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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика ради правилног усменог и писменог изражавања, негујући свест о 

значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење 

одабраних књижевних и других уметничких дела и српске и светске баштине ради 

неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Српски језик 

РАЗРЕД: Први 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 5 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 180 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1.  

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

-разликује изговорени глас и написано слово; 

изговорене и написане речи и реченице; 

– влада основном техником читања и писања 

ћириличког текста; 

– разуме оно што прочита; 
 

45 45 90 

2. КЊИЖЕВНОСТ – активно слуша и разуме садржај 

књижевноуметничког текста који му се чита; 

– препозна песму, причу и драмски текст; 

– одреди главни догађај, време (редослед 

догађаја) и место дешавања у вези са прочитаним 

текстом; 

– уочи ликове и прави разлику између њихових 

позитивних и негативних особина; 

– изрази своје мишљење о понашању ликова у 

књижевном делу; 

– препозна загонетку и разуме њено значење; 

– препозна басну и разуме њено значење; 
 

35 10 45 

3. ЈЕЗИК (граматика, 

правопис, ортоепија) 

-разликује слово, реч и реченицу; 

– правилно изговори и напише кратку и потпуну 

реченицу једноставне структуре са одговарајућом 

интонацијом, односно интерпункцијским знаком 

на крају; 

– правилно употреби велико слово; 

– учтиво учествује у вођеном и слободном 

разговору; 

7 3 10 
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– обликује усмену поруку служећи се 

одговарајућим речима; 
 

4. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

(говорење, слушање, 

писање, читање) 

– усмено препричава; усмено прича према 

слици/сликама и о доживљајима; 

– усмено описује ствари из непосредног 

окружења; 

– бира и користи одговарајуће речи у говору; на 

правилан начин користи нове речи у 

свакодневном говору; 

– напамет говори краће књижевне текстове; 

– учествује у сценском извођењу текста; 

– пажљиво и културно слуша саговорнике; 

– слуша, разуме и парафразира поруку; 

– слуша интерпретативно читање и казивање 

књижевних текстова ради разумевања и 

доживљавања; 

– примењује основна правописна правила; 

– пише читко и уредно; 

– писмено одговара на постављена питања; 

– спаја више реченица у краћу целину; 

– пише реченице по диктату примењујући 

основна правописна правила; 

– гласно чита, правилно и са разумевањем; 

– тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног; 

– пронађе информације експлицитно изнете у 

тексту 

15 20 35 
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Р.

бр

. 

Тема/област  

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

оствареност

и исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланирано

г 

Облик рада Методе 

1.  

ПОЧЕТНО 

ЧИТАЊЕ 

И 

ПИСАЊЕ 

-разликује 

изговорени глас и 

написано слово; 

изговорене и 

написане речи и 

реченице; 

– влада основном 

техником читања и 

писања ћириличког 

текста; 

– разуме оно што 

прочита; 

 

Глас и слово; 

штампана и 

писана слова 

ћириличког писма. 

Речи и реченице 

као говорне и 

писане целине. 

Текстови засићени 

словима која се 

обрађују/текстови 

предвиђени за 

глобално читање. 

Све врсте текстова 

који су написани 

штампаним или 

писаним словима. 

Језичке игре. 

Аналитичко-

синтетичка 

вежбања; лексичка 

Фронтални, 

индивидуални,  

групни,  

рад у пару, 

индивидуализа

ција 

 

Метод 

срицања 

Слоговна 

метода 

Фонографска 

фонетичка 

дијалошка   

монолошка 

метода 

писаних 

радова  

метода рада 

на тексту 

вербална 

 

драматизација  

 игровне 

 активности   

илустративна   

 

Свет око нас, 

ликовна култура, 

музичка култура, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава. 

Настава се 

усклађује са 

принципима 

активне наставе,  

индивидуализаци

је, 

диференцијације, 

поступности, 

систематичности.  

Примена ИКТ у 

настави. 

 

-Посматрање 

 

-Испитивање 

 

- Тестирање 

 

- Ученички 

радови и 

истраживањ

а 

(истраживач

и задаи) 

 

  -Заједничко 

оцењивање     

ученика од 

стране 

наставника и 

ученика 

 

-

Самооцењив

ање ученика 

 

-

Полугодиш

њи  и 

годишњи 

тестови 

Критеријумс

Критеријуми 

за процену: 

-Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредмет

на 

компентенциј

а 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова 

-Да ли је 

добар избор 

наставних 

метода и 

облика рада 

- да ли су 
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и синтаксичка 

вежбања; 

моторичке вежбе. 

Писање 

(преписивање, 

самостално 

писање и диктат). 

Читање 

(шчитавање/глоба

лно читање, 

гласно и тихо 

читање); питања 

којима се 

проверава 

разумевање 

прочитаног. 

Изговор и писање 

гласова који 

ученицима 

причињавају 

тешкоће (нпр. ђ, ћ; 

џ, ч; ј, љ). 

 

ки тестови 

 

-Константно 

бележење 

рада и 

напредовања 

ученика 

(педагошка 

свеска, 

портфолио 

ученика) и 

давање 

благовремен

е повратне 

информације

. 

Подстицање 

ученика да 

прате и 

процењују 

свој 

напредак. 

 

задаци добро 

диференцира

ни 

-да ли су 

захтеви у 

задацима 

били 

превише 

тешки или 

лаки 

-колико су 

садржаји 

нас.јед.били 

усаглашени 

са 

артикулацијо

м часа 
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2. КЊИЖЕВ

НОСТ 

– активно слуша и 

разуме садржај 

књижевноуметничко

г текста који му се 

чита; 

– препозна песму, 

причу и драмски 

текст; 

– одреди главни 

догађај, време 

(редослед догађаја) и 

место дешавања у 

вези са прочитаним 

текстом; 

– уочи ликове и 

прави разлику 

између њихових 

позитивних и 

негативних особина; 

– изрази своје 

мишљење о 

понашању ликова у 

књижевном делу; 

– препозна загонетку 

и разуме њено 

значење; 

– препозна басну и 

разуме њено 

значење; 

 

ШКОЛСКА ЛЕК-

ТИРА Поезија 

Народна песма, Ја 

сам чудо видео 

Јован Јовановић 

Змај, Зимска пе-

сма Војислав 

Илић, Пролетња 

зора/Воја Царић, 

Пролеће/Мира 

Алечковић, Ветар 

сејач Десанка 

Максимовић, Пр-

вак; Хвалисави зе-

чеви/У гости-

ма/Ливадско звон-

це Гвидо Тартаља, 

Китова беба/Мра-

ви/Постеља за зе-

ку Бранко Ћопић, 

Јежева кућица 

(читање у 

наставцима) 

Душан Радовић, 

Јесења пе-

сма/Срећна Нова 

година Љубивоје 

Ршумовић, Ау 

што је школа згод-

на; Дете/Деца су 

украс света 

Стеван Раичковић, 

Цртан-

ка/Бранислав 

Лазаревић, Сликар 

Фронтални, 

индивидуал

ни, групни,  

рад у пару, 

индивидуал

изација 

 

Метод 

срицања 

Слоговна 

метода 

Фонографска 

фонетичка 

дијалошка   

монолошка 

метода 

писаних 

радова  

метода рада 

на тексту 

вербална 

драматизација  

 игровне 

активности   

илустративна  

Свет око нас, 

ликовна култура, 

музичка култура, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава. 

Настава се 

усклађује са 

принципима 

активне наставе,  

индивидуализаци

је, 

диференцијације, 

поступности, 

систематичности.  

Примена ИКТ у 

настави. 

 

- 

Посматрање 

 

- 

Испитивање 

 

- Тестирање 

 

- Ученички 

радови и 

истраживањ

а 

(истраживач

и задаи) 

 

  -Заједничко 

оцењивање     

ученика од 

стране 

наставника и 

ученика 

 

-

Самооцењив

ање ученика 

 

-

Полугодиш

њи  и 

годишњи 

тестови 

Критеријумс

ки тестови 

 

-Константно 

Критеријуми 

за процену: 

-Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредмет

на 

компентенци

ја 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова 

-Да ли је 

добар избор 

наставних 

метода и 

облика рада 

- да ли су 

задаци добро 

диференцира

ни 
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Перо Зубац, Добар 

друг ти вреди ви-

ше Драгомир 

Ђорђевић, Није 

лако бити дете 

Проза Народна 

прича, Свети Сава 

и ђаци Народна 

прича, Деда и репа 

/Голуб и пчела 

Народна басна, 

Лисица и гавран 

Доситеј 

Обрадовић, Два 

јарца; Две козе 

Лав Николајевич 

Толстој, Два друга 

Драган Лукић, Јо-

ца вози тролеј-

бус/Игор Коларов, 

Дум-дум Оливер и 

његов бубањ Ђуро 

Дамјановић, Дан 

кад је јутро било 

слово/Весна 

Ћоровић Бутрић, 

Ноћни ћошак 

Избор из 

народних и 

ауторских 

загонетки 

(Десанка 

Максимовић, За-

гонетке лаке за пр-

ваке ђаке, Загонет-

бележење 

рада и 

напредовања 

ученика 

(педагошка 

свеска, 

портфолио 

ученика) и 

давање 

благовремен

е повратне 

информације

. 

Подстицање 

ученика да 

прате и 

процењују 

свој 

напредак. 

 

-да ли су 

захтеви у 

задацима 

били 

превише 

тешки или 

лаки 

-колико су 

садржаји 

нас.јед.били 

усаглашени 

са 

артикулацијо

м часа 
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ке Григора Витеза 

и Бране 

Цветковића) 

Драмски текстови 

Гвидо Тартаља, 

Зна он унапред 

Душан Радовић, 

Тужибаба 

Александар 

Поповић, Неће 

увек да буде први 

Бора Ољачић, Пр-

ви дан у школи 

Популарни и ин-

формативни тек-

стови Избор из 

илустрованих 

енциклопедија и 

часописа за децу о 

значајним 

личностима 

српског језика, 

књижевности и 

културе (Свети 

Сава, Вук 

Стефановић 

Караџић, 

знаменита 

завичајна личност 

и др.); Милан 

Шипка: Буквар 

ДОМАЋА ЛЕК-

ТИРА Јован Јова-

новић Змај, Песме 

за децу (избор) 
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Избор из басни и 

сликовница за 

децу Књижевни 

појмови: – песма; 

– прича; – догађај; 

место и време 

збивања; – 

књижевни лик – 

изглед, основне 

особине и 

поступци; – 

драмски текст за 

децу; – шаљива 

песма; – басна; – 

загонетка. 

3. ЈЕЗИК 

(граматика, 

правопис, 

ортоепија) 

-разликује слово, реч 

и реченицу; 

– правилно изговори 

и напише кратку и 

потпуну реченицу 

једноставне 

структуре са 

одговарајућом 

интонацијом, 

односно 

интерпункцијским 

знаком на крају; 

– правилно употреби 

велико слово; 

– учтиво учествује у 

вођеном и 

слободном 

разговору; 

– обликује усмену 

поруку служећи се 

Реченица; реч; 

слово. Улога 

гласа/слова у 

разликовању 

значења 

изговорене 

односно написане 

речи. Реченице 

као обавештење, 

питање и заповест. 

Велико слово на 

почетку реченице, 

у писању личних 

имена и 

презимена, имена 

насеља 

(једночланих) и 

назива места и 

улице у којој 

ученик живи, као 

Фронтални, 

индивидуал

ни, групни, 

рад у пару, 

индивидуал

изација 

 

Метод 

срицања 

Слоговна 

метода 

Фонографска 

фонетичка 

дијалошка   

монолошка 

метода 

писаних 

радова  

метода рада 

на тексту 

вербална 

драматизација  

 игровне 

активности   

илустративна   

 

Свет око нас, 

ликовна култура, 

музичка култура, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава. 

Настава се 

усклађује са 

принципима 

активне наставе,  

индивидуализаци

је, 

диференцијације, 

поступности, 

систематичности.  

Примена ИКТ у 

настави. 

 

-Посматрање 

 

-Испитивање 

 

- Тестирање 

 

- Ученички 

радови и 

истраживањ

а 

(истраживач

и задаи) 

 

  -Заједничко 

оцењивање     

ученика од 

стране 

наставника и 

ученика 

 

Критеријуми 

за процену: 

-Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредмет

на 

компентенци

ја 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 
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одговарајућим 

речима; 

 

и назив школе 

коју похађа. 

