcionalnosti – prodavnica
(Store) i upravljanje aplikacijama (Manage
Apps) i Edmodo-planer (Planner).

2.2. Radno okruženje Edmodo profila
Svaka škola koja ima Edmodo
nalog ima svog administratora koji uređuje
profil škole i daje pristupni kod škole
ostalim nastavnicima.
Svoje profile na Edmodu mogu da
otvore nastavnici, učenici i njihovi
roditelji. Nastavnik prilikom prijave na
Edmodo unosi pored koda svoje škole i
svoj pol, ime, prezime, e-mail adresu i
lozinku. Učenik, odnosno student, unosi
kod grupe kojoj se pridružuje i koji je
dobio od svog nastavnika, zatim korisničko
ime, lozinku, e-mail adresu (nije
obavezna), ime i prezime. Roditelj
učenika,
odnosno
studenta,
unosi
roditeljski kod koji se dobija nakon
otvaranja naloga svakog od učenika,
određuje da li se prijavljuje kao otac ili
majka učenika, unosi svoje ime, prezime,
e-mail adresu i lozinku.
Radno okruženje Edmodo profila
nastavnika sadrži četiri osnovne trake:
gornju statusnu traku, donju statusnu traku,
lijevu (bočnu) statusnu traku i desnu
(bočnu) statusnu traku. Gornja statusna
traka sadrži: početnu stranicu (Home),

Slika 5. Početna strana radnog okruženja
Edmodo profila nastavnika
Radno okruženje Edmodo profila
učenika (studenta) je skoro isto kao i kod
profila nastavnika. Profil učenika ima
manje mogućnosti u odnosu na profil
nastavnika, što je i razumljivo. Najveća
promjena je u tome što je biblioteka
(Library) u profilu učenika zamijenjena sa
opcijom ranac (Backpack). U svemu
ostalom gornja statusna traka je istovjetna
sa nastavničkim profilom. Donja statusna
traka sadrži samo mogućnost za pisanje i
slanje poruka (Note) sa prilozima i
vezama. Lijeva (bočna) statusna traka je
istovjetna samo što ispod menija zajednica
(Communities) sadrži i meni sa kodom za
roditeljski nalog. Desna (bočna) statusna

traka
sadrži
(Planner).

samo

Edmodo-planer

Slika 7. Početna strana radnog okruženja
Edmodo roditeljskog profila
2.3. Rad sa grupama u Edmodu
Slika 6. Početna strana radnog okruženja
Edmodo profila učenika
Roditeljski nalog se razlikuje od
prethodna dva Edmodo naloga najviše po
tome što roditelj ima pravo isključivo da
posmatra, odnosno prati rad i napredovanje
svog djeteta. Nema mogućnost da bilo šta
komentariše niti učestvuje u radu grupa.
Gornja statusna traka Edmodo profila
sadrži: početnu stranicu (Home), planer
(Planner), polje za pretragu (Search),
dodavanje drugog djeteta (Add a Student) i
meni naloga (Account). Donja statusna
traka sadrži obavještenja (Notifications)
gdje može da prati tekuće zadatke
(Assignment Due), prošle zadatke (Late
Assignment),
naredne
događaje
(Upcoming Event) i komentare zadataka
(Assignment Comment) učenika. U lijevoj
(bočnoj) traci nema ponuda, dok desna
(bočna) traka sadrži: pregled škole
(School), zajednice (Communities) i
prečicu ka profilu i dnevniku procjene
učenika.

Osnovni princip rada u Edmodu su
grupe. Formiranje grupa i/ili pridruženje
nekoj grupi je najvažniji preduslov rada u
Edmodu. Izborom odgovarajuće opcije iz
menija
grupe
(Groups)
dobijamo
mogućnost da kreiramo ili da se
pridružimo nekoj grupi. Grupi se
pridružujemo na dva načina: putem koda
grupe i putem URL-adrese grupe.

Slika 8. Pridruživanje grupi putem koda
grupe

Sopstvenu grupu kreiramo izborom
odgovarajuće opcije iz menija grupe

(Groups). Grupu kreiramo u dva koraka. U
prvom koraku grupi dajemo naziv, biramo
razred (uzrast učenika), predmet i oblast
predmeta. U drugom koraku biramo
veličinu grupe kada su u pitanju članovi i
kratko opisujemo grupu. Kreirane grupe
nalaze se na lijevoj (bočnoj) statusnoj traci.

od članova odobrimo odgovarajući nivo
pristupa grupi: nastavnik (Teacher),
nastavnik asistent (Co-Teacher) i čitalac
(Read Only). Kada iz nekih razloga želimo
da ugasimo grupu kojiu smo kreirali ili da
se povučemo iz neke grupe kojoj smo se
pridružili
u
podešavanjima
grupe
odaberemo odgovarajuću opciju (točkić
pored imena grupe u gornjem lijevom
uglu).

Slika 9. Kreiranje sopstvene grupe

Slika 10. Početna strana radnog okruženja
grupe

Kada kreiramo grupu možemo
unutar nje kreirati i male podgrupe na isti
način kao što smo kreirali i osnovnu grupu.
Podgrupe kreiramo da bismo temu osnovne
grupe raščlanili na podteme. One će se
pojaviti nakon što ih kreiramo u meniju
podgrupa osnovne grupe. Kreiranjem
malih grupa rad u osnovnoj grupi će nam
biti pregledniji i jednostavniji. Učenicima
dajemo kod grupe sa kojim se oni
pridružuju grupi. Nakon što su se svi naši
učenici pridružili grupi možemo da grupu
zaključamo i tako onemogućimo dalje
pridruživanje grupi. Učenike u male grupe
dodajemo tako što ih prebacimo sve iz
velike grupe ili samo određene učenike
kojima smo namijenili tu malu grupu. U
opciji članovi (Members) možemo da
pregledamo sve članove grupe i da svakom

2.4. Osnovne radne alatke Edmoda
Radne alatke smještene su u donjoj
statusnoj traci ispod gornje statusne trake u
plavoj boji. Nakon otvaranja grupe i malih
grupa njih ćemo najčešće koristiti. Radne
alatke su: poruke (Note), obavještenja
(Alert), zadaci (Assignment), kviz (Quiz) i
upitnik (Poll).

Slika 11. Radne alatke

Čim otvorimo početnu stranu
Edmoda aktivirana je prva radna alatka
poruke (Note). Nalazi se odmah ispod
polja za pretragu (Search) gornje statusne
trake. Polje za poruke nema mogućnosti za
uređenje teksta, ali zato ima mogućnost
dodavanja datoteka, linkova i embed
kodova, kao i dokumenata iz biblioteke
(Library). Ima i mogućnost odabira
vremena (datuma) kada želimo da poruka
bude objavljena. Nakon što unesemo tekst
poruke i dodamo određene priloge moramo
u polje za primaoca odabrati kome je
šaljemo. Možemo odabrati grupe koje smo
kreirali ili kojima pripadamo i pojedince sa
kojima smo se ranije povezali. Poslata
poruka prikazuje se u centralnom dijelu
početne strane našeg radnog okruženja
profila. Nakon slanja poruke možemo
dodatno da je uređujemo, brišemo i
učinimo javnom, dok primaoci mogu da na
nju odgovore (Reply) ili dijele (Share).

