
ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА У ШКОЛИ 

 

Подршка у учењу 

 

Циљ: 

 

Да се ученицима обезбеде додатни часови обавезних наставних предмета 

диференцирани према образовним потребама ученика. 

Подршка у учењу: 

- израда домаћих задатака 

- организација процеса учења 

- активно конструисање знања, селектовање битног од небитног 

- ефикасно коришћење различитих стратегија учења 

- решавање проблема 

- развијање логичког мишљења 

- вршњачка едукација 

- формулисање кључних појмова (подвлачење, писање сажетака-резимеа) 

- формулисање питања, задатака у вези са ученим градивом 

- допунска настава 

- додатна настава 

 

Физичко васпитање и здраво одрастање 

 

Циљ:  

 

Да се ученици оспособе за самостално извођење физичких вежби, да се развије 

свест о бризи за сопствено здравље. 

Подршка:  

- физичко вежбање, развијање моторичких способности, играње разних игара, 

стицање вештина уравнотежене исхране,  правилног и неправилног држања тела и 

пружања прве помоћи, значај одмора и физичких активности, заштита од сунца, 

мраза, кише, ветра, безбедно понашање крај воде, ватре, пута... 

 

 



 

Играјмо се кроз учење, учимо игре 

 

Циљ:  

Оспособљавање ученика за извођење разних игара, и за креативно провођење 

слободног времена. 

Исходи: 

- усвајање и примена праивла за за различите игре 

- осмишљавање игара 

- развијање логичко-комбинаторних и креативних способности ученика, апстрактог 

мишљења,  

- закључивања, посматрања, опажања и анализирања. 

- развијање сарадње, уважавање других, прихватање пораза, поштовање правила 

игре. 

 

 

Учење страног језика кроз нове организационе облике 

 

Циљ:  

 

Да се ученицима обезбеде додатни часови енглеског језика према образовним 

потребама ученика. 

 

Исходи: 

 

- израда домаћих задатака 

- примена знања у конкетним жиотним ситуацијама 

- организација процеса учења 

- решавање проблема 

- подстицање стваралачке способности 

- богаћење маште и креативног мишљења 

- слободно изражавања мисли и осећања 

 

Сналажење у природи 

 

Циљ:  

 

Ученици ће се оспособити да самостално оријентишу у природи уз помоћ 

природних објеката и географских инструмената. 

 

Исходи: 



 

- схватити важност оријентације у природи и на географској карти 

- усвајање основних појмова важних за оријентацију 

- коришћење компаса 

- уцртавање географских објеката (геоморфолошких, хидролошких и биогеографских) 

из локалне средине 

- овладавање географским дигиталним програмима (Гоогле мапс, ГПС) 

 

 

Истражи и прикажи 

 

Циљ: 

 

Подизање нивоа знања ученикаo важним догађајима, личностима , појавама и 

процесима који су у вези са историјом људског друштва у целни и средине у 

којој живе и породичном историјом. 

 

Исходи: 

 

- ученик препознаје и именује историјске изворе из непосредног окружења 

- именује и одређује редослед историјских догађаја у локалној средини 

- разуме узрочно-последичне везе и осносе историје друшва у целини и локалне 

историје 

- самостално или у групама израђују пројекте на основу одабрних тема 

- одговоран однос према историјском и културно-уметничком наслеђу 

 

 

Говорништво и креативно писање 

 

Циљ: 

 

Развијање способности код ученика и вештина умећа правилног и доброг 

говорења и лепог писања, оспособљавање ученика да правилно користи 

српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању, 

важност правилног говора и неговање говорне културе и јачање вербалног 

самопоуздања и усвајања вештине изрицања говора. 

 

Исходи: 

 

- саставити и одржати пригодан и уверавајући говор 

- препознати грешке у реторици 

- уочавање разлике између говора и писаног изражавања,правилно изговарање 

гласова 

- увежбавање лепог изражавања и говора 

- течно и разговетно читање наглас књижевних и неуметничких текстова и 

изражајно казивање стихова 

- јачање самопоуздања кроз сопствено креативно и усмено изражавање 

- ослобађање страха од јавног наступа 



- откривање скривених талената 

- богаћење речника 

- развијање технике лепог,креативног писања 

- развијање креативних потенцијала 

- јачање компетенција за објективни приступ стварности 

- богаћење маште и креативног мишљења 

- подстицање слободног изражавања мисли и осећања и изношење својих ставова 

- састављање говореног и писаног текста 

- стицање знања да процени основни тон певања и приповедања (шаљив, ведар, 

тужан и сл.) 

- неговање лепог и напредовање у стицању читалачких компетенција 

 

 

Креативна и драмска радионица 

 

Циљ:  

 

Развијање стваралачких способности и креативних потенцијала ученика, 

оспособљавање за драмско изражавање, беседништво... 

 

Подршка: 

- подстицање маште, креативности, уметничко изражавање, стваралаштво, увиђање 

лепог, стрпљење, концентрација, развијање драмског изражавања, откривање 

скривених талената, стицање нових вештина, јачање самопоуздање кроз сопствено 

креативно и драмско изражавање, богаћење маште и креативног мишљења, 

ослобађање страха од јавног наступа... 

Компетенције: 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад са подацима и информацијама  

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Одговорно учешће у демократском друштву 

Ученици индивидуално, у пару или малим групама цртају, боје (дрвеним, воштаним 

бојама, кредом, темперама), моделују фигуре од пластелина, израђују различите 

украсне и корисне предмете од различитог материјала (папир, картон, дрво, 

пластика, амбалажа...), увежбавају коришћење маказа, лепка, четкице, декупаж, 

рециклажа, ослобађају се страха од јавног наступа, увежбавају лепо изражавање... 

 

 

Почетак активности зависи од распореда ученика. 

 