Правилно 

потписивање (име, 

па презиме). Тачка 

на крају реченице; 

место и функција 

упитника и 

узвичника у 

реченици. 

-

Самооцењив

ање ученика 

 

-

Полугодиш

њи  и 

годишњи 

тестови 

Критеријумс

ки тестови 

 

-Константно 

бележење 

рада и 

напредовања 

ученика 

(педагошка 

свеска, 

портфолио 

ученика) и 

давање 

благовремен

е повратне 

информације

. 

Подстицање 

ученика да 

прате и 

процењују 

свој 

напредак. 

 

часова 

-Да ли је 

добар избор 

наставних 

метода и 

облика рада 

- да ли су 

задаци добро 

диференцира

ни 

-да ли су 

захтеви у 

задацима 

били 

превише 

тешки или 

лаки 

-колико су 

садржаји 

нас.јед.били 

усаглашени 

са 

артикулацијо
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м часа 

4. ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

(говорење, 

слушање, 

писање, 

читање) 

– усмено 

препричава; усмено 

прича према 

слици/сликама и о 

доживљајима; 

– усмено описује 

ствари из 

непосредног 

окружења; 

– бира и користи 

одговарајуће речи у 

говору; на правилан 

начин користи нове 

речи у свакодневном 

говору; 

– напамет говори 

краће књижевне 

текстове; 

– учествује у 

сценском извођењу 

текста; 

– пажљиво и 

културно слуша 

саговорнике; 

– слуша, разуме и 

парафразира поруку; 

– слуша 

интерпретативно 

читање и казивање 

књижевних текстова 

ради разумевања и 

доживљавања; 

– примењује основна 

правописна правила; 

Вођени и 

слободни 

разговор. Говорни 

предлошци. 

Усмена порука. 

Причање, 

препричавање и 

описивање. 

Казивање 

књижевног текста. 

Драмски, 

драматизовани 

текстови, сценска 

импровизација. 

Сценско извођење 

текста (драмско и 

луткарско). 

Богаћење речника: 

лексичке и 

синтаксичке 

вежбе. Разговорне, 

ситуационе и 

језичке игре. 

Стварне и 

симулиране 

ситуације. Слушна 

порука. Аудио-

визуелни записи. 

Игре за 

развијањеслушне 

пажњеПитања о 

сопственом 

искуству, бићима, 

предметима, 

Фронтални, 

индивидуал

ни, групни, 

рад у пару, 

индивидуал

изација 

 

Метод 

срицања 

Слоговна 

метода 

Фонографска 

фонетичка 

дијалошка   

монолошка 

метода 

писаних 

радова  

метода рада 

на тексту 

вербална 

драматизација  

 игровне 

активности   

илустративна   

Свет око нас, 

ликовна култура, 

музичка култура, 

грађанско 

васпитање, 

верска настава. 

Настава се 

усклађује са 

принципима 

активне наставе,  

индивидуализаци

је, 

диференцијације, 

поступности, 

систематичности.  

Примена ИКТ у 

настави. 

 

-Посматрање 

 

-Испитивање 

 

- Тестирање 

 

- Ученички 

радови и 

истраживањ

а 

(истраживач

и задаи) 

 

  -Заједничко 

оцењивање     

ученика од 

стране 

наставника и 

ученика 

 

Самооцењив

ање ученика 

 

-

Полугодиш

њи  и 

годишњи 

тестови 

 

Критеријумс

ки тестови 

 

-Константно 

бележење 

Критеријуми 

за процену: 

-Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредмет

на 

компентенци

ја 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова 

-Да ли је 

добар избор 

наставних 

метода и 

облика рада 

- да ли су 

задаци добро 

диференцира
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– пише читко и 

уредно; 

– писмено одговара 

на постављена 

питања; 

– спаја више 

реченица у краћу 

целину; 

– пише реченице по 

диктату 

примењујући 

основна правописна 

правила; 

– гласно чита, 

правилно и са 

разумевањем; 

– тихо чита (у себи) 

са разумевањем 

прочитаног; 

– пронађе 

информације 

експлицитно изнете 

у тексту 

појавама, сликама, 

о књижевном и 

некњижевном 

тексту. Писана 

порука. Kраћа 

текстуална 

целина: о 

сопственом 

искуству, о 

доживљају, о 

сликама, поводом 

књижевног текста. 

Реченице/кратак 

текст погодан за 

диктирање 

Књижевни 

текстови. 

Текстови са 

практичном 

наменом: 

позивница, 

упутство, списак 

за куповину и др. 

Нелинеарни 

текстови: текст у 

табели, распоред 

часова, стрип, 

улазница и др. 

Информативни 

текстови: 1. 

уџбенички: Милан 

Шипка, Буквар; 

текстови о 

знаменитим 

личностима 

рада и 

напредовања 

ученика 

(педагошка 

свеска, 

портфолио 

ученика) и 

давање 

благовремен

е повратне 

информације

. 

Подстицање 

ученика да 

прате и 

процењују 

свој 

напредак. 

 

ни 

-да ли су 

захтеви у 

задацима 

били 

превише 

тешки или 

лаки 

-колико су 

садржаји 

нас.јед.били 

усаглашени 

са 

артикулацијо

м часа 
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српске културе; 2. 

вануџбенички: о 

правилима 

учтивог понашања 

(бонтон); о месту  
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Међупредметне компентенције 

 

 Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1.  ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ  1.Компетенција за целоживотно учење  

3. Рад са подацима и информацијама  

2. Комуникација  

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

10. Естетичка компетенција 

 5. Решавање проблема 

 6. Сарадња  

4. Дигитална компетенција 

 

Основни ниво: 

1CJ.1.23.1. 1CJ.1.3.2. 

1CJ.1.3.3. 1CJ.1.3.4. 

1CJ.1.3.5. 1СЈ. 

1СЈ.1.3.6.  1СЈ.1.3.7.  

1СЈ.1.3.8.  1СЈ.1.3.10. 

Средњи ниво: 

1CJ.2.3.2. 1CJ.2.3.3. 

1CJ.2.3.5. 1CJ2.3.6. 

1CJ.2.3.7. 

Напредни ниво: 1СЈ. 

3.3.1.  1СЈ. 3.3.5. 

2.  КЊИЖЕВНОСТ 1. Компетенција за целоживотно учење  

3. Рад са подацима и информацијама  

Основни ниво: 

1CJ.1.2.1.  1.СЈ.1.2.2.  
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2. Комуникација  

7. Одговорно учешће удемократском друштву  

10. Естетичка компетенција  

5. Решавање проблема  

6. Сарадња  

4. Дигитална компетенција 

1СЈ.1.2.4. 1СЈ.1.2.5. 

1СЈ.1.2.6.  1СЈ.1.2.8.  

Средњи ниво: 1СЈ. 

2.2.2. 1СЈ. 2.2.5.  

1СЈ.2.2.7. 1СЈ.2.2.8.  

1СЈ. 2.2.9.  1СЈ.2.2.10.  

Напредни ниво: 

1СЈ.3.2.1.  1СЈ.3.2.7. 

3.  ЈЕЗИК 1. Компетенција за целоживотно учење  

3. Рад са подацима и информацијама  

2. Комуникација  

7. Одговорно учешће у демократском друштву  

10. Естетичка компетенција  

5. Решавање проблема 

 6. Сарадња 

 4. Дигитална компетенција 

Основни ниво: 

1СЈ.1.4.3.  1СЈ.1.4.4.  

1.СЈ.1.4.5 

Средњи ниво: 

1СЈ.2.4.6. 1СЈ.2.4.8.  

1.СЈ.2.4.9.  

Напредни ниво: 

1.СЈ.3.4.4. 
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4.  ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 1. Компетенција за целоживотно учење  

2. Комуникација  

4. Дигитална компетенција  

6. Сарадња  

7. Одговорно учешће у демократском друштву  

9. Одговоран однос према околини  

10. Естетичка компетенција 

Основни ниво: 

1СЈ.0.1.1.  1СЈ.0.1.2.  

1СЈ.0.1.3.  1СЈ. 0.1.4.   

1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.7. 
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Образовни стандарди за наставни предмет –СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

 

 

 

Тема/област 

Ниво образовних стандарда 

Основни  Средњи  Напредни 

ПОЧЕТНО 

ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

1СЈ.1.3.1. пише штампаним и 

писаним словима ћирилице; 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише; 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим 

словом, завршава је одговарајућим 

интерпункцијским знаком; 

1СЈ:1.3.4. употребљава велико слово 

приликом писања личних имена, 

назива места (једночланих); 

1СЈ.1.3.5. пише кратким, потпуним 

реченицама једноставне структуре; 

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се 

држи теме; 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак и 

једноставан текст; 

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи 

(у односу на узраст) и правилно их 

употребљава; 

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову 

годину, рођендан); 

1СЈ.2.3.2. употребљава велико 

слово приликом писања назива 

места (насеља); правилно пише 

гласове Ћ, Ч, Ђ,Џ; 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и 

потпуним реченицама; варира 

језички израз (ред речи у 

реченици, типови  реченица, 

дужина реченица...); 

1СЈ. 2.3.5. језички израз 

прилагођава комуникативној 

ситуацији (формално/ 

неформално); 

1СЈ. 2.3.6. саставља кратак 

наративни текст; 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак 

дескриптивни текст; 

 

 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, 

добро обликованим реченицама; 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи 

(у односу на узраст); 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 
1.СЈ.1.2.1. влада основном техником 

читања ћириличног текста; 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне 

закључке у вези са текстом, 

1.СЈ.3.2.1. изводи сложеније 

закључке на основу текста, 
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1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна 

питања у вези са текстом, 

проналазећи информације 

експлицитно исказане у једној 

реченици, пасусу, или у једноставној 

табели (ко, шта, где, када, колико и 

сл.); 

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне 

делове текста и књиге (наслов, пасус, 

име аутора, садржај, речник); 

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему 

текста; 

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење 

текста; 

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста 

на основу задатог критеријума: да ли 

му се допада, да ли му је занимљив; 

да ли постоји сличност између ликова 

и ситуација из текста и особа и 

ситуација које   су му познате; издваја 

речи које су му непознате 

анализирајући и обједињујући 

информације исказане у 

различитим деловима текста (у 

различитим реченицама, 

пасусима, пољима табеле); 

1СЈ.2.2.5. одређује основни 

смисао текста и његову намену; 

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне 

закључке на основу текста 

(предвиђа даљи ток радње, 

објашњава расплет, уочава 

међусобну повезаност догађаја, на 

основу поступака јунака/актера, 

закључује о њиховим особинама, 

осећањима, намерама, и сл.); 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о 

садржају текста и образлаже 

зашто му се допада/не допада, 

због чега му је занимљив/не 

занимљив, да ли се слаже/не 

слаже са поступцима ликова; 

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста 

који су му нејасни; 

1СЈ.2.2.10. вреднује примереност 

илустрација које прате текст; 

 

 

обједињујући информације из 

различитих делова дужег текста; 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује 

догађаје и поступке ликова у тексту 

(нпр. Објашњава зашто је лик 

поступио на одређен начин, или 

вреднује крај приче у односу на 

своја предвиђања током читања 

текста, или износи свој став о 

догађајима из текста) 

 

ЈЕЗИК (граматика, 

правопис, ортоепија) 
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица 

по комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, узвичне, 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица 

по комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, узвичне и 

1СЈ.3.4.4. одређује значење 

непознатих речи и фразеологизама 

на основу ситуације и 
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заповедне); 

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију; 

1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и 

фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној 

комуникацији ( у кући, школи и сл.); 

 

заповедне); 

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију; 

1СЈ.2.4. 9. Познаје значења речи и 

фразеологизама који се јављају у 

школским текстовима ( у 

уџбеницима, књигама из лектире 

и сл.) и правилно их употребљава 

 

текста/контекста у којем су 

употребљени 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

(говорење, слушање, 

писање, читање) 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела 

вођења разговора; уме да започне 

разговор, учествује у њему и оконча 

га; пажљиво слуша своје саговорнике; 

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог 

обраћања; 