Slika 13. Radna alatka – podsjetnik (Alert)
Radni alat zadaci (Assignment)
koristimo kada želimo učenicima uz neku
lekciju postaviti dodatne zadatke, pored
čitanja i učenja određenih materijala koje
im šaljemo porukom. Na taj način lakše
pratimo rad učenika jer se ti zadaci
pojavljuju u izvještajima o napredovanju
učenika, možemo da podesimo rok za
izradu zadataka nakon kog im je zadatak
postaje nedostupan i uz svaki zadatak
imamo i sve odgovore učenika. Zadatak
zadajemo tako što u prvom polju pišemo
njegov naziv, zatim određujemo rok za
izradu zadatka, u drugom polju dajemo
kratka objašnjenja za rješenje zadatka i u
poslednjem polju adresiramo kome je
zadatak namijenjen, grupi ili pojedincu. Po
prijemu zadatka učenik klikne na dugme za
pokretanje zadatka (Turn in), piše svoje
odgovore, dodaje priloge, komentariše i
šalje odgovor. Nakon slanja može da
revidira svoje odgovore i da pošalje riješen
zadatak ponovo.

Slika 12. Radna alatka – poruka (Note)
Sljedeći radni alat koji nam se nudi
je podsjetnik (Alert). Njega koristimo da
učenike povremeno podsjetimo na rokove
za
realizaciju
određenih
nastavnih
aktivnosti.
Slika 14. Radna alatka – zadaci
(Assignment)

Kviz (Quiz) je vrlo popularna radna
alatka koja služi za brze provjere znanja i
za vježbanje. Funkcioniše kao i slični alati
u nekim drugim aplikacijama. Nakon
pokretanja kviza prvo mu dajemo naziv,
zatim kratko uputstvo za rješavanje,
određujemo
vremensko
trajanje,
određujemo prikaz tokom rješavanja i
biramo mogućnost miješanja pitanja. Kviz
kreiramo dodavanjem pitanja. Radna alatka
nam nudi pet vrsta pitanja: višestruki izbor
(Multiple Choice), kratak odgovor (Short
Answer), tačno-netačno (True/False),
dopunjavanje praznog polja (Fill in the
blank) i povezivanje pojmova (Matching).
Vrstu pitanja biramo prilikom dodavanja
svakog novog pitanja. Svakom pitanju
određujemo broj bodova (Points). Kviz
završavamo i objavljujemo na plavo
dugme u gornjem desnom uglu (Assign
Quiz) i podešavamo samo još njegova
vremenska ograničenja. Uvijek se lako
možemo vraćati na stare kvizove i
mijenjati ih i dorađivati.

(Start Quiz). Rješavaju ga prelazeći sa
pitanja na pitanje i predaju klikom na
dugme (Submit Quiz). Kada učenik riješi
kviz dobijamo obavještenje porukom.
Klikom na dugme za pregled kviza
(Turned in) otvara nam se prozor sa
grafičkim pregledom rezultata kviza koje
možemo da pregledamo za svako pitanje u
kvizu, ali i za svakog učenika posebno
ukoliko kliknemo na njegovo ime i
prezime. Ispod svakog pitanja možemo da
učenicima upisujemo određene komentare.
Poslednja alatka koju imamo u
ponudi je upitnik (Poll) koji nam služi za
brzo ispitivanje mišljenja i dobijanje
određenih stavova. U polje upitnika
unosimo kratko pitanje i ponudimo
nekoliko kratkih odgovora. Učenici mogu
da čekiranjem odaberu samo jedan
ponuđeni odgovor. Rezultati upitnika se
automatski obrađuju i prikazuju uz svaki
od ponuđenih odgovora.

Slika 16. Radna alatka – upitnik (Poll)
2.5. Dodatne Edmodo aplikacije
Slika 15. Radna alatka – kviz (Quiz)
Kada se uloguju na svoj Edmodo
profil članovi grupe ili pojedinci na svom
zidu u centralnom dijelu radnog okruženja
profila će zateći kviz. Kviz aktiviraju na
dugme za pristup kvizu (Take Quiz) i
započinju ga klikom na dugme za početak

U lijevoj (bočnoj) statusnoj traci
nalaze se dodatne aplikacije koje
povećavaju funkcionalnost Edmoda. Prva
aplikacija je Edmodo-planer, kao i vebserbisi i veb-alati koje možemo povezati sa
Edmodom.

Edmodo-planer je posebno koristan
za učenike i njihove roditelje da mogu da
vide sve obaveze i nastavne aktivnosti.
Zadatke i događaje unosimo vrlo
jednostavno birajući vrijeme, naziv i grupu
ili pojedinca kome je namijenjeno.
Kako Edmodo nema svoje alate za
kreiranje lekcija ima čitav niz aplikacija
koje povećavaju njegovu funkcionalnost.
Povezivanjem neke od tih aplikacija sa
Edmodom možemo da ih koristimo i
zadajemo određene zadatke učenicima i
kroz njih. Komande za upravljanje tim
aplikacijama u Edmodu su prodavnica vebalata (Store), upravljanje aplikacijama koje
smo povezali sa Edmodom (Manage my
Apps) i aktivacija aplikacija (Launcher)
koje smo odabrali za povezivanje sa
Edmodom.

prvenstveno za njih. Učenici samo koriste
sve ono što za njih pripreme nastavnici.
Putem Edmoda nastavnici su povezani
međusobno, sa svojom školom, grupama
koje su im važne za oblast njihovog rada i
zajednicama na regionalnom, nacionalnom
i globalnom nivou. Na taj način nastavnici
razmijenjuju ideje, znanja i iskustva u
svom nastavnom radu.
Edmodo omogućava nastavnicima i
korištenje raznovrsnih inovacija u nastavi,
kako u didaktičko-metodičkom smislu,
tako i u smislu primjene IKT tehnologija.
Ono na šta treba obratiti posebnu
pažnju u komunikaciji sa učenicima na
Edmodu jeste da oni paze na svoj pravopis
i da se izražavaju književnim jezikom.

3. Primjena Edmoda u obrazovanju

Nastavnici, škole i roditelji moraju
da shvate da je od velike važnosti da prate
brzi razvoj informaciono-komunikacionih
tehnologija kako bi mogli da shvate značaj
društvenih mreža za djecu i mlade i
prepoznaju sve njihove prednosti i mane.
Djecu i mlade je potrebno vaspitavati i
obrazovati za pravilno i bezbjedno učešće
u funkcionisanju društvenih mreža i online
okruženja, generalno.
Možemo zaključiti bez ikakve
sumnje da je Edmodo obrazovna društvena
mreža koja pomaže u rješavanju
komunikacionih
problema
koji
u
današnjem
vremenu
sputavaju
i
ograničavaju tradicionalnu nastavu. U
našim uslovima, kako u školama tako i
životu i radu učenika, Edmodo nam daje
mogućnost
da
informacionokomunikacione tehnologije možemo realno
i kvalitetno upotrijebiti u nastavnom
procesu sa vrlo malim ulaganjima,
prvenstveno za stručno usavršavanje
nastavnika. Svoju primjenu Edmodo bi

Koristi od primjene Edmoda u
obrazovanju su višestruke za sve njegove
korisnike. Najvažnije koristi su što je
Edmodo potpuno besplatan, jednostavno se
koristi, obezbijeđena je dobra podrška
korisnicima, podržava srpski jezik na oba
pisma (postoji i mogućnost za lokalizaciju
na srpski jezik u budućnosti), preko
poddomena omogućava kreiranje manjih
zajednica, obezbijeđena je sigurnost svih
korisnika putem kodova za pristupanje
grupama, obezbijeđena je privatnost
svakog korisnika, obezbjeđuje uvid
roditelja u rad i napredovanje njihove
djece, omogućava povezanost sa brojnim
drugim obrazovnim aplikacijama i sl. Sve
navedeno Edmodo deklariše kao veoma
organizovanu i efikasnu platformu za
učenje.
Edmodo osigurava profesionalni
razvoj prosvjetnih radnika jer je kao
obrazovna društvena mreža kreiran

Zaključak

mogao posebno naći tokom zimskog
perioda kada se zbog niskih temperatura
često prekida nastava u školama. U takvim
situacijama nastava bi se mogla nesmetano
realizovati putem Edmoda.
Ostaje da se kroz saradnju i
komunikaciju
sa
predstavnicima
Ministarstva prosvjete i kulture Republike
Srpske i Republičkog pedagoškog zavoda
pokrene inicijativa za uvođenje obrazovne
društvene mreže Edmodo u osnovne i
srednje škole Republike Srpske.
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Примена мултимедијалне наставе у настави српског језика
Резиме: У првом делу рада дефинисани су појмови компетенције наставника за
примену мултимедијалне наставе. Други део се односи на примере примене
мултимедијалне наставе у настави српског језика.
Кључне речи: мултимедијална настава, српски језик.

Увод
Треба ићи у корак с временом… Како?
Онако да и деци и предавачима буде
занимљиво, да се пробуди интересовање
за рад и да се створи топла радна
атмосфера која ће обема странама
пружити уживање у раду.
1. Интеграција
настави

технологије

у

Интегрисати технологију у наставу није
лако, али није ни немогуће. Потребно је
много искуства, али и жеље да се
адаптирамо у тековине новог доба. Циљ

предавача јесте научити пре свега
ученике да уче. Данашње време не трпи
грешке у корацима. Наставник мора
бити способан да иде у корак с
временом. Мултимедијална настава је
заживела
у
нашем
образовању.
Примењива је у свим сферама живота и
рада.
Као и све друго и ово има своје
позитивне и негативне стране. Циљ
јесте искористити позитивно, а смањити
у што већој мери негативно.
Потребно је прићи ученику.
Мора заживети обострана сарадња без
страха. Један од добрих примера јесте
креирање мапа ума. Мапе ума ученици

треба да се користе на креативне начине
тамо где су примењиве, а примењиве су
скоро у свим областима. Најефектније
се показала на часовима понављања
градива што доказују резултати. На
пример: на часовима лектире, белешке
на часу ученицима прегледније у виду
мапа ума; писмена анализа одређених
наставних јединица може се дати такође
у виду мапе ума.
Електронско учење је нови вид
учења које прати ово време, али које у
себи може уткати и све друге врсте
учења. Биће потребно још много
времена за његову примену у неким
областима школовања, али га не треба
сузбијати нигде, а посебно тамо где се
показује као веома ефикасно.
Пошто је интернет сила која се
не може сузбити, ми, као предавачи
можемо је преусмерити у позитивне
сврхе. Како? Интернет – без практичне
примене јесте лажно привидно знање.
Практична примена пружа опипљиве
резултате јер ученик за одређену
информацију треба да да адекватан
пример.
Овакав
начин
употребе
интернета
показује
велики
број
предности и олакшица, те је и
сврсисходно.
Кроз употребу информационе
технологије у настави ученике можемо
приволети да примењују презентације,
да фокус свог интересовања обогате
доступним материјалима, да лакше и
брже утврђују усвојено знање, да
креативније утврђују увежбавају и
илуструју одређене области које су им
неопходне за учење.

2. Континуирано
професионални
наставника

учење
и
развој

Наставник
мултимедијалној
настави прилази критички. Веома је
важно да увиди и да критички осврт
како позитивних тако и негативних
страна примене мултимедија у настави.
На овај начин предавачи ће имати увид
у квалитет онога што раде, али ће
истовремено
и
пратити
скалу
професионалног развоја
наставника
како би могли оцењивати резултате
онога за шта се залажу.
Учење је процес који траје
читавог живота и тако ученици треба да
га посматрају. Наставник је тај који ће
ученику приближити начине на које
жели с њима да ради, али уједно и
помирити старе начине учења с новим.
Неопходно је радити у континуитету и
истицати значај целоживотно учење.
Наставници треба да буду спремни
на непрекидно учење како би могли
континуирано да прате наставу и све
оне савремене иновације које се
прописују. На овај начин ће се
ускладити наставни рад и модерне
педагошке
теорије
како
бисмо
задовољили нове друштвене потребе.
Наставник треба да редовно прати
све иновације које су прописане, а
посебно оне које су везане за његову
струку, али такође и да буде спреман на
везање своје области са другим
областима.
Наставник треба да буде спреман на
позитивну, али и на негативну критику
како би увек био спреман на сарадњу с
колегама и на тај начин олакшао рад и
себи и колегама и ученицима. Увек
треба да истиче нове идеје, да их дели
са колегама и да у свим областима
заживи
употреба
мултимедија
у
настави.
Наставник треба да буде креативан,
да своју креативност користи као
елеменат за унапређење наставе и у

сврху нових достигнућа и квалитетнијег
учења.
3. Компетентност наставника у
мултимедијалној настави
Дигитална
компетенција
наставника
(слика
1)
јесте
”оспособљеност
за
критичку
употребу
информацијскокомуникацијске
технологије
у

процесу припремања и извођења
наставе“ (Станојловић, 2014: 42).
Наставник који је дигитално
компетентан треба да употребљава
рачунар за: тражење, чување,
процењивање,
организовање,
размену
информација
путем
Интернета, али он такође треба да
ствара, организује и презентује
информације.

Слика 1. Дигитална компетенција наставника (Станојловић, 2014: 43 )
Дигиталну компетенцију наставника
чини знање, вештине и ставови. Под
знањем се подразумева да наставник
познаје одређене програме и алате, да
разуме значај ИКТ-а, да познаје
принципе употребе ИКТ-а. Дигиталне
вештине се односе на коришћење
интернета, на коришћењу ИКТ-а,
управљање информацијама. Пошто
већина наставника данас поседује знање
и вештине, ставови су нешто на чему
треба инсистирати. Под ставовима овде
подразумевамо
да
је
наставник
заинтересован за коришћење ИКТ-а, али
и да зна критички процењивати
дигиталне материјале као и да поштује

принципе употребе ИКТ-а. Наставник
мора да има развијену свест о потреби
примене ИКТ-а.

4. Примена мултимедијалне наставе
у настави српског језика
Мултимедијална настава може се
примењивати у свим областима наставе
српског језика и књижевности:
а) у граматици,
б) у књижевности,

в) у језичкој култури.
Најлакше је применити мултимедије у
настави граматике. Језик је затворен
систем и он тражи фактографска знања
па према томе лако можемо направити
питања на која се прецизно може
одговорити.
Овако уз помоћ теста
знања у електронском облику (слика 2)
за мање времена можемо проверити
ниво знања ученика. Оно што је
предност електронског тестирања јесте
брза повратна информација што
ученике додатно мотивише. Једино
негативно јесте што ученици не вежбају
писање (ручно) уколико се једино
примењује овакав вид наставе.