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, 

поштујући интонацију 

реченице/стиха, без тзв.  „певушења“ 

или „скандирања“; 

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани 

наративни текст на основу претходне 

израде плана текста и издвајања 

значајних делова; 

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим 

речима) да описује и да прича на 

задату тему; 

1СЈ. 0.1.7. уме у кратким цртама да 

образложи неку своју идеју; 
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МАТЕМАТИКА 
 

Службени гласник РС – Просветни гласник бр.10/17 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учeња прeдмeта матeматика јe да учeник, овладавајући матeматичким концeптима, знањима и 

вeштинама, развијe основe апстрактног и критичког мишљeња, позитивнe ставовe прeма матeматици, 

способност комуникацијe матeматичким јeзиком и писмом и примeни стeчeна знања и вeштинe у 

даљeм школовању и рeшавању проблeма из свакоднeвног живота, као и да формира основ за даљи 

развој матeматичких појмова. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД: ПРВИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 5 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 180 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Предмети у простору и  

односи међу њима; 

     Класификација предмета 

према својствима 

- одрeди мeђусобни положај прeдмeта и бића и 

њихов положај у односу на тло; 

- упорeди прeдмeтe и бића по вeличини; 

- уочи и имeнујe гeомeтријскe обликe прeдмeта из 

нeпосрeднe околинe; 

- имeнујe гeомeтријска тeла и фигурe; 

- групишe прeдмeтe и бића са зајeдничким 

својством; 

- сложи/разложи фигуру која сe састоји од 

познатих облика; 

 

7 9 16 

2. Линије - разликујe: криву, праву, изломљeну, затворeну и 

отворeну линију; 

- црта праву линију и дуж помоћу лeњира; 

 

4 7 11 

3, Бројеви броји унапрeд и уназад и са прeскоком; 

- прочита, запишe, упорeди и урeди бројeвe првe 

стотинe и прикажe их на бројeвној правој; 

- користи рeднe бројeвe; 

- разликујe парнe и нeпарнe бројeвe, одрeди 

највeћи и најмањи број, прeтходника и 

57 89 146 
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слeдбeника; 

- користи појмовe: сабирак, збир, умањeник, 

умањилац, разлика; 

- сабира и одузима два јeдноцифрeна броја нe 

записујући поступак; 

- сабира и одузима до 100 бeз прeлаза прeко 

дeсeтицe; 

- растави број на сабиркe и примeни замeну мeста 

и здруживањe сабирака ради лакшeг рачунања; 

- рeши тeкстуални задатак са јeдном опeрацијом; 

- разликујe новчанe апоeнe до 100 динара и 

упорeди њихову врeдност; 

- уочи правило и одрeди слeдeћи члан започeтог 

низа; 

 

4, Мерење и мере прочита и користи податкe са јeдноставнијeг 

стубичног и сликовног дијаграма или табeлe; 

- измeри дужину задатом, нeстандардном 

јeдиницом мeрe; 

- прeслика тачкe и фигурe у квадратној мрeжи на 

основу задатог упутства 

3 4 7 
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Облик 

рада 

Методе 

1. Геометрија-

предмети у 

простору и 

односи међу 

њима;класи

фикација 

предмета 

према 

својствима 

- одрeди мeђусобни 

положај прeдмeта и 

бића и њихов 

положај у односу на 

тло; 

- упорeди прeдмeтe и 

бића по вeличини; 

- уочи и имeнујe 

гeомeтријскe обликe 

прeдмeта из 

нeпосрeднe околинe; 

- имeнујe 

гeомeтријска тeла и 

фигурe; 

- групишe прeдмeтe 

и бића са 

зајeдничким 

својством;- 

сложи/разложи 

фигуру која сe 

састоји од познатих 

облика; 

 

Просторне 

релације:величин

а предмета и 

бића. 

Геометријска 

тела:лопта,коцка,

квадар,ваљак,пир

амида и 

купа.Геометријск

е фигуре: круг, 

правоугаоник, 

квадрат и 

троугао.. 

 

Фронт. 

 

Индивид. 

 

Групни  

 

Рад у пару 

 

 

Разговор,  

 

демонстрација 

 

Цртање 

 

Херуистичка 

Аналитичка 

Синтетичка 

 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна кулура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

посматрање 

разговори 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активности 

домаћи 

задаци 

задовољство 

ученика на 

часу 

Табелама 

Анкетама 

Разговори 

белешке 
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2. Линије и 

област 

разликујe: криву, 

праву, изломљeну, 

затворeну и 

отворeну линију; 

- црта праву линију 

и дуж помоћу 

лeњира; 

 

Права,крива и 

изломљена 

линија.. 

Затворена и 

отворена линија.. 

Тачка и линија.. 

Дуж. 

Фронт. 

Индивид. 

Групни  

Рад у пару 

 

Разговор, 

демонстрација 

Цртање 

Монолошка 

дијалошка 

Свет око нас 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

посматрање 

разговори 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активности 

домаћи 

задаци 

задовољство 

ученика на 

часу 

Табелама 

Анкетама 

Разговори 

белешке 

3. Природни 

бројеви до 

100 

броји унапрeд и 

уназад и са 

прeскоком; 

- прочита, запишe, 

упорeди и урeди 

бројeвe првe стотинe 

и прикажe их на 

бројeвној правој; 

- користи рeднe 

бројeвe; 

- разликујe парнe и 

нeпарнe бројeвe, 

одрeди највeћи и 

најмањи број, 

Бројање,читање и 

писање бројева.. 

Приказивање 

бројева 

помоћутачака на 

бројевној правој. 

Упоређивање 

бројева. 

Редни бројеви. 

Сабирање и 

одузимање 

 

Фронт. 

 

Индивид. 

 

Групни  

 

Рад у пару 

 

Разговор, 

демонстрација 

Цртање 

Монолошка 

Дијалошка 

графичка 

Свет око нас  

Ликовна 

култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Српски језик 

 

посматрање 

разговори 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активности 

домаћи 

задаци 

задовољство 

ученика на 

часу 

Табелама 

Анкетама 

Разговори 

белешке 
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прeтходника и 

слeдбeника; 

- користи појмовe: 

сабирак, збир, 

умањeник, 

умањилац, разлика; 

- сабира и одузима 

два јeдноцифрeна 

броја нe записујући 

поступак; 

- сабира и одузима 

до 100 бeз прeлаза 

прeко дeсeтицe; 

- растави број на 

сабиркe и примeни 

замeну мeста и 

здруживањe 

сабирака ради 

лакшeг рачунања; 

- рeши тeкстуални 

задатак са јeдном 

опeрацијом; 

- разликујe новчанe 

апоeнe до 100 

динара и упорeди 

њихову врeдност;-

уочи правило и 

одрeди слeдeћи члан 

започeтог низа; 

бројева у оквиру 

20и приказивање 

на бројевној 

правој. 

Сабирање и 

одузимање 

бројева до 100 без 

прелаза преко 

десетицеи 

приказивање на 

бројевној правој. 

Својства 

сабирања. 

Откривање 

непознатог броја 

у једнакостима са 

једном 

операцијом.Динар

, кованице и 

новчанице do 100 

динара. 



32 

 

4. Мерење и 

мере 

прочита и користи 

податкe са 

јeдноставнијeг 

стубичног и 

сликовног дијаграма 

или табeлe; 

- измeри дужину 

задатом, 

нeстандардном 

јeдиницом мeрe;- 

прeслика тачкe и 

фигурe у квадратној 

мрeжи на основу 

задатог упутства 

Мерење дужине 

нестандардним 

јединицама мере. 

Фронт. 

Индивид. 

Групни  

Рад у пару 

 

Разговор, 

демонстрација 

Експерименталн

а 

Монолошка 

Дијалошка 

 

Свет око нас 

Српски језик 

Физичко 

васпитање 

посматрање 

разговори 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активности 

домаћи 

задаци 

задовољство 

ученика  

Табелама 

Анкетама 

Разговори 

белешке 
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Међупредметне компентенције 

 

 

 Редни број 

 

Наставна тема Компетенције Стандарди 

 1. Геометрија 

-предмети у простору и односи међу 

њима; 

    Класификација предмета према 

својствима. 

Компетенција за учење. 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и информација 

Дигитална компетенција 

Комуникација и естетска  

компетенција 

Основни ниво: 

1МА.1.2.1.  уме да именује 

гоеметријске објекте у равни 

( квадрат, круг, троугао, 

правоугаоник, тачка, дуж, права, 

полуправа и угао) и уочава 

међусобне односе два геометријска 

објекта у равни ( паралелност, 

нормалност,припадност) 

Средњи ниво 

1МА.2.2.1. уочава међусобне 

односе геометријских објеката у 

равни 

 2. 

 

 

 

Геометрија-линија и област 

 

 

Компетенција за учење. 

Решавање проблема. 

Сарадња. 

Рад с подацима и информацијама. 

Дигитална компетенција. 

Комуникација. 

Естетичка компетенција. 

 

Основни ниво:  1МА.1.2.1.  уме да 

именује гоеметријске објекте у 

равни( квадрат, круг, троугао, 

правоугаоник, тачка, дуж, права, 

полуправа и угао) и уочава 

међусобне односе два геометријска 

објекта у равни ( паралелност, 

нормалност,припадност) 

1МА.1.2.2.  Зна јединице за мерење 

дужине и њихове односе 

Средњи ниво1МА.2.2.1.  уочава 
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међусобне односе геометријских 

објеката у равни 

 

 3.  

Природни бројеви до 100 

Компетенција за учење. 

 

Решавање проблема. 

 

Сарадња. 

 

Рад с подацима и информацијама. 

 

Дигитална компетенција. 

 

Комуникација. 

Основни ниво  1МА.1.1.1. зна да 

прочита и запише задати број,уме 

да упореди бројеве по величини  и 

да прикаже број на датој бројевној 

полуправој 

1МА.1.1.2. рачуна вредност 

бројевног израза  са највише две 

операције сабирања и одузимања 

до 100 

1МА.1.1.4. уме да на основу текста  

правилно постави израз са једном 

рачунском операцијом 

1МА.1.1.5. уме да решава 

једноставне једначине 

Средњи ниво: 1МА.2.1.1.уме да 

примени својство природних 

бројева ( паран, непаран, највеци, 

најмањи, претходни, следећи број) 

и разуме декадни бројни систем 

1МА.2.1.3. сабира и одузима, 

рачуна вредност израза 

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза  

са највише две операцијеНапредни 

ниво 

1МА.3.1.1.  уме да примени 

својства природних бројева  у 

решавању проблемских задатака 
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1МА.3.1.2. зна својства операција 

сабирања и одузимања и уме да их 

примени 

1МА.3.1.4. уме да одреди решења 

неједначине са једном операцијом 

 4. Мере и мерење 

 

Компетенција за учење. 

Решавање проблема. 

Сарадња. 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

Одговорно учешће у демокра 

тском друштву. 