Слика 2. Пример е-теста из правописа
Књижевност је широка област која се
темељи на надградњи књижевног дела
коју треба да има сваки ученик.
Међутим,
постоје
и
подаци
у
књижевности који су прецизни и јасни и
које такође лако и брзо можемо
проверити
помоћу
тестова
у
електронском облику.
Једна од
највећих
предности
примена
мултимедија у настави књижевности је
то што деца могу доћи до података који
им нису доступни у неком другом
облику. На пример, уколико живимо у

малој неразвијеној средини немамо
могућност или нису нам доступне све
књиге које један ученик треба да
прочита.
Ту
наступа
примена
електронских извора. Наставник у
одређеном делу часа може ученицима
након или у току, или пре обраде неког
књижевног дела, пустити адекватан
видео интерпретацију тог истог дела.
Језичка култура је такође изузетно
широка област српског језика. Она је
веома
погодна
за
примену
мултимедијалне наставе. На пример,
ученицима се увек може пустити
адекватан снимак, емисија, инсерт… из
правописа, из одређеног стила писања…
Одлична
радио
емисија
коју
препоручујемо јесте Српски на српском
коју можемо пронаћи на сајту РТС-а
(слика 3). Такође, постоје бројна
осетљива места језика која активно
треба пратити и коју деца теже усвајају
управо због тога што у свом окружењу
стално слушају неправилан говор. На
овај начин сликовито им можемо
дочарати како да се изборе са бројним
неправилностима које кваре говор.

Слика 3. Радио емисија Српски на
српском
Бројни су примери стручњака из
одређених области који се боре са
неписменошћу тако што информационој
технологији већ дају места у својим
предавањима као што је Вељко Брборић
осавременио и учинио занимљивијом
сувопарну
наставу
правописа.
Проналазећи и фотографишући (слика
4) примере неписмености у нашем
окружењу и активирањем студената да
исто раде, покренуо је једну акцију
доприноса описмењавању друштва.

Слика 4. Пример мешања латинице и
ћирилице (преузето са сајта РТС-а)

Закључак
Мултимедијална настава је отворена за
све врсте креативности и на тај начин је
веома занимљива ученицима. На
бројним примерима смо показали да је
она један од начина како успешније да
се дође до одређеног циља у
образовању.

Литература:
1. Станојловић, Слободан (2014).
Мултимедијална
настава.
Лакташи: Графомарк.
РТСhttp://www.rts.rs/page/magazine/sr/sto
ry/511/Zanimljivosti/1260904/Kopam+bun
areve+%C5%A1irom+Srbije.html,
преузето 19. 12. 2015.
РТС http://www.rts.rs/page/radio/ci.html
преузето 19. 12. 2015.

Mр Александра Милошевић, просветни саветник
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Школска управа Сомбор
ПРИКАЗ ПИСАНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС ОБРАДЕ ПЕСМЕ „ГОЗБА“ М. АНТИЋА
ПРИМЕНОМ POWERPOINT ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Резиме:
Могућност примене мултимедијалних средстава у настави почетног читања и писања
донедавно је била незамислива и бајковита замисао. Међутим, у последњих десетак
година дошло је до невероватног померања граница и у овој области Српског језика.
Електронска средства информисања у свету, па и код нас, снажно су допринела развоју
софистицираности деце за нове начине сазнавања и учења.
Приказом обраде наставне јединице „Гозба“ у првом разреду основне школе (Српски
језик, област почетног читања и писања), циљ нам је да покажемо да је Powerpoint
презентација креативно мултимедијално наставно средство које интензивно мотивише
ученике и подстиче њихово интересовање за брже и ефикасније разумевање
прочитаног.

Могло би се, на први поглед закључити, да је Powerpoint презентација већ превазиђено
мултимедијално средство у настави, међутим подаци компаније Microsoft говоре да у
свету данас преко 300 милиона људи користи Powerpoint, а од тога се у току само
једног дана изради преко 30 милиона презентација.
Примењујући Powerpoint презентацију успешно смо применили и аудио-визуелне
наставне методе, као и нове Бузанове1 технике читања: проширивање периферног вида
и вођење очију. Захваљујући реализацији наставе за поменути час Српског језика у
рачунарској учионици, допринели смо даљем развијању вештина ученика као што су:
учење читања уз мултимедијалне садржаје, бољи увид у сопствено напредовање,
могућност избора начина и садржаја учења, знатно повећање мотивације за
савладавање најразличитијих садржаја итд.
Једном речју, настава почетног читања и писања уз примену Powerpoint презентације,
прави је начин за превазилажење стереотипа традиционалне наставе. То свакако не
значи да Powerpoint презентацију треба примењивати током целог часа, него у
појединим његовим сегментима, све у зависности од васпитно –образовних циљева
часа.
Кључне речи: дигитална учионица, почетно читање и писање, Рowerpoint презентацијa,
нове Бузанове технике читања (техника „вођења очију“ и техника проширивања
периферног вида), мотивисаност за читање.
Методички подаци о часу:
Школа:

Основна школа “Иван Горан Ковачић“, Станишић

Разред:

Први

Наставни предмет:

Српски језик

Наставна целина :

Изграђивање правилне технике читања и писања и разумевања
прочитаног кроз рад на текстовима и настава почетног писања
( комплексни поступак обраде слова)

Наставна јединица:

Песма „Гозба“ Мирослава Антића

Тип часа:

обрада

1

Бузан, Т. (2000). Брзо читање. Београд: ФИНЕСА 68-92.

Облици рада:

индивидуални облик рада –ученици уче уз помоћ рачунара у
дигиталној учионици, рад у пару и фронтални облик рада

Методе и технике рада:

аудио-визуелна метода (мултимедијални приступ учењу читања и
писања), метода разговора, метода писаних радова, метода рада
на тексту; примена технике проширивања периферног вида и
технике „вођења очију“ (технике Т. Бузана)

Наставна средства

Powerpoint презентација „Гозба“, Уџбенички комплет за наставу
почетног читања и писања по комплексном поступку, Креативни
центар, Београд (24. стр.), дрвени штапићи за читање, тест за
проверу разумевања прочитаног текста, рођенданска честитка

Наставни објекат

Дигитална учионица опремљена рачунарима из пројекта

реализације часа:

„Дигитална школа“:
1.Наставнички рачунар
Windows Server 2008 R2 Standard, Service Pack 1
Pentium Dual-Core CPU E5400 @ 2.70Hz 2.70GHz
RAM 2GB
64-bit OS
Realtek High Definition Audio
Display Intel G33/G31 Express Chipset Family
Monitor Acer V193HQL 1366x768 native res
2. Три ученичка сервера
Windows MultiPoint Server 2011, Service Pack 1
Intel Core i7 CPU 870 @ 2.93GHz 2.93GHz
RAM 6GB
64-bit OS
4 x NVIDIA High Definition Audio
10 x USB PnP Sound Device
1 x VIA High Definition Audio
10 x Monitor Acer V193HQL 1366x768 native res
10 x Wise E01 Zero Client Manufactured Dec. 2010

Циљ и задаци часа:

 мотивисање ученика да на нов и интересантан начин,
применом Бузанове технике проширивања периферног вида,

савладају технику читања и разумевања прочитаног;
 вежбе у самосталном читању с непосредним схватањем
прочитаног уз коришћење помоћних дрвених штапића за
читање;
 оспособљавање ученика да прочитају питање и дају одговоре
на питања целовитом реченицом;
 оспособљавање ученика за самостално састављање и писање
реченица и њихово повезивање у логичку целину;
 вежбе за ситну моторику шаке увођењем поступка за
електронско писање писаних малих и великих слова у MP4
формату.