 

Основни ниво 1МА.1.4.1. уме да 

изрази одређену суму новца преко 

различитих апоена  и рачуна са 

новцем у једноставним ситуацијама 

Средњи ниво 1МА.2.4.1.  уме да 

изрази одређену суму новца  преко 

различитих апоена  и рачуна са 

новцем у сложенијим ситуацијама 

1МА.2.4.2. зна јединице за време( 

секунда, миунут,сат,дан, месец, 

година) и уме да претвара веће у 

мање  и пореди временске 

интервале у једноставним 

ситуацијама 

 

Напредни ниво 

1МА.3.4.1. зна јединице за време( 

секунда, миунут,сат,дан, месец, 

година, век) и уме да претвара из 
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једне јединице у другу  и пореди 

временске интервале у сложенијим 

ситуацијама 
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Образовни стандарди за наставни предмет –математика 

 

 

 

Тема/област 

Ниво образовних стандарда 

Основни  Средњи  Напредни 

Положај, величина и 

облик предмета 

1МА.1.2.1.  уме да именује 

гоеметријске објекте у равни 

( квадрат, круг, троугао, 

правоугаоник, тачка, дуж, права, 

полуправа и угао) и уочава међусобне 

односе два геометријска објекта у 

равни ( паралелност, 

нормалност,припадност) 

 

 

Средњи ниво 

1МА.2.2.1.  уочава међусобне 

односе геометријских објеката у 

равни 

 

Линије 1МА.1.2.1.  уме да именује 

гоеметријске објекте у равни 

( квадрат, круг, троугао, 

правоугаоник, тачка, дуж, права, 

полуправа и угао) и уочава међусобне 

односе два геометријска објекта у 

равни ( паралелност, 

нормалност,припадност) 

1МА.1.2.2.  Зна јединице за мерење 

дужине и њихове односе 

 

1МА.2.2.1.  уочава међусобне 

односе геометријских објеката у 

равни 
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Бројеви 1МА.1.1.1. зна да прочита и запише 

задати број,уме да упореди бројеве по 

величини  и да прикаже број на датој 

бројевној полуправој 

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног 

израза  са највише две операције 

сабирања и одузимања до 100 

1МА.1.1.4. уме да на основу текста  

правилно постави израз са једном 

рачунском операцијом 

1МА.1.1.5. уме да решава једноставне 

једначине 

 

1МА.2.1.1.уме да примени 

својство природних бројева ( 

паран, непаран, највеци, најмањи, 

претходни, следећи број) и разуме 

декадни бројни систем 

1МА.2.1.3. сабира и одузима, 

рачуна вредност израза 

1МА.2.1.4. рачуна вредност 

израза  са највише две операције 

 

Напредни ниво 

1МА.3.1.1.  уме да примени 

својства природних бројева  у 

решавању проблемских задатака 

1МА.3.1.2. зна својства операција 

сабирања и одузимања и уме да их 

примени 

1МА.3.1.4. уме да одреди решења 

неједначине са једном операцијом 

Мерење и мере 1МА.1.4.1. уме да изрази одређену 

суму новца преко различитих апоена  

и рачуна са новцем у једноставним 

ситуацијама 

 

1МА.2.4.1.  уме да изрази 

одређену суму новца  преко 

различитих апоена  и рачуна са 

новцем у сложенијим ситуацијама 

1МА.2.4.2. зна јединице за време( 

секунда, миунут,сат,дан, месец, 

година) и уме да претвара веће у 

мање  и пореди временске 

интервале у једноставним 

ситуацијама 

Напредни ниво 

1МА.3.4.1. зна јединице за време( 

секунда, миунут,сат,дан, месец, 

година, век) и уме да претвара из 

једне јединице у другу  и пореди 

временске интервале у сложенијим 

ситуацијама 
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СВЕТ ОКО НАС 
 

Службени гласник РС – Просветни гласник бр.10/17 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

 

 

Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и 

развијање способности за одговоран живот у њему.  
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАС 

РАЗРЕД:   први 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 
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.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1.  Ја и други - препозна и искаже радост, страх, тугу и бес 

уважавајући себе и друге; 

- правовремено и примерено ситуацији искаже своје 

основне животне потребе за храном, водом и одласком 

у тоалет; 

- се понаша тако да уважава различитости својих 

вршњака и других људи; 

- придржава се договорених правила понашања у школи 

и прихвата последице ако их прекрши; 

- сарађује са вршњацима у заједничким активностима; 

- одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу 

очувања здравља; 

- чува своју, школску и имовину других; примењује 

правила безбедног понашања на путу од куће до школе 

приликом кретања улицом са и без тротоара и преласка 

улице; 

          2 1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2.  Породични дом и 

школа 

− се понашатако да уважаваразличитостисвојих 

вршњака 

и других људи; 

− придржавасе договоренихправила понашањау школи 

и прихватапоследице ако ихпрекрши; 

− сарађујеса вршњацимау заједничкимактивностима; 

− одржава личну хигијену и адекватно се одева 

у циљу очувањаздравља; 

− чува своју, школску и имовинудругих; 

 

6 2 

 

 

 

 

 8 
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3.  Здравље и безбедност  

-пратиинструкцијеодраслиху опаснимситуацијама: 

поплава,земљотрес,пожар; 

− својимречима опишепример некеопаснеситуацијеиз 

свог непосредногокружења; 

− примењујеправилабезбедногпонашањана путуод 

кућедо школеприликомкретањаулицом 

са и без тротоараи преласкаулице; 

 

6 6 

 

 

 

12 

4.  Орјентација у 

простору и времену 

 

- снађе се у простору помоћу просторних одредница: 

напред-назад, лево-десно, горе-доле и карактеристичних 

објеката; 

- одреди време својих активности помоћу временских 

одредница: делови дана, обданица и ноћ, дани у недељи, 

пре, сада, после, јуче, данас, сутра, прекјуче, 

прекосутра. 

5 4 

 

 

 

 

9 

5.  Човек ствара - 

посматрањем и опипавањем предмета одреди својства 

материјала: тврдо-меко, провидно-непровидно, храпаво-

глатко; 

- разликује природу од производа људског рада на 

примерима из непосредног окружења; 

 

3 4 

 

 

 

 7 



44 

 

6.   

Разноврсност природе 

- препознаје облике појављивања воде у непосредном 

окружењу: потоци, реке, баре, језера;  

- препознаје изглед земљишта у непосредном 

окружењу: равница, брдо, планина;  

- идентификује биљке и животиње из непосредног 

окружења на основу њиховог спољашњег изгледа; 

- уочава разноврсност биљакаи животиња на основу 

спољашњег изгледа;  

- препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и 

њихову улогу у његовом свакодневном животу; 

- препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и 

додира у његовом свакодневном функционисању и 

сазнавању окружења;  

- штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места; 

понаша се тако да не угрожава биљке и животиње у 

непосредном окружењу; 

- учествује у извођењу једноставних огледа којима 

испитује природне феномене; 

 

21 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 
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Р.б

р. 

 

Тема/обл

аст 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржај

и) 

Начин 

провере  

остварено

сти исхода 

Евалуациј

а 

квалитета 

испланира

ног 

Облик 

рада 

Методе 

1.  Ја и 

други 

1.зна да препозна и искаже 

радост, страх, тугу и бес 

уважавајући себе и друге; 2. 

правовремено и 

примереноситуацији искаже 

своје основне животне потребе 

за храном, водом и одласком у 

тоалет; 3. понаша се тако да 

уважава различитости својих 

вршњака и других људи; 4. 

придржава се договорених 

правила понашања у школи и 

прихвата последице ако их 

прекрши; 5. сарађује са 

вршњацима у заједничким 

активностима; 6. одржава личну 

хигијену и адекватно се одева у 

Основна осећања 

(радост, страх, туга 

и бес). Основне 

животне потребе 

(дисање, храна, 

вода, спавање и 

потреба за 

тоалетом). 

Сличности и 

разлике по полу, 

старости,способнос

тима и 

интересовањима.  

фронтални

, 

групни, 

рад у пару, 

индивидуа

лни 

дијалошка, 

монолошка, 

метода писаних 

радова, текст 

метода, 

демонстративна 

метода,  

метода 

образовних 

игара 

тематска 

настава 

драматизација, 

игре и квизови 

амбијентално 

учење 

Међупредметн

а повезаност: 

- српски језик; 

- ликовна 

култура; 

- 

физичковаспит

ање; 

-грађанско 

васпитање 

 

посматрањ

е 

испитивањ

е 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активност

и 

домаћи 

задаци 

задовољст

во ученика 

на часу 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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циљу очувања здравља; 7. чува 

своју, школску и имовину 

других; 8. примењује правила 

безбедног понашања на путу од 

куће до школе приликом 

кретања улицом са и без 

тротоара и преласка улице; 9. 

прати инструкције одраслих у 

опасним ситуацијама: поплава, 

земљотрес, пожар; 10.својим 

речима опише пример неке 

опасне ситуације из свог 

непосредног окружења; 

 

 

2.  Породич

ни дом и 

школа 

− се понаша 

тако да уважава 

различитости 

својих вршњака 

и других људи; 

− придржава 

се договорених 

правила понашања 

у школи и прихвата 

последице ако их 

прекрши; 

Групе људи: 

породица, школска 

заједница, разред, 

одељење, суседи. 

Права и обавезе 

чланова група. 

Правила понашања 

појединаца и 

фронтални

, 

групни, 

рад у пару, 

индивидуа

лни 

дијалошка, 

монолошка, 

метода писаних 

радова, текст 

метода, 

демонстративна 

метода, метода 

графичких 

Међупредметн

а повезаност: 

- српски језик; 

- ликовна 

култура; 

- 

физичковаспит

ање; 

-грађанско 

васпитање 

 

посматрањ

е 

испитивањ

е 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активност

Табеле 

Анкете 

Разговори 

Белешке 
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− сарађујеса вршњацима 

у заједничкимактивностима; 

− одржава личну хигијену 

 

групе. Празници: 

породични, 

школски. 

радова, 

диференцирана 

метода, метода 

образовних 

игара 

тематска 

настава 

драматизација, 

игре и квизови 

амбијентално 

учење 

и 

домаћи 

задаци 

задовољст

во ученика 

на часу 

3.  Здравље 

и 

безбеднос

т 

-пратиинструкцијеодраслиху 

опаснимситуацијама: 

поплава,земљотрес,пожар; 

− својимречима опишепример 

некеопаснеситуацијеиз свог 

непосредногокружења; 

− 

примењујеправилабезбедногпон

ашањана путуод куће 

до 

школеприликомкретањаулицом 

са и без тротоараи 

преласкаулице; 

*Здрав начин 

живота: становање, 

одевање, исхрана, 

лична хигијена, 

рад, одмор. 

*Безбедно 

понашање у 

саобраћају на путу 

од куће до школе 

(кретање улицом 

са и без тротоара, 

прелажење преко 

улице, безбедно 

место за игру). 

*Опасне ситуације 

фронтални

, 

групни, 

рад у пару 

индивидуа

лни 

дијалошка, 

монолошка, 

метода писаних 

радова, текст 

метода, 

демонстративна 

метода, метода 

графичких 

радова, 

диференцирана 

метода, метода 

образовних 

Међупредметн

а повезаност: 

- српски језик; 

- ликовна 

култура; 

- 

физичковаспит

ање; 

 

посматрањ

е 

испитивањ

е 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активност

и 

домаћи 

задаци 

задовољст

Табеле 

Анкете 

Разговори 

Белешке 
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по живот, здравље 

и околину, 

превенција и 

правилно 

понашање (у дому 

и школској 

средини, 

саобраћају, током 

природних 

непогода 

игара 

тематска 

настава 

драматизација, 

игре и квизови 

амбијентално 

учење 

во ученика 

на часу 

4.  Орјентац

ија у 

простору 

и 

времену 

снађе се у простору помоћу 

просторних одредница: напред-

назад, лево-десно, горе-доле и 

карактеристичних објеката; 

*одреди време својих 

активности помоћу временских 

одредница: делови дана, 

обданица и ноћ, дани у недељи, 

пре, сада, после, јуче, данас, 

сутра, прекјуче, прекосутра. 

*Кретање и 

сналажење у 

простору у односу 

на просторне 

одреднице: напред-

назад, лево-десно, 

горе-доле и 

карактеристичне 

објекте. 

*Сналажење у 

времену у односу 

на временске 

одреднице: делови 

дана, обданица и 

ноћ, дани у 

недељи, пре, сада, 

после, јуче, данас, 

фронтални

, 

групни, 

рад у пару, 

индивидуа

лни 

дијалошка, 

монолошка, 

метода писаних 

радова, текст 

метода, 

демонстративна 

метода, 

диференцирана 

метода, метода 

индивидуализов

аног приступа, 

метода 

образовних 

Међупредметн

а повезаност: 

- српски језик; 

- ликовна 

култура; 

- физичко 

васпитање 

посматрањ

е 

испитивањ

е 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активност

и 

домаћи 

задаци 

задовољст

во ученика 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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сутра, прекјуче, 

Прекосутра 

игара 

тематска 

настава 

драматизација, 

игре и квизови 

екпериментиса

ње 

амбијентално 

учење 

на часу 

5.  Човек 

ствара 

*посматрањем и опипавањем 

предмета одреди својства 

материјала: тврдо-меко, 

провидно-непровидно, храпаво-

глатко; 

*разликује природу од 

производа људског рада на 

примерима из непосредног 

окружења; 

Човек ради и 

ствара (материјали 

и средства за рад, 

производи људског 

рада). 