ТОК ЧАСА
на којој је представљена слика
рођенданског славља. (слика бр.1)

Уводни део часа (10 минута)
Психолошко-мотивациона припрема
ученика. Посматрање и анализа слике

Слика 1. Рођенданско славље
Посматрање слике и разговор о томе:

прослави рођендана? Шта мислите да ли

Како је украшена просторија? Шта деца

и животиње славе рођендане?

раде? Како се госте? Шта једу и пију?

ћемо упознати једну животињу која

Шта

је

најважнија

посластица

на

Данас

такође слави рођендан (најава обраде

притиском на дугме enter и стављањем

песме „Гозба“).

слушалица на уши.

Сваки

ученик

презентацију

на

покреће

Powerpoint

свом

рачунару-

Главни део часа (25 минута)
I Слушање песме „Гозба“ праћењем
анимацијa

у

песми

посредством

Powerpoint
презентације
Слика 2. Део Powerpoint презентације
за обраду песме „Гозба“
Ученици пажљиво прате анимиране
слајдове презентације песме „Гозба“.У
позадини се чује извођење истоимене
песме у МР3 формату (хор „Колибри“ и
Драган Лаковић).
На слајдовима се појављују анимације
које прате садржину песме. Kaда се у
песми помене име животиње, она се
појављује

на

слајду.

Редослед

појављивања животиња, је у складу са
садржином

песме.

Тако

се

редом

појављују: мачка, пас, квочка и два
прасца (слика 2.).
Ученици имају задатак да пажљиво
саслушају песму, да уоче о чему се у
песми говори и да запамте ко су ликови
у песми.

елиминише навика враћања покрета
очију уназад, односно скретања погледа
са текста који се чита (регресија).
II Након презентације песме „Гозба“,
приступа се краткој анализи песме:
Зашто се песма зове Гозба? Шта то

ГОЗБА

значи кад се неко гости? Да ли сте се ви

Био кози рођендан,
па је госте звала:

некад гостили...где и када? Ко су главни

мачку, пса и квочку
и два прасца мала

ликови у песми? Ко слави рођендан?

и у
тањир сваком
младог лишћа
дала.

Какве је посластице коза спремила за

Гости рекли
јадни:
Хвала, нисмо гладни.

госте? Како су се гости осећали када су
видели шта им је коза спремила за јело?
Шта ви очекујете да једете када одете
неком на рођендан? Зашто су гости

Слика 3. Хорско читање песме „Гозба“

рекли да нису гладни?
IV вежбање у самосталном читању с
III Наизменично хорско читање песме
„Гозба“ посредством мултимедијалне
презентације
Уеници покрећу следећи слајд (бр. 3),
на коме се налази текст песме, те
наизменично са учитељем хорски читају
по један стих песме (слика 3.).
Учитељ чита један стих, а ученици
читају и изговарају следећи. Текст који
чита учитељ је исписан зеленом бојом,
а текст који читају ученици црвеном
бојом. Ученици читају стихове песме

непосредним схватањем прочитаног
уз помоћно средство - дрвени штапић
за читање
Ученици

седе

за

рачунарима

самостално читају текст песме „Гозба“,
користећи

слајдове

Powerpoint

презентације (од бр. 4 до бр. 11). Сваки
слајд садржи по један стих песме.
Стихови су визуелно груписани (слика
4.) , тако да се једном фиксацијом2
обувате две до три речи (као што се
може видети у тексту припреме за час),

помоћу дрвеног штапића за праћење
читања јер је ово препоручена техника
за одржавање концентрације и
усредсређености на текст који се прати.
На овај начин се, такође, код ученика

и

Фиксација је пауза коју прави око за време
читања , а која је неопходна за разумевање
прочитаног текста,
Бузан, Т. (2000). Брзо читање. Београд:
ФИНЕСА 68-92.
2

у складу са параметрима технике за

(слика 5.) Презентација им омогућава да

проширивање периферног вида.3

се задржавају на тексту све док га не
усвоје са разумевањем. Презентација
нуди ученицима и могућност повратка
на претходни слајд, са циљем бољег

Био

кози

рођендан

разумевања прочитаног. Учитељ прати
активност

ученика

за

рачунарима,

обилази их и проверава којом брзином
ученици

прелазе

текст

песме

на

слајдовима. Обраћа пажњу на ученике
који спорије напредују, усмеравајући их
па

је

госте звала:

да се враћају на слајдове које су читали
са потешкоћама.

мачку, пса

и

квочку

Слика 4. Визуелно груписање стихова у
песми „Гозба“
Прелазак

на

следећи

стих

песме,

Слика 5. Самостално читање песме

односно слајд је помоћу притиска на

применом иновативних техника

дугме еnter. Ученици раде у складу са

( „вођења очију“ и проширивања

властитим темпом и способностима

периферног вида)

користећи дрвени штапић за читање.4
Након
Техника проширивања периферног вида је
ефикасна техника коју препоручује Тони Бузан,
а која доприноси јачању и унапређивању
периферног вида тако што увежбава око
читаоца да обухвати једном фиксацијом више
речи одједном.
4
Техника „вођења очију” је техника коришћења
дугачког штапића за читање, као помоћног
3

завршеног

попуњавају

тест

читања,
о

ученици

разумевању

средства за очи, а којом се побољшава
концентрација и елиминише навика враћања
покрета очију уназад и скретања погледа са
текста који се чита.

прочитаног текста. Питања у тесту су у
виду задатака: вишеструког избора,
допуњавања, алтернативног избора и
отвореног типа (слајд бр. 12). Тест ће
послужити учитељу за евалуацију нивоа
постигнућа

ученика

у

области

разумевања прочитаног текста.

V Презентовање поступка писања
групе малих и великих писаних слова
у MP4

Слика 6. Писање писаних слова у МР4
формату

формату
У овој активности ученици са

Како се у овој фази обраде слова,

слушалицама на ушима, за рачунарима,

ученици само упознају са начином

прате поступак писања групе малих и
великих писаних слова у МР4 формату
( од 13. до 19. слајда). На слајду је
подлога на којој се исписују слова у
виду зелене школске табле, са белим
линијама и оловка која поступно

писања писаних слова, посматрајући
5

поступак писања, немају задатак да их
исписују у свеске него да их препознају
и читају у речима.Ученици у пару
анализирају начин писања писаних
слова.

исписује мала и велика писана слова:
Ш, Ж, Х, Р, П, Џ, Г. Почетак и крај
поступка писања слова, прати звучни
запис са изговором одређеног слова.
(слика 6.).