*Материјали за 

израду предмета 

(дрво, камен, 

метал, стакло, 

гума, 

пластика,папир,тка

нина) и њихова 

својства (тврдо-

меко, провидно-

непровидно, 

храпаво- глатко). 

фронтални

, 

групни, 

рад у пару 

индивидуа

лни 

дијалошка, 

монолошка, 

метода писаних 

радова, текст 

метода, 

демонстративна 

метода, , метода 

образовних 

игара 

екпериментиса

ње 

амбијентално 

учење 

Међупредметн

а повезаност: 

- српски језик; 

- ликовна 

култура; 

- 

физичковаспит

ање; 

 

посматрањ

е 

испитивањ

е 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активност

и 

домаћи 

задаци 

задовољст

во ученика 

на часу 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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6.  Разноврс

но 

ст 

природе 

-препознајеоблике 

појављивања водеу 

непосредном 

окружењу: 

-потоци,реке,баре, језера; 

− препознајеизглед земљишта 

у непосредномокружењу: 

равница,брдо,планина; 

− идентификујебиљке 

и животињеиз непосредног 

окружења на основу њиховог 

спољашњег 

изгледа; 

− уочаваразноврсност 

биљака и животињанаоснову 

спољашњегизгледа; 

− препознајеглаву,чне биљке и 

животиње у непосредном 

окружењу. 

Изглед и делови тела биљака. 

Изглед и делови тела животиња 

на примерима ситруп, рукеи 

ногекао делове телаи њихову 

улогуу његовом 

свакодневномживоту; 

− препознаје улогу чулавида, 

слуха,мириса,укусаи додира у 

његовомсвакоднев.функ.и 

сазнавању 

окружења; 

*Човеково тело – 

делови тела (глава, 

труп , руке и ноге) 

и чула (вида, слуха, 

укуса, мириса и 

додира). 

*Значај воде, 

ваздуха, земљишта, 

сунчеве светлости 

и топлоте за живот 

биљака, 

животиња/човека. 

*Одговоран однос 

човека према 

животној средини 

(штедња воде, 

одлагање 

отпада на 

предвиђена места, 

брига о биљкама и 

животињама). 

фронтални

, 

групни, 

рад у пару 

индивидуа

лни 

дијалошка, 

монолошка, 

метода писаних 

радова, текст 

метода, 

демонстративна 

метода, , метода 

образовних 

игара 

екпериментиса

ње 

амбијентално 

учење 

Међупредметн

а повезаност: 

- српски језик; 

- ликовна 

култура; 

- 

физичковаспит

ање; 

 

посматрањ

е 

испитивањ

е 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активност

и 

домаћи 

задаци 

задовољст

во ученика 

на часу 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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− штеди воду 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1.  Ја и други   Компетенција за целоживотно учење  

 Рад саподацима и информацијама  

 Комуникација  

 Одговорно учешће у демократском 

друштву  

 Естетичка компетенција  

 Решавање проблема  

 Сарадња  

 Дигитална компентенција  

Основни ниво:  

1СОН.1.5.1.  зна које друштвене групе постоје и ко су 

њихови чланови (породица и школа) 

1СОН.1.5.2. зна основна правила понашања у породици и 

школи   

1СОН.1.5.3. разликује занимања људи 

1СОН.1.5.4.  препознаје извори опасности 

Средњи ниво: 

1СОН.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група 

и њихових чланов 

Напредни ниво: 

1СОН3.5.2. 

разумедасеправаиобавезечлановадруштвенихгрупамеђусобно 

 

2.  Породични дом и 

школа 

Комуникативна компетенција 

 

Компетенција за учење 

 

Дигитална компетенција 

 

Компетенција за сарадњу 

 

За одговорно учешће у друштвеном 

Основни ниво: 

1СОН.1.5.3. знакојељудскеделатностипостоје и њиховуулогу 

 1СОН.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље 

и живот људи и основне мере заштите 

 1СОН.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање 

људског здравља 

Средњи ниво:   1СОН.2.5.1. зна које су улоге различитих 

друштвених група и њихових чланова  

1ПСОН.2.5.2. знакојасуправа и обавезечланова у 
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животу, 

 

За одговоран однос према околини, 

 

Компетенција за решавање проблема, 

 

За сарадњу,естетичка компетенција, 

 

Компетенција за одговоран однос 

према здрављу, 

 

За рад са подацима 

 

Предузетничка компетенција, 

 

Естетичка компетенција 

различитимдруштвенимгрупама 

1СОН.2.5.3. разумеповезаност и 

међузависностразличитихљудскихделатност 

Напредни ниво: 

3.  Здравље и безбедност Естетичка компетенција 

 

Компетенција за одговоран однос 

према здрављу, 

 

За одговорно учешће у друштвеном 

животу, 

 

За одговоран однос према околини 

 

За одговорно учешће у друштвеном 

животу, 

 

За сарадњу,естетичка компетенција 

Основни ниво: 

СОН.1.2.1. препознаје и именујеприроднересурсе 

1СОН.1.2.2. знаупотребнувредностприроднихресурса 

 1СОН.1.2.3. разликујеповољно и 

неповољноделовањечовекапоочувањеприроде 

1СОН.1.5.5.зна поступке за очување и унапређивање 

људског здравља 

1СОН.1.2.3.  разликује повољно и неповољно деловање 

човека по очување природе  

1СОН.1.5.5.  зна поступке за очување људског здравља 

1СОН.1.5.4.  препознаје извори опасности 
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4.  Сналажењеу простору 

и времену 

 

Комуникативна компетенција 

 

Компетенција за учење 

 

Дигитална компетенција 

За одговоран однос према околини 

 

Основни ниво:  

1СОН.1.4.1.  уме да препозна кретање тела 

1СОН.1.4.2.  зна помоћу чега се људи орјентичу у простору: 

лева и десна страна 

1СОН.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, 

месец и година 

Средњи ниво: 

1СОН.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на 

плану насеља  

 

 

5.  Човек ствара 

 

Комуникативна компетенција, 

 

Компетенција за учење, 

 

За рад са подацима, 

 

За одговорно учешће у друштвеном 

животу, 

 

За одговоран однос према околини, 

 

Компетенција за решавање проблема, 

 

За сарадњу,естетичка компетенција, 

 

Компетенција за одговоран однос 

према здрављу, 

Основни ниво:  

1.СОН.15.5.Зна које врсте материјала постоје 

 

1СОН.1.1.1. прави разлику између природе и производа 

људског рада  

ОН.1.3.1. разликује  воду, ваздух и земљиште  

1СОН.1.3.4. препознаје основна сввојства 

 

Средњи ниво: 1СОН.2.3.1.зна сложенија својства воде и 

ваздуха: агрегатно стање и кретање 

 

1СОН,2.3.4.зна да особине материјала одређују њихову 

употребу 

Напредни ниво: 
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6.  Разноврсност природе 

 

Комуникативна компетенција 

 

Компетенција за учење 

 

Дигитална компетенција 

 

Компетенција за сарадњу 

 

За одговорно учешће у друштвеном 

животу, 

 

За одговоран однос према околини, 

 

Компетенција за решавање проблема, 

 

За одговоран однос према околини, 

 

Компетенција за решавање проблема, 

 

За сарадњу,естетичка компетенција, 

 

Компетенција за одговоран однос 

према здрављу 

11СОН.1.1.2.  зна ко и шта чини живу и неживу природу  

1СОН.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића 

1СОН.1.1.4. уме да класификује жива  бића  према једном од 

следећих критеријума: изгледу и  кретању 

1СОН.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића  

1СОН.1.1.6.разликује различита станишта 

Средњи ниво:1СОН.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе 

природе на очигледним примерима  

1ПДСОН.2.1.2. зна основне разлике између биљака, 

животиња и људи 

1СОН.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића  

1СОН.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у 

станишту 

 1СОН.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у 

животној зајед1СОН,2.1.2. зна основне разлике између 

биљака ,животиња и људи  

1СОН,2.1.4. зна улогу основних делова  живих бића 

1СОН,2.3.1. зна различита стања воде 

1СОН,2.3.4.зна да особине материјал 

Напредни ниво: 

ПСОН.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на 

мање очигледним примерима  

1СОН.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих 

делова тела живих бића 
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Образовни стандарди ѕа предмет Свет око нас 
 

 

Тема/облас

т 

Ниво образовних стандарда 

Основни  Средњи  Напредни 

Ја и други  

1СОН.1.5.1.  зна које друштвене групе 

постоје и ко су њихови чланови (породица 

и школа) 

1СОН.1.5.2. зна основна правила понашања 

у породици и школи   

1СОН.1.5.3. разликује занимања људи 

1СОН.1.5.4.  препознаје извори опасности 

1СОН.2.5.1. зна које су улоге 

различитих друштвених група и 

њихових чланов 

1СОН3.5.2. 

разумедасеправаиобавезечлановадруштвен

ихгрупамеђусобно 
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Породични 

дом и 

школа 

1СОН.1.5.3. 

знакојељудскеделатностипостоје и 

њиховуулогу 

 1СОН.1.5.4. зна који су главни извори 

опасности по здравље и живот људи и 

основне мере заштите 

 1СОН.1.5.5. зна поступке за очување и 

унапређивање људског здравља 

1СОН.2.5.1. зна које су улоге 

различитих друштвених група и 

њихових чланова  

1ПСОН.2.5.2. знакојасуправа и 

обавезечланова у 

различитимдруштвенимгрупама 

1СОН.2.5.3. разумеповезаност и 

међузависностразличитихљудских

делатност 

1СОН.3.5.1. 

разумезаједничкекарактеристикедруштвен

ихгрупа и разликемеђуњима 

1СОН3.5.2. разумедасеправа и 

обавезечлановадруштвенихгрупамеђусобн

о 

Здравље и 

безбедност 

1СОН.1.2.1. препознаје и 

именујеприроднересурсе 

1СОН.1.2.2. 

знаупотребнувредностприроднихресурса 

 1СОН.1.2.3. разликујеповољно и 

неповољноделовањечовекапоочувањеприро

де 

1СОН.1.5.5.зна поступке за очување и 

унапређивање људског здравља 

1СОН.1.2.3.  разликује повољно и 

неповољно деловање човека по очување 

природе  

1СОН.1.5.5.  зна поступке за очување 

људског здравља 

1СОН.1.5.4.  препознаје извори опасности 

 

 

 

 
 

Орјентациј

а у 

простору и 

времену 

 

1СОН.1.4.1.  уме да препозна кретање тела 

1СОН.1.4.2.  зна помоћу чега се људи 

орјентичу у простору: лева и десна страна 

 

1СОН.2.4.3. уме да пронађе 

тражене улице и објекте на плану 

насеља  
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1СОН.1.4.4. зна јединице за мерење 

времена: дан, недеља, месец и година 

 

 

Човек 

ствара 

1СОН.1.3.1. разликује  воду, ваздух и 

земљиште  

1СОН.1.3.4. препознаје основна сввојства 

материјала 

1.СОН.15.5.Зна које врсте материјала 

постоје 

 

1СОН.1.1.1. прави разлику између природе 

и производа људског рада  

 

 

1СОН.2.3.1.зна сложенија својства 

воде и ваздуха: агрегатно стање и 

кретање 

 

1СОН,2.3.4.зна да особине 

материјала одређују њихову 

употребу 

 

Разноврс- 

ност 

природе 
1СОН.1.1.2.  зна ко и шта чини живу и 

неживу природу  

1СОН.1.1.3. зна заједничке карактеристике 

живих бића 

1СОН.1.1.4. уме да класификује жива  бића  

према једном од следећих критеријума: 

изгледу и  кретању 

1СОН.1.1.5. препознаје и именује делове 

тела живих бића  

1СОН.1.1.6.разликује различита станишта 

 

1СОН.2.1.1. разуме повезаност 

живе и неживе природе на 

очигледним примерима  

1ПДСОН.2.1.2. зна основне 

разлике између биљака, животиња 

и људи 

1СОН.2.1.4. зна улогу основних 

делова живих бића  

1СОН.2.1.5. разуме повезаност 

услова живота и живих бића у 

станишту 

 1СОН.2.1.6. разуме међусобну 

зависност живих бића у животној 

зајед 

1ПСОН.3.1.1. разуме повезаност живе и 

неживе природе на мање очигледним 

примерима  

1СОН.3.1.2. разуме функционалну 

повезаност различитих делова тела живих 

бића 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Сл. гласник РС - Просветни гласник бр. 10/17 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења предмета Ликовна култура је да се ученик, развијајући 

стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практичан рад, 

оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према 

култури и уметничком наслеђу свог и других народа 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

РАЗРЕД: први 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. ЛИКОВНА КУЛТУРА И 

ОКРУЖЕЊЕ 
опише, својим речима, визуелне карактеристике 

по којима препознаје облике и простор; 

– пореди своје утиске и утиске других о 

уметничким делима, изгледу објеката/предмета и 

облицима из природе и окружења; 

5 4 9 

2. ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ -одреди, самостално и у сарадњи са другима, 

положај облика у простору и у равни; 

– црта на различитим подлогама и форматима 

папира; 

– користи материјал и прибор у складу са 

инструкцијама; 

           5 4 9 

3. ОБЛИКОВАЊЕ обликује једноставне фигуре од меког материјала; 

– одабере, самостално, начин спајања најмање два 

материјала; 

– преведе једноставне појмове и информације у 

ликовни рад; 

– изрази, материјалом и техником по избору, своје 

замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања; 

– преобликује, сам или у сарадњи са другима, 

употребне предмете мењајући им намену; 

5 4 9 

4. СПОРАЗУМЕВАЊЕ – изрази познате појмове мимиком и покретом 

тела, без звука; 

– повеже одабрану установу културе са њеном 

наменом; 

– поштује договоре и правила понашања и 

облачења приликом посете установама културе. 