Завршни део часа (10 минута)
Рад

на

диференцираним

задацима;

писање рођенданске честитке. Читање
неколико ученичких радова.
Домаћи задатак: научити песму напамет
(почетница „Чудна ми чуда“, стр.24.)
Прилог бр. 1: Powerpoint презентација
(обрада песме „Гозба“, М. Антић)

МР4 је формат који подржава медија плејер,
са основном наменом да репродукује аудио и
видео фајлове.
5

Прилог бр. 2: Пример ученичког рада (Рођенданска честитка)

Прилог бр. 3: Пример теста за проверу разумевања прочитаног
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Снежана Лакета

Тематски

оквир

скупа

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП У

Дидактичко-методички

БЕОГРАДУ

стратегије – подршка учењу и развоју
деце

Учитељски

факултет

(Didactic

and

приступи

је
и

methodological

approaches and strategies — support to

Универзитета у Београду у сарадњи са

children’s

Педагошким факултетом Универзитета

Након свечаног отварања и пленарних

„Св. Климент Охридски“ у Битољу,

излагања prof. Dr. Francescа Arcidiaconа,

Факултетом

за

образовне

науке,

University of Teacher Education BEJUNE,

психологију

и

друштвене

науке

Biel/Bienne

learning and development).

(Switzerland)

Multilingual

Универзитета „Аурел Влајку“ у Араду,

teaching and learning: The implementation

Педагошким факултетом Универзитета

of a pedagogical design based on the

у

за

narrative format model / Мултилингвално

Бјену

учење и поучавање: Имплементација

међународни научни

педагошког пројекта који се заснива на

скуп који је био одржан 20. новембра

моделу осмишљене форме нарације;

2015. године.

проф. др Вељка Брборића, Филолошки

Марибору

образовање

и

Универзитетом

наставника

организовао је

у

факултет, Универзитет у Београду који
је излагао на тему Правопис српског
језика у разредној настави и проф. др
Биљане

Требјешанин,

Учитељски

факултет, Универзитет у Београду која
је дала осврт на тему Дидактичко-

методичка подршка учењу и развоју у
уџбеницима за млађи основношколски
узраст, уследио је рад по секцијама.
У овом раду је доминирала размена
искустава из теорије и праксе. Мудрост
у

коришћењу

информационих

технологија у настави јесте нешто на
шта се ставио посебан акценат на
научном скупу. Мудрост се огледа у
правилном

избору

материјала

које

употребити

на

дигиталних
ће

часу,

наставник
у

трајању

активности у којима наставник користи
информациону технологију, у квалитету
одабраних садржаја.
Оно што је посебно битно јесте
да је тема Дигиталне технологије које
подржавају учење и развој деце једна
од тема којој је посвећена посебна
пажња, а та пажња је условљена и све
већом

потребом

за

технологије у настави.

коришћењем

Biljana J. Kovačić
JU OŠ „Jovan Dučić“, Zalužani
kjbiljana@gmail.com
Nastavna tema:

Matematičke osnove računara

Nastavni predmet:

Osnovi informatike

Razred:

VIII

Nastavna jedinica:

Binarna algebra

Nastavne metode:

demonstrativna

Tip časa:

obrada

Oblik rada:

grupni

Nastavna sredstva:

MOP

Cilj časa:

Naučiti primjenjivati
pravilima
koja
vrijede u binarnoj
aritmetici, odnosno
sabiranju,
oduzimanju,
množenju
i
dijeljenju binarnih
brojeva

Očekivani ishodi:
da
primjenjuje
operacije sabiranja, oduzimanja, množenja
i dijeljenja sa

dijeljenju binarnih
brojeva
i
uvježbavanje istih
- vaspitni:

njegovanje
sposobnosti
uočavanja,
razvijanje interesa,
sklonosti,
sposobnosti, kulture
rada,
disciplinovanosti

- funkcionalni:

razvijanje
koncentracije,
pažnje,
volje,
takmičarskog duha,
osposobljavanje za
samostalan rad

Nastavna sredstva:
(Dositej)

računarska

mreža

binarnim brojevima
ARTIKULACIJA ČASA

Zadaci
-obrazovni:

upoznati učenike sa
osnovnim
matematičkim
pravilima
pri
sabiranju,
oduzimanju,
množenju
i

Uvodni dio časa (5 min)

Registracija
učenika
“Binarna_algebra”.

na

čas

Ponavljanje prethodnog
razgovor i pitanja.

gradiva

kroz

1. Koji broji sistem razumije računar?
2. Koja je baza binarnog brojnog
sistema?
3. Koje cifre, brojeve, koristi binarni
brojni sistem?
Najava cilja časa: Danas ćemo govoriti o
pravilima koja vrijede u binarnoj
aritmetici, odnosno sabiranju, oduzimanju,
množenju i dijeljenju binarnih brojeva.
Glavni dio časa ( 35 min)
Korak 1. ( 5 min)
Kreiranje 4 grupe učenika (Sabiranje,
Oduzimanje, Mnozenje, Dijeljenje).
Korak 2. ( 5 min)
Sve grupe učenika dobijaju dobijaju
zahtijev da se otvori internet stranici škole
na
link
http://osjovanduciczaluzani.edu.ba/mdle28
/course/index.php?categoryid=7
Bilješke vode u sveske. Nastavnik pruža
potrebnu pomoć.
Korak 3. ( 15 min)
Nastavnik distribuira svakoj grupi po jedan
zadatak u MS Wordu. Učenici rade zadatak
u sveske i rezultate upisuju na predviđeno
mjesto.
Korak 4. (10 min)
Nastavnik prikuplja dokumente sa
rezultatima i nesumičnim izborom proziva
učenika da izradi zadatak na tabli. U
slučaju da učenik trema pomoć pri izradi
zadatka, može je dobiti od nastavnika ili
drugog učenika.

Završni dio časa ( 5 minuta)
Svim grupama poslati zadatke koje će
učenici prepisati u sveske. Zadatke za
vježbu uraditi do narednog časa.
Nastavnik prekida trenutni čas i učenici
isključuju svoje CMPC
MULTIMEDIJALNA OBRAZOVNA
PREZENTACIJA: Da
Prezentacija rađena u PowerPoint-u, 12
frejmova, veličina fajla za preuzimanje
905KB.
Napomena: Prezentacija se ne preuzima na
CMPC jer se nalazi na školskom sajtu,
online učenje.
GRUPA 1 - SABIRANJE
Zadatak:
Saberimo binarne brojeve 101 i 111!
Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni
brojni sistem.
Rezultat:
GRUPA 2 - ODUZIMANJE
Zadatak:
Oduzmi binarne brojeve 110 i 101! Uraditi
provjeru pretvaranjem u decimalni brojni
sistem.
Rezultat:
GRUPA 3 – MNOŽENJE
Zadatak:
Pomnožimo binarne brojeve 101 i 111!
Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni
brojni sistem.
Rezultat:

GRUPA 4 – DIJELJENJE
Zadatak:

Zadatak 3.

Podijeli binarne brojeve 100011 i 111!
Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni
brojni sistem.

Pomnoži binarne brojeve 1101 i 110!
Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni
brojni sistem.

Rezultat:
ZADACI ZA VJEŽBU
Zadatak 1.
Saberi binarne brojeve 1101 i 11!
Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni
brojni sistem.

Zadatak 4.
Podijeli binarne brojeve 110111 i 101!
Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni
brojni sistem.

Zadatak 2.
Oduzmi binarne brojeve 1010 i 101!
Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni
brojni sistem.