5 4 9 
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Облик рада Методе 

1. ЛИКОВНА 

КУЛТУРА И 

ОКРУЖЕЊЕ 

опише, својим 

речима, визуелне 

карактеристике по 

којима препознаје 

облике и простор; 

– пореди своје 

утиске и утиске 

других о 

уметничким 

делима, изгледу 

објеката/предмета 

и облицима из 

природе и 

окружења; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простор 

 

 

 

 

Уметничка 

занимања и 

продукти 

 

 

Установе 

културе 

 

 

Индивидуални 

Групни 

У пару 

 

Демонстрације 

Илустрације 

Експериментална 

Разговора 

 

Српски језик 

Свет око нас 

Музичка 

култура 

Математика  

Посматрање 

 

 

 

 Испитивање 

 

Истраживање 

 

 

 

 Ученички 

радови 

 

 

Заједничко 

оцењивање     

ученика од 

стране 

наставника и 

ученика 

 

 

формативно 

оцењивање и 

бележење 

напредовања 

ученика 

 

Константно 

бележење 

рада и 

напредовања 

ученика 

(педагошка 

свеска, 

портфолио 

ученика) и 

давање 

благовремене 

повратне 

информације. 

Подстицање 

ученика да 

прате и 

процењују 

свој 

напредак. 
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2. ОДНОСИ У ВИДНОМ 

ПОЉУ 

-одреди, 

самостално и у 

сарадњи са 

другима, положај 

облика у 

простору и у 

равни; 

– црта на 

различитим 

подлогама и 

форматима 

папира; 

– користи 

материјал и 

прибор у складу 

са инструкцијама; 

 Облици 

 

Положај 

облика у 

простору и у 

равни 

 

Кретање 

 

Светлост и 

сенка 

Индивидуални 

Групни 

У пару 

 

Демонстрације 

Илустрације 

Експериментална 

Разговора 

 

Српски језик 

Свет око нас 

Музичка 

култура 

Математика 

  

3. ОБЛИКОВАЊЕ обликује 

једноставне 

фигуре од меког 

материјала; 

– одабере, 

самостално, 

начин спајања 

најмање два 

материјала; 

– преведе 

једноставне 

појмове и 

информације у 

ликовни рад; 

– изрази, 

материјалом и 

техником по 

избору, своје 

Материјал и 

прибор 

 

Обликовање 

скулптуре 

 

Обликовање 

цртежа 

 

Обликовање 

слике 

 

Преобликовање 

 

Различите 

информације 

као мотивација 

за стваралачки 

Индивидуални 

Групни 

У пару 

 

Демонстрације 

Илустрације 

Експериментална 

Разговора 

 

Српски језик 

Свет око нас 

Музичка 

култура 

Математика 
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замисли, 

доживљаје, 

утиске, сећања и 

опажања; 

– преобликује, 

сам или у 

сарадњи са 

другима, 

употребне 

предмете 

мењајући им 

намену; 

рад 

4. СПОРАЗУМЕВАЊЕ – изрази познате 

појмове мимиком 

и покретом тела, 

без звука; 

- повежеодабрану 

установу културе 

са 

њеномнаменом; 

- 

поштуједоговоре 

и правила 

понашања и 

облачења 

приликом посете 

установама 

културе 

 

Читање 

визуелних 

информација 

Знак 

Традиција 

Невербално 

изражавања 

Индивидуални 

Групни 

У пару 

 

Демонстрације 

Илустрације 

Експериментална 

Разговора 

 

Српски језик 

Свет око нас 

Музичка 

култура 

Математика 

  

 

 

Међупредметне комепетнције 
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Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. ЛИКОВНА КУЛТУРА И 

ОКРУЖЕЊЕ 

1. Компетенција за учење 3. Рад са подацима и 

информацијама 2. Комуникација 7. Одговорно учешће у 

демократском друштву 10. Естетичка компетенција 5. 

Решавање проблема 6. Сарадња 4. Дигитална компетенција 

 

2. ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ 1.Компетенција за целоживотно учење 3. Рад са подацима и 

информацијама 2. Комуникација 7. Одговорно учешће у 

демократском друштву 10. Естетичка компетенција 5. 

Решавање проблема6. Сарадња 4. Дигитална компетенција 

 

3. ОБЛИКОВАЊЕ 1. Компетенција за целоживотно учење 3. Рад са подацима 

и информацијама 2. Комуникација 7. Одговорно учешће у 

демократском друштву 10. Естетичка компетенција 5. 

Решавање проблема 6. Сарадња 4. Дигитална компетенција 

 

4. СПОРАЗУМЕВАЊЕ 1. Компетенција за учење 3. Рад са подацима и 

информацијама 2. Комуникација 7. Одговорно учешће у 

демократском друштву 10. Естетичка компетенција 5. 

Решавање проблема 6. Сарадња 4. Дигитална компетенција 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

 

Сл. гласник РС - Просветни гласник бр. 10/17 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

- је да ученик рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко 

искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, 

као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

РАЗРЕД: први 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1.  

Слушање музике 

- објасни својим речима утиске о слушаном делу, 

особине тона, доживљај прегласне музике и 

њеног утицаја на тело и зашто је тишина важна; 

– разликује одабране звукове и тонове, певање/ 

свирање; хор/један певач/ група певача; оркестар/ 

један свирач/ група свирача, боју различитих 

певачких гласова и инструмената и музичке 

изражајне елементе; 

– препозна музички почетак и крај и понављање 

теме или карактеристи ног мотива у слушаном 

делу; 

– повезује музичко дело у односу на њему блиске 

ситуације, врсту гласа и боју инструмента са 

карактером дела; 

– поштује договорена правила понашања при 

слушању музике; 

– користи самостално или уз помоћ одраслих, 

доступне носиоце звука; 

4 7 11 

2.  

Извођење музике 

- изговара у ритму уз покрет бројалице; 

– пева по слуху песме различитог садржаја и 

расположења; 

– пева по слуху уз покрет народне песме, музичке 

игре; 

– примењује правилан начин певања и договорена 

правила понашања у групном певању и свирању; 

– свира по слуху звучне 

ономатопеје и илустрације, ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, једноставне аранжмане, 

свирачке деонице у музичким играма; 

12 9 21 
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– повезује почетне тонове песама модела и 

једноставних наменских песама са бојама, ритам 

са графичким приказом; 

– објашњава својим речима доживљај свог и туђег 

извођења; – учествује у школским приредбама и 

манифестацијама; 

3.  

Музичко стваралаштво 

- направи дечје ритмичке инструменте; 

– ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању 

ритмичку целину помоћу 

различитих извора 

звука, ритмичку пратњу за бројалице, песме и 

музичке игре помоћу различитих извора звука, 

музичко питање и одговор на ритмичким 

удараљкама, једноставну мелодију на краћи 

задати текст; 

– изабере према литерарном садржају 

одговарајући музички садржај. 

3 1 4 
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин провере  

остварености исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Облик рада Методе 

1.  

Слушање 

музике 

- објасни својим 

речима утиске о 

слушаном делу, 

особине тона, 

доживљај 

прегласне музике 

и њеног утицаја 

на тело и зашто је 

тишина важна; 

– разликује 

одабране звукове 

и тонове, певање/ 

свирање; 

хор/један певач/ 

група певача; 

оркестар/ један 

свирач/ група 

свирача, боју 

различитих 

певачких гласова 

и инструмената и 

музичке 

изражајне 

елементе; 

– препозна 

музички почетак 

Уметничка 

музика у 

цртаним и 

анимираним 

филмовима.  

Однос звук – 

лик, музика – 

радња. 

Композиције које 

илуструју 

различита 

осећања. 

Звук и тон 

(извори). 

Звуци тела (пулс, 

куцање 

срца, дисање...). 

Звуци из природе 

и окружења.  

Звучни знак 

(школско звоно, 

аутомобилска 

сирена...). 

Тон: боја 

(различити 

гласови и 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална, 

метода 

стваралачког 

рада,игра 

- српски језик, 

- свет око нас,          

- чувари 

природе,    

   - физичко 

васпитање 

 

Познавање народних 

песама; певање песме 

по слуху;хорско 

певање, заједничко 

музицирање у одељењу; 

развијање позитивних 

осећања и припадности 

колективу; кретање у 

ритму музике;обрада 

уметничке песме по 

слуху; култура слушања 

музике; упознатост са 

карактеристикама 

музичког 

израза;изговарање 

бројалице; 

импровизација. 

 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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и крај и 

понављање теме 

или карактеристи 

ног мотива у 

слушаном делу; 

– повезује 

музичко дело у 

односу на њему 

блиске ситуације, 

врсту гласа и 

боју инструмента 

са карактером 

дела; 

– поштује 

договорена 

правила 

понашања при 

слушању музике; 

– користи 

самостално или 

уз помоћ 

одраслих, 

доступне носиоце 

звука; 

инструменти), 

трајање (кратак – 

дуг), јачина 

(гласан – тих), 

висина (висок – 

дубок). 

Тишина и 

одсуство звука. 

Композиције које 

илуструју 

различите боје 

људског гласа и 

инструмената. 

Музички дијалог 

(хор, глас и хор, 

глас и 

инструмент, два 

гласа, два 

инструмента, 

један свирач, 

група свирача, 

оркестар). 

Различити 

жанрови везани 

за ситуације 

значајне за 

ученике 

(празници, 

приредбе, 

свечаности, 

рођендани, 
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венчања, 

новогодишње и 

божићне 

песме...). 

Музичка прича. 

Карактер дела и 

елементи 

музичке 

изражајности 

(условљеност). 

Музички бонтон. 

Музика и 

здравље. 

Носиоци звука 

(це-де плејер, ем 

пе 3 плејер, 

рачунар...). 

2.  

Извођење 

музике 

- изговара у 

ритму уз покрет 

бројалице; 

– пева по слуху 

песме различитог 

садржаја и 

расположења; 

– пева по слуху 

уз покрет 

народне песме, 

музичке игре; 

– примењује 

правилан начин 

певања и 

Изговор 

бројалице у 

ритму уз покрет 

– пљескање, 

пуцкетање 

прстима, 

корачање, 

дланом о 

надланицу, 

ударом о клупу. 

Звучне 

ономатопеје и 

илустрације. 

Држање тела и 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална, 

метода 

стваралачког 

рада, игра 

- српски језик, 

- свет око нас,          

- чувари 

природе,   - 

физичко 

васпитање 

Познавање бројалице; 

познавање мелодије и 

текста песме и 

заједничко музицирање 

у одељењу – певање 

песме по слуху уз 

пратњу инструмента 

или са 

матрице;способност 

ученика за слушање 

музичког дела и певање 

по слуху;музикалност и 

ритам; импровизовање 

покрета на задати 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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договорена 

правила 

понашања у 

групном певању 

и свирању; 

– свира по слуху 

звучне 

ономатопеје и 

илустрације, 

ритмичку пратњу 

уз бројалице и 

песме, 

једноставне 

аранжмане, 

свирачке деонице 

у музичким 

играма; 

– повезује 

почетне тонове 

песама модела и 

једноставних 

наменских 

песама са бојама, 

ритам са 

графичким 

приказом; 

– објашњава 

својим речима 

доживљај свог и 

туђег извођења; – 

учествује у 

дисање – 

правилaн начин 

певања. 