Сњежана Максимовић-професор
разредне наставе
ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ –ДОБОЈ
Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК
Наставна јединица: ШТАМПАНА
СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
Метода наставног разговора, метода
усменог излагања,
метода писаних радова, метода рада на
тексту
ОБЛИЦИ РАДА

Разред: ׀׀׀4

Фронтани, индивидуални рад

Новембар, 2015. године

НАСТАВНА СРЕДСТВА И
ПОМАГАЛА

ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ
НАСТАВНОГ РАДА

рачунари у еУчионици, презентација у
Power Point-u,

Компјутеризована настава,
индивидуална настава,

наставни листићи у електронској форми

програмирана настава

ИНОВАЦИЈА У РЕАЛИЗАЦИЈИ
НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

РАЗРЕД׀׀׀4
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
СРПСКИ ЈЕЗИК
ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
4.11.2015. од 13:30 до 14:15
НАСТАВНА ТЕМА
Читање и писање латинице
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ /НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА
Упознавање штампаних слова
латиничног писма
Читање и писање штампаних слова
латиничног писма/
Штампана латинична слова L, l и Lj, lj

Ученици уче по систему „ 1:1
eLearning“, што подразумијева учење
уз помоћ технологије (електронско
учење) по моделу 1 на 1, тј. кориштење
рачунара од стране ученика у току
извођења часа
Презентација у Power Point-u
помоћу које ученици индивидуално
долазе до сазнања

Самостално кориштење ППТ
презентације
Развијање ИКТ вјештина код
ученика
Ученици самостално рјешавају
задатке на наставном листићу у “Word“овом програму за писање

ВРСТА НАСТАВЕ

Компјутеризована настава

Компјутеризована настава

Квиз у настави

Загонетке у настави
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ
НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА
Музичка култура -слушање и
пјевање пјесмице по слиху
Математика - сабирање и
одузимање бројева до 100
ЦИЉ ЧАСА
Уочавање графичке структуре
латиничних малих и великих слова L, l
и LJ, lj
Уочавање позиције слова у
ријечима
Правилно писање слова
Читање научених слова у оквиру
текста
Кориштење латиничног писма за
рад на тексту
Оспособљавање за самостално
учење
Оспособљавање ученика за рад
на рачунар
ИСХОДИ УЧЕЊА
Ученици ће бити способни да:
препознају графичку структуру
латиничних малих и великих
штампаних слова L, l и LJ, lj
уоче позицију штампаних
латиничних слова у ријечима
правилно пишу штампана
латинична мала и велика слова L, l и
LJ, lj

латинично писмо читају
природним гласом и нормалним темпом
уочавају структуру реченице
правилно пишу велико и мало
слово у реченици

разликују на основу форме
потврдан и одричан садржај реченице и
претварају потврдан облик у одричан и
обрнуто
пронађу одређени документ на
рачунару, да активно раде на документу
и да га по завршетку рада врате
наставнику
се сналазе у практичном раду на
рачунару
НАЧИНИ ПРОВЈЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ УЧЕЊА
Power Point презентација је тако
креирана да ученик у сваком задатку
има повратну информацију и није му
дозвољен прелаз на сљедећи задатак
уколико није тачно ријешио претходни
Увидом у урађене задатке у
свескама
Увидом у урађене задатке са
наставних листића
ПРИЛОЗИ
Power Point презентација у
слајдовима
Наставни листић у „Word“-у
Текст пјесмице „На слово на
слово“

ТОК ЧАСА
КОРАЦИ
КОРАК-Припремне активности
(прије часа)
1.
КОРАК-Мотивација ,пјевање
пјесмице по слуху ( 3 мин.)
2.
КОРАК-Самосталан рад ученика
на ППТ
( 20 мин.)

САМОСТАЛАН РАД УЧЕНИКА НА
ППТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ
Након најаве часа ученицима дајем
упутства за рад и коришћење
презентације.
Ученици покрећу ППТ презентацију и
рјешавају задатке према датим
упутствима.
слајд 1. Давање упутства за рад

3.
КОРАК-Рад на наставним
листићима
( 15 мин.)

слајд 2. Најава наставне јединице

4.
КОРАК-Повратна информација
( 5 мин.)

слајдови од 3. до 20.: Уочавање
позиције гласова Л и Љ у називима
предмета.

5.
КОРАК-Анализа рада
( 2 мин.)

На почетку, у средини и на
крају ријечи.

ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА

слајд 21. Упоређивање ћириличних и
латиничних слова Л и Љ.

Ученицима су прије часа подијељени
рачунари. Ученици ће се прије почетка
реализације наставних активности
повезати са наставником и регистровати
у програму „MythwareeUcionice“.
Наставник ће им тад послати потребан
материјал за рад (презентацију и
наставни листић).

слајдови од 22. до 24.: Уочавање
технике писања датих слова.

1.КОРАК
ЗАЈЕДНИЧКЕ УВОДНЕ
АКТИВНОСТИ ( мотивација ученика)
Час започињемо слушањем и пјевањем
пјесмице „На слово, на слово“ .Након
одслушане пјесмице ученици заједно
пјевају пјесмицу по слуху. Уочавамо о
којим словима се пјева у пјесмици.
Најављујем ученицима да ће данас
учити штампана латинична слова л и љ.
2.КОРАК

слајд 25. Записивање датих слова у
свеске уз подршку на слајду.
слајд 26. Упутства за даљни рад.
слајд 27. Писање ријечи латиничним
писмом.
слајд 28. Читање латиничног текста .
слајд 29. Одговарање на питања у вези
са претходним текстом латиничним
писмом.
слајд 30. Формирање реченица
латиничним писмом.
слајд 31. Упутства за даљни рад.
слајдови до 32. до 37. :Квиз .
слајдови 38. до 45.: Загонетке.

У току самосталног рада ученика на
ППТ презентацији ,обилазим ученике
како бих пратила њихов рад и извршила
увид рада у свескама.
3.КОРАК
РАД НА НАСТАВНИМ
ЛИСТИЋИМА

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ
Сљедећу реченицу
напиши у одричном
1. облику латиницом.
Обрати пажњу на
велико слово.

Рјешење:

љиљана има лопту.

По завршетку рада на ППТ ученици
раде на наставним листићима.

лалелијепомиришу

Рјешење:

2.
У току рада обилазим ученике , дајем
потребна упутства ,помажем ученицима
који слабије напредују.
4.КОРАК
ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА
Повратна информација ће на овом часу
бити остварена „дијељењем екрана“ и
анализом задатака од стране неколико
ученика . Сви ученици ће имати увид у
рад тог ученика и на тај начин биће у
могућности да упореде и коригују свој
рад .
5.КОРАK
АНАЛИЗА РАДА
Методом разговора понављамо наставне
садржаје а потом анализирам час. Да ли
им се допада овакав начин рада, шта им
се посебно свиђа, а шта би вољели да
промијене.
За домаћу задаћу ученици ће урадити
задатке у уџбенику „Учим латиницу“ на
страни 12.

У овој реченици
ријечи су спојене.
Растави ријечи и
препиши је исправно
латиничним словима.
Ријеши задатак, а
одговор запиши
3. латиничним словима.
Лана , Љубо и Мила
су сакупљали јабуке.
Лана је сакупила 23,
Љубо 15 јабука више
од Лане а Мила 10
јабука.
Колико су Лана,
Љубо и Мила
сакупили јабука?