Правилна 

дикција – 

изговарање 

брзалица и 

бројалица. 

Певање песама 

по слуху 

различитог 

садржаја и 

карактера. 

Певање песама 

уз покрет – 

песме уз игру и 

народне песме. 

Певање модела и 

наменских 

песама и 

повезивање 

њихових 

почетних тонова 

уз боју (до-

зелено, ре-браон, 

ми-жуто, фа-

плаво и сол-

црвено). 

Дечји ритмички 

инструменти и 

начииа свирања 

ритам;игре са певањем; 

заједничко музицирање 

током игре. 
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школским 

приредбама и 

манифестацијама; 

на њима. 

Свирање по 

слуху пратње уз 

бројалице и 

песме – пулс, 

ритам, 

груписање удара. 

Певање и 

извођење 

музичких игара 

уз свирање на 

дечјим 

инструментима – 

песме уз игру, 

дидактичке игре, 

музичке 

драматизације. 

Свирање 

инструменталних 

аранжмана на 

дечјим 

ритмичким 

инструментима и 

на 

алтернативним 

изворима звука. 

Свирање 

графички 

представљеног 

ритма. Музички 

бонтон. 
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3. 

Музичко 

стваралаштво 

- направи дечје 

ритмичке 

инструменте; 

– ствара звучне 

ефекте, покрете 

уз музику, мању 

ритмичку целину 

помоћу 

различитих 

извора 

звука, ритмичку 

пратњу за 

бројалице, песме 

и музичке игре 

помоћу 

различитих 

извора звука, 

музичко питање и 

одговор на 

ритмичким 

удараљкама, 

једноставну 

мелодију на 

краћи задати 

текст; 

– изабере према 

литерарном 

садржају 

одговарајући 

музички садржај. 

Израда дечјих 

ритмичких 

инструмената од 

различитих 

материјала. 

Стварање 

звукова из 

непосредне 

околине и 

природе 

спонтаном или 

договореном 

импровизацијом. 

Креирање 

сопствених 

покрета уз 

музику која се 

изводи или 

слуша. 

Стварање 

звучних ефеката 

и једноставне 

ритмичке пратње 

користећи 

различите изворе 

звука. 

Бирање 

инструмената на 

основу звука и 

стварање 

једноставне 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална, 

метода 

стваралачког 

рада, игра 

- српски језик, 

- свет око нас,          

- чувари 

природе,   - 

физичко 

васпитање 

Свирање на дечијем 

музичком инструменту 

и прављење дечијих 

инструмената; певање 

песме по слуху;хорско 

певање, складно 

извођење песме и 

заједничко музицирање 

(певање и свирање); 

кретање у ритму 

музике;обрада 

уметничке песме по 

слуху; култура слушања 

музике; упознатост са 

карактеристикама 

музичког 

израза;изговарање 

звукова из природе; 

импровизација;слушање 

и разумевање музичког 

дела; обрада песме по 

слуху; уочавање 

карактера и темпа 

песме; развијање 

осећаја за колективно 

музицирање. 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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ритмичке пратње 

уз бројалице, 

песме и музичке 

игре. 

Стварање мањих 

ритмичких 

целина на основу 

музичког 

искуства – 

изговором у 

ритму, 

различитим 

покретима, 

предметима и 

дечјим 

ритмичким 

инструментима. 

Стварање 

музичких питања 

и одговора на 

дечјим 

ритмичким 

инструментима у 

дијалогу. 

Стварање 

једноставне 

мелодије на 

краћи текст. 

Бирање познатих 

музичких 

садржаја, 
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звучних 

ономатопеја и 

илустрација за 

стварање звучне 

приче – праћење 

литерарног 

текста. 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1.  

Слушање музике 

1. Компетенција за целоживотно учење3. Рад са подацима и 

информацијама 2. Комуникација 7. Одговорно учешће у 

демократском друштву 10. Естетичка компетенција 5. 

Решавање проблема 6. Сарадња 4. Дигитална компетенција 

 

2.  

Извођење музике 

1. Компетенција за целоживотно учење 2. Комуникација 3. 

Рад са подацима и информацијама 7. Одговорно учешће у 

демократском друштву 10. Естетичка компетенција 5. 

Решавање проблема 6. Сарадња 4. Дигитална компетенција 

 

3.  

Музичко стваралаштво 

1. Компетенција за учење 2.Комуникација 3. Рад са 

подацима и информацијама 7. Одговорно учешће у 

демократском друштву 10. Естетичка компетенција 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Сл. гласник РС - Просветни гласник бр. 10/17 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

 

jе да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области 

физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног 

физичког вежбања у  савременим условима живота и рада. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

РАЗРЕД: ПРВИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 3 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 108 
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Р.бр. Тема/област Исходи ОбУКАа ВЕЖБА Свега 

1.  

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

– примени једноставнe, двоставне опште 

припремне вежбе (вежбе обликовања) 

– правилно изведе 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања; 

12 8 20 

2.  

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

– комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине 

у игри и у свакодневном животу; 

– одржава равнотежу у различитим кретањима; 

– разликује правилно од неправилног држања 

тела 

и правилно држи тело; 

– примењује правилну технику 

дисања приликом 

вежбања; 

– изведе кретања, вежбе и кратке 

саставе уз музичку 

пратњу; 

– игра дечји и народни плес; 

– користи основну терминологију 

вежбања; 

– поштује правила 

понашања на просторима за вежбање; 

31 33 64 
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3.  

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

– поштује мере безбедности током 

вежбања; 

– одговорно се односи према објектима, справама 

и реквизитима у просторима за вежбање; 

– поштује правила игре; 

– навија фер и бодри учеснике у игри; 

– прихвати сопствену победу и пораз; 

– уредно одлаже своје ствари пре и након 

вежбања; 

– наведе делове свога тела и препозна њихову 

улогу; 

– уочи промену у расту код себе и других; 

– уочи разлику између здравог 

и болесног стања; 

– примењује здравствено- хигијенске мере пре, у 

току и након 

вежбања; 

– одржава личну 

хигијену; 

– учествује у одржавању простора у коме 

живи и борави; 

– схвати значај 

коришћења воћа у исхрани; 

– правилно се понаша за столом. 

10 14 24 
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин провере  

остварености исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Облик рада Методе 

1.  

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

– примени 

једноставнe, 

двоставне 

опште 

припремне 

вежбе (вежбе 

обликовања) 

– правилно 

изведе 

вежбе, 

разноврсна 

природна и 

изведена 

кретања; 

Вежбе за разво снаге. 

Вежбе за развој 

покретљивости. 

Вежбе за развој 

издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој 

координације. 

фронтални, 

индивидуални, 

групни и рад у 

пару 

Као 

дидактичко 

– методичка 

решења и 

активности 

за 

остваривање 

исхода 

користиће се 

методе рад 

(синтетичка,  

аналитичка 

и 

комплексна 

метода 

моторичког 

учења, 

методе 

увежбавања, 

метода 

непрекидног 

- математика 

- музичка 

култура; 

- свет око нас; 

Проширивање 

кретног искуства 

једноножним и 

суножним 

поскоцима; 

развијање снаге 

мишића ногу и 

издржљивости; 

развијање 

позитивних 

међусобних односа; 

утврђивање и 

проверавање 

игролико кретно 

искуство деце са 

циљем њиховог 

повезивања са 

новим захтевима; 

поштовање правила 

игре и улоге у 

групи; развијање 

колективизма код 

ученика; 

оспособљавање 

ученика за 

извођење 

једноножних 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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оптерећења, 

понављајућа 

метода, 

променљива 

метода, 

интервална 

метода, 

комбинована 

метода, 

такмичарска, 

кружна 

метода, 

метода 

проверавања 

поскока у правцима 

испред, назад, лево, 

десно и окретом; 

утврђивати и 

проверавати 

игролико кретно 

искуство деце са 

циљем њиховог 

повезивања са 

новим захтевима; 

праћење речи 

покретима; 

развијање опште 

спретности и 

сналажљивости при 

препентравању 

преко различитих 

објеката; развијање 

спретности; 

развијање 

способности за рад 

и дисциплину; 

јачање свих 

мишића тела 

 

2.  

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

– комбинује и 

користи 

усвојене 

моторичке 

вештине 

у игри и у 

Ходање: 

– кратким корацима, 

– дугим корацима, 

– у различитом ритму, 

– ходање са 

реквизитом, 

фронтални, 

индивидуални, 

групни и рад у 

пару 

Као 

дидактичко 

– методичка 

решења и 

активности 

- математика 

- музичка 

култура; 

- свет око нас; 

Развијање брзине 

кретања и кретног 

реаговања; 

развијање 

такмичарског духа 

и свесне 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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свакодневном 

животу; 

– одржава 

равнотежу у 

различитим 

кретањима; 

– разликује 

правилно од 

неправилног 

држања тела 

и правилно 

држи тело; 

– примењује 

правилну 

технику 

дисања 

приликом 

вежбања; 

– изведе 

кретања, 

вежбе и 

кратке 

саставе уз 

музичку 

пратњу; 

– игра дечји и 

народни плес; 

– користи 

основну 

терминологију 

вежбања; 

– ходање са променом, 

правца и смера. 

Техника трчања: 

– трчање преко 

препрека, 

– трчање са променом 

правца и смера, 

– брзо трчање 20 m са 

стартом из различитих 

почетних положаја, 

– игре са коришћењем 

научених облика 

ходања и трчања. 

Скакање и 

прескакање 

Поскоци у месту. 

Поскоци у кретању. 

Скакања удаљ. 

Скакања увис. 

Прескакање дуге 

вијаче. 

Вежбе скакања и 

прескакања упором 

рукама. 

Игре уз коришћење 

различитих облика 

скакања и прескакања. 

Бацање и хватање 

Бацање лоптице из 

места у даљину и у 

циљ. 

за 

остваривање 

исхода 

користиће се 

методе рад 

(синтетичка,  

аналитичка 

и 

комплексна 

метода 

моторичког 

учења, 

методе 

увежбавања, 

метода 

непрекидног 

оптерећења, 

понављајућа 

метода, 

променљива 

метода, 

интервална 

метода, 

комбинована 

дисциплине; јачање 

свих мишића тела; 

развијање 

спретности и 

одважности; 

развијање 

способности за рад 

и дисциплину; 

развијање 

такмичарског духа; 

поштовање правила 

игре; развијање 

смисла за сарадњу 

кроз заједничко 

вежбање и игру; 

богаћење кретног 

искуства вештином 

пењања; развијање 

смисла за сарадњу 

кроз заједничко 

вежбање и игру; 

развијање свих 

брзинских 

карактеристика 

ученика и снаге 

мишића ногу; 

учење технике 

скакања удаљ из 

места обема 

ногама; развијање 

снаге мишића ногу; 



88 

– поштује 

правила 

понашања на 

просторима за 

вежбање; 

Бацање лоптице из 

кретања. 

Бацање лопте у вис. 

Вођење лопте. 

Додавање лопте. 

Игре са вођењем, 

додавањем лопте и 

гађањем у циљ. 

Пузање,вишење,упори 

и пењање 

Пузања на тлу. 

Пењања. 

Провлачења. 

Вис лежећи опружено. 

Помицања улево и 

удесно у вису лежећем 

и вису слободном. 

Упори. 

Вежбе на тлу 

Основни садржаји. 

Основни ставови и 

положаји. 

Поваљка на леђима. 

Став на лопатицама 

(свећа). 

Колут напред изч учња 

у чучањ. 

Поваљка на стомаку. 

Састав од научених 

елемената. 

Игре са усвојеним 

метода, 

такмичарска, 

кружна 

метода, 

метода 

проверавања 

учење и 

примењивање 

правила 

елементарних 

игара;развијање 

манипулативне 

спретносит руку 

бацањем лакших 

предмета у даљину 

из места; развијање 

манипулативне 

спретност и снаге 

мишића руку; 

развијање 

издржљивости и 

осећаја за брзинске 

одлике кретања; 

учење правилног 

кретања, 

положожаја тела и 

технике дисања при 

смењивању ходања 

и трчања. Владање 

сопственим телом; 

такмичарски дух; 

ритмичко кретно 

изражавање; 

спретност, 

одважност и 

грациозност 

покрета; извођење 
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вежбама. 

Проширенисадржаји 

Колут назад из чучња у 

чучањ, низ косу 

површину. 

Одељењско такмичење 

са задатом 

комбинацијом вежби.  

Вежбе равнотеже 

Ходање по линији. 

Ходање по шведској 

клупи. 

Лагано трчање на 

шведској клупи или 

ниској греди. 

Кратак састав на 

линији обележеној на 

тлу, шведској клупи и 

ниској греди. 

Вежбе са реквизитима 

Вежбе обликовања са 

реквизитима. 

Трчања, поскоци и 

скокови уз коришћење 

реквизита. 

Дизање и ношење 

предмета и реквизита 

на различите начине. 

Елементарне игре са 

реквизитима. 

Игре са ластишом.  

елементарних игри 

уз помоћ вијаче; 

вођење лоптеу 

месту и слободном 

кретању; богаћење 

кретног искуства 

новим 

кретнимумењем; 

развијање 

спретности, 

снагемишића ногу 

и руку и 

издржљивости; 

неговање 

екипногдуха; 

прескакање кратке 

вијаче; развијање 

смислаза естетско, 

кретно изражавање; 

оспособљавање 

учениказа 

самовредновање; 

сарадња кроз 

штафетне игре; 

извођење вежби 

обручима; учење 

технике вођења 

лопте на различите 

начине; брзо 

трчање;савладавање 

кретних захтева у 
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Плес и ритмика 

Ходање и трчање са 

променом ритма, темпа 

и динамике уз пљесак и 

уз 

музичку пратњу. 

Галоп напред. 

Дечији поскок. 

Њихање и кружење 

вијачом или траком. 

Суножни скокови кроз 

вијачу са обртањем 

напред. 

Народно коло по 

избору. 

Полигони 

Комбиновани полигон 

од 

Усвојених вештина  

(вежби). 

 

 

 

 

 

 

народној игри; 

развијање осећаја за 

ритам; коришћење 

спортских 

реквизита, 

смишљање и 

организовање 

игара; 

3.  

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

– поштује 

мере 

безбедности 

током 

вежбања; 

Култура вежбања 

и играња 

Основни термини у 

вежбању. 

Вежбам безбедно. 

фронтални, 

индивидуални, 

групни и рад у 

пару 

Као 

дидактичко 

– методичка 

решења и 

- математика 

- музичка 

култура; 

- свет око нас; 

Развијање свести о 

безбедности 

приликом вежбања; 

брига о својим и 

туђим стварима; 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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– одговорно 

се односи 

према 

објектима, 

справама 

и реквизитима 

у просторима 

за вежбање; 

– поштује 

правила игре; 

– навија фер и 

бодри 

учеснике у 

игри; 

– прихвати 

сопствену 

победу и 

пораз; 

– уредно 

одлаже своје 

ствари пре и 

након 

вежбања; 

– наведе 

делове свога 

тела и 

препозна 

њихову 

улогу; 

– уочи 

промену у 

Чувам своје и туђе 

ствари. 

Правила елементарних 

игара. 

Некад изгубим, а 

некада. победим. 

Здравствено 

васпитање 

Упознај своје тело. 

Растемо. 

Видим, чујем, осећам. 

Моје здравље. 

Ко све брине о мом 

здрављу. 

Лична хигијена. 

Хигијена простора у 

коме живим. 

Хигијена простора у 

коме вежбам. 

Животне намирнице и 

правилна исхрана. 

активности 

за 

остваривање 

исхода 

користиће се 

методе рад 

(синтетичка,  

аналитичка 

и 

комплексна 

метода 

моторичког 

учења, 

методе 

увежбавања, 

метода 

непрекидног 

оптерећења, 

понављајућа 

метода, 

променљива 

метода, 

интервална 

метода, 

развијање свести о 

томе да је важно 

учествовати, а не 

победити; 

развијање свести о 

здравом начину 

везбања, здравом 

начину исхране за 

правилан раст и 

развој; развијање 

свести о одржавању 

личне хигијене, као 

и хигијене простора 

у коме боравимо; 
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расту код себе 

и других; 

– уочи 

разлику 

између 

здравог 

и болесног 

стања; 

– примењује 

здравствено- 

хигијенске 

мере пре, у 

току и након 

вежбања; 

– одржава 

личну 

хигијену; 

– учествује у 

одржавању 

простора у 

коме 

живи и 

борави; 

– схвати 

значај 

коришћења 

воћа у 

исхрани; 

– правилно се 

понаша за 

столом. 

комбинована 

метода, 

такмичарска, 

кружна 

метода, 

метода 

проверавања 
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Међупредметне комепетнције 

 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1.  

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

1. Компетенција за учење 2. Комуникација 7. Одговорно 

учешће у демократском друштву 10. Естетичка 

компетенција 5. Решавање проблема 6. Сарадња 

 

2.  

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

1. Компетенција за целоживотно учење 2. Комуникација 3. 

Рад са подацима и информацијама 7. Одговорно учешће у 

демократском друштву 10. Естетичка компетенција 5. 

Решавање проблема 6. Сарадња 4. Дигитална компетенција 

 

3.  

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

9. Одговоран однос према околини 3. Рад са подацима и 

информацијама 7. Одговорно учешће у демократском 

друштву 10. Естетичка компетенција 5. Решавање проблема 

6. Сарадњаа 
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ДИГИТАЛНИ СВЕТ 
 

Сл. гласник РС – Просветни гласник бр. 2/2020 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне 

компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и 

правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и 

развој алгоритамског начина размишљања. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

РАЗРЕД: први 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1.  

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 

1. препозна дигиталне уређаје из окружења и 

именује неке од њих; 2. наведе неке од животних 

ситуација у којима дигитални уређаји олакшавају 

обављање послова; 3. упореди начине рада и 

живота људи пре и после појаве дигиталних 

уређаја; 4. упореди начине креативног 

изражавања са дигиталним уређајима и без њих; 

5. користи дигиталне уџбенике за учење 

(самостално и/или уз помоћ наставника);6. 

упореди дигитални и папирни уџбеник; 

11 7 18 

2.  

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

1. упореди традиционалне видове комуникације 

са комуникацијом посредством дигиталних 

уређаја; 2. наведе неке од карактеристика 

„паметног“ дигиталног уређаја; 3. наведе на који 

начин дигитални уређаји могу да допринесу 

упознавању културне баштине; 4. наведе основна 

правила за коришћење дигиталних уређаја како не 

би угрозио здравље; 5. наведе неке од 

4 4 8 
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здравствених ризика везаних за прекомерно или 

неправилно коришћење дигиталних уређаја; 6. 

доведе у везу начин одлагања електронског 

отпада са загађењем животне средине; 7. наброји 

основне податке о личности; 8. објасни зашто 

саопштавање података о личности представља 

ризично понашање при комуникацији помоћу 

дигиталних уређаја; 9. именује особе или 

институције којима се треба обратити за помоћ у 

случајуконтакта са непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, злонамерним особама или 

особама које комуницирају на неприхватљив 

начин; 10. наведе основне препоруке за руковање 

дигиталним уређајем на одговоран начин 

(примена мера физичке заштите) и објасни зашто 

је важно примењивати их; 11. анализира 

једноставан познати поступак/активност и 

предлаже кораке за његово спровођење; 

3.  

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

12. протумачи симболе познатог/договореног 

значења и спроведе поступак описанњима; 13. 

уочи и исправи грешку у симболима израженом 

6 4 10 
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упутству (алгоритму), провери ваљаност свог 

решења и по потреби га поправи; 14.доведе у везу 

алгоритам и понашање дигиталног уређаја 
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Облик рада Методе 

1.  

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

1. препозна 

дигиталне уређаје 

из окружења и 

именује неке од 

њих; 2. наведе неке 

од животних 

ситуација у којима 

дигитални уређаји 

олакшавају 

обављање послова; 

3. упореди начине 

рада и живота људи 

пре и после појаве 

дигиталних уређаја; 

4. упореди начине 

креативног 

изражавања са 

дигиталним 

Различит изглед 

дигиталних 

уређаја. 

Дигитални уређаји 

у различитим 

занимањима. 

Учење уз помоћ 

дигиталних 

уџбеника. 

Креативно 

изражавање са 

дигиталним 

уређајима и без 

њих. 

Комуникација 

посредством 

дигиталних 

уређаја. 

Фронтални 

Индивидуални 

Рад у пару 

Рад у групи  

Дијалошка, 

монолошка, 

демонстративна 

метода, игровна 

метода, метода 

решавања 

проблема, 

метода 

самосталног 

учења 

-Ликовна 

култура 

-верска настава 

-свет око нас 

-физичко 

васпитање 

посматрање 

разговори 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активности 

домаћи 

задаци 

задовољство 

ученика на 

часу 

Критеријуми за 

процену: 

-Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компентенција 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова 

-Да ли је добар 

избор 

наставних 

метода и 

облика рада 

- да ли су 
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уређајима и без 

њих; 5. користи 

дигиталне уџбенике 

за учење 

(самостално и/или 

уз помоћ 

наставника);6. 

упореди дигитални 

и папирни уџбеник; 

Дигитални уређај 

и паметни 

дигитални уређај. 

Коришћење 

дигиталних 

уређаја за 

повећање прилика 

за учење и 

стицање искуства 

ученика у области 

науке, културе и 

уметности. 

 

задаци добро 

диференцирани 

-да ли су 

захтеви у 

задацима били 

превише тешки 

или лаки 

-колико су 

садржаји 

нас.јед.били 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа 

2.  

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

1. упореди 

традиционалне 

видове 

комуникације са 

комуникацијом 

посредством 

дигиталних уређаја; 

2. наведе неке од 

Дигитални уређај 

и наше здравље 

(вид, положај 

тела, време пред 

екраном, 

дигитални уређај 

као отпад). 

Подаци о 

Фронтални 

Индивидуални 

Рад у пару 

Рад у групи 

Дијалошка, 

монолошка, 

демонстративна 

метода, 

игровна метода, 

метода 

решавања 

проблема, 

Српски језик, 

математика, 

ликовна 

култура, свет 

око нас, верска 

настава, 

физичко 

васпитање 

посматрање 

разговори 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активности 

домаћи 

Критеријуми за 

процену: 

-Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компентенција 

-Да ли је за 
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карактеристика 

„паметног“ 

дигиталног уређаја; 

3. наведе на који 

начин дигитални 

уређаји могу да 

допринесу 

упознавању 

културне баштине; 

4. наведе основна 

правила за 

коришћење 

дигиталних уређаја 

како не би угрозио 

здравље; 5. наведе 

неке од 

здравствених 

ризика везаних за 

прекомерно или 

неправилно 

коришћење 

личности и 

њихова заштита 

при комуникацији 

помоћу 

дигиталних 

уређаја. Помоћ у 

случају контакта 

са непримереним 

дигиталним 

садржајем, 

непознатим, 

злонамерним 

особама или 

особама које 

комуницирају на 

неприхватљив 

начин. Одговорно 

руковање 

дигиталним 

уређајем (мере 

физичке заштите, 

метода 

самосталног 

учења 

задаци 

задовољство 

ученика на 

часу 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова 

-Да ли је добар 

избор 

наставних 

метода и 

облика рада 

- да ли су 

задаци добро 

диференцирани 

-да ли су 

захтеви у 

задацима били 

превише тешки 

или лаки 

-колико су 

садржаји 

нас.јед.били 

усаглашени са 



103 

дигиталних уређаја; 

6. доведе у везу 

начин одлагања 

електронског 

отпада са загађењем 

животне средине; 7. 

наброји основне 

податке о личности; 

8. објасни зашто 

саопштавање 

података о 

личности 

представља ризично 

понашање при 

комуникацији 

помоћу дигиталних 

уређаја; 9. именује 

особе