Рјешење:

Прилог број 1.
Слајд број 1.
Слајд број 6 .

Слајд број 2.
Слајд број 9.

Слајд број 3 .
Слајд број 12.

Слајд број 15.

Слајд број 22 .

Слајд број 18 .

Слајд број 23 .

Слајд број 21.

Слајд број 24 .

Слајд број 25
Слајд број 28.

.
Слајд број 26 .
Слајд број

Слајд број 27 .

29.
Слајд број 30 .

Слајд број 31
Слајд број 34.

.
Слајд број 32 .
Слајд број 35 .

Слајд број 33.
Слајд број 36 .

Слајд број 37 .

Слајд број 40 .

Слајд број 38.
Слајд број 41.

Слајд број 39.
Слајд број 42 .

Слајд број 43.

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ
Сљедећу реченицу
напиши у одричном
1. облику латиницом.
Обрати пажњу на
велико слово.

Рјешење:

љиљана има лопту.
Слајд број 44 .

лалелијепомиришу

Рјешење:

2. У овој реченици
ријечи су спојене.
Растави ријечи и
препиши је исправно
латиничним словима.
Ријеши задатак, а
одговор запиши
3. латиничним словима.
Слајд број 45.

Лана , Љубо и Мила
су сакупљали јабуке.
Лана је сакупила 23,
Љубо 15 јабука више
од Лане а Мила 10
јабука.
Колико су Лана,
Љубо и Мила
сакупили јабука?

Прилог број 2.
Прилог број 1.

Рјешење:

На слово, на слово
На слово, на слово рецимо Л,
шарен и лак, стане на мак.
Крила му лагана као папир,
знамо то је лептир.

На слово, на слово рецимо Љ,
ка небу лако, полети свако.
Прати је пјесма и птица пој,
знамо љуљашка је то.

PRIPREMA ZA ČAS SRPSKOG
JEZIKA
Nastavnik: SNEŽANA PJEVČEVIĆ
Škola: JUOŠ „Sveti Sava“ Rogatica
Razred: Drugi
Nastavni predmet: Srpski jezik
Nastavna tema:
Nastavna jedinica: Čitanje sa zadacima„Tja, kakve nevolje“, Dragan Lukić
Tip časa: Obrada
Nastavne metode: Metoda čitanja i rada na
tekstu, metoda razgovora, metoda
ilustrativnih
radova, tehnika Čitanje
sa predviđanjem, metoda pisanih radova
Oblici rada: Frontalni i individualni
Vrsta nastave: Multimedijalna nastava
Nastavna sredstva: Prezentacije u
PowerPoint-u, test u LMS Mitver-u,
program za crtanje
Paint
Cilj časa: Osposobljavanje učenika za
kritičko čitanje.
Razvijanje jasnog i sažetog
izražavanja.
Izgrađivanje sopstvenog
mišljenja i stava.
Razvijanje čitalačke kulture.
Izgrađivanje pravilnog odnosa
prema starijima.
Očekivani ishodi- Učenici će moći da:
Razumeju književni tekst.
Uoče karakteristike likova.
Iskažu svoj doživljaj teksta.
Shvate poruke teksta.
Izgrade vlastiti stav.
Uvaže drugačije mišljenje.
Izgrade pravilan odnos prema starijima.

polje (tako što daju tačan odgovor na
pitanje) i tako dolaze do skrivenog lika.
Kratak razgovor o igračkama, s obzirom
da je skriven lik lutka.
Pripremiti 12 pitanja, jer je 12 polja.
Pitanja se odnose na gradivo srpskog
jezika:
1. Prvo slovo azbuke je?
2. Reci reč u kojoj se glas Đ nalazi na
poslednjem mestu.
3. Koliko slova ima azbuka?
4. Kaži reč koja ima tri glasa A.
5. Nastavi poslovicu: Bez alata...
6. Izgovori brzalicu Tri tigra, tri tigrića.
7. Kaži rečenicu od tri reči u kojoj svaka
reč počinje glasom S.
8. Naše pismo se zove....
9. Kaži pravilno rečenicu- Mazim maće.
10. Poslednje slovo azbuke je?
11. Suprotno od veliko je?
12. Rečenicu počinjemo............ slovom.
Pitam učenike da li mogu da pretpostave
šta će biti tema današnjeg časa.
Najavljujem nastavnu jedinicu i zapisujem
naslov na tablu.
GLAVNI DEO ČASA (30 minuta)
Nastavljamo rad tehnikom Čitanje sa
predviđanjem. Saopštavam učenicima da
ćemo priču „Tja, kakve nevolje“ čitati deo
po deo, a nakon svakog dela porazgovarati
o pročitanom i pokušati predvideti šta će
dalje biti. Svoja predviđanja učenici
zapisuju u sveske u vidu jedne rečenice.
Puštam prezentaciju Tekst_TJA, KAKVE
NEVOLJE.ppt.
Priča je podeljena na sedam delova.
Pitanja vezana za prvi deo priče:
- Šta je lutka slomila?
- Kad su tata i Jasna otišli po lutku?

ARTIKULACIJA ČASA
UVODNI DEO ČASA (5 minuta)
Prijava na LMS. Puštam prezentaciju u
Microsoft PowerPoint-u Lutka koja sadrži
skriven lik. Učenici otkrivaju polje po

Pitanja za drugi deo priče:
- Kakva je lutka bila?
- Šta je uradio tata kad su pošli kući?
Pitanja za treći deo priče:
- Zašto su se vratili u hodnik?

- Čime je Jasna pokušala sakriti lutku?
Pitanja nakon četvrtog dela priče:
- Šta je tata predložio Jasni?
Pitanja nakon petog dela priče:
- I tata i Jasna su priložili svoj novac. Za
šta je njihov novac bio namenjen?
- Da li su imali dovoljno novca?
Pitanja nakon šestog dela priče:
- Gde Jasna hoće da stavi lutku?
- Da li je u tome uspela?
Pitanja nakon sedmog dela priče:
- Šta tata predlaže Jasni?
- Šta je Jasna napravila od maramice?
- Šta misliš o devojčici Jasni? Kakva je
ona? (Poslušna, nije razmažena, strpljiva.)
- Šta smo naučili iz ove priče? (Za svaki
problem se može naći rešenje.)
Poredimo predviđanja učenika sa tekstom
priče- ko je predvideo isto onako kako je
pisac napisao. Pravim zapis na tabli. a
učenici u sveskama.
Sledi rešavanje testa (Test_Tja, kakve
nevolje.qiz). Test šaljem putem LMS, a
učenici imaju 10 minuta da ga reše. Nakon
rešavanja podnose test nastavniku na
ocenjivanje (bodovanje).
ZAVRŠNI DEO ČASA (10 minuta)
Putem LMS na CMPC- jevima daljinski
pokrećem aplikaciju Paint. Zadatak
učenika je da nacrtaju i oboje svoju
omiljenu igračku (npr. loptu, auto, lutku,
robota,...). Najuspešnije crteže
demonstriramo svim učenicima.
DODATNI MATERIJALI:
- Prezentacija Lutka
- Prezentacija Tekst „Tja, kakve nevolje“
- Test_Tja, kakve nevolje.qiz
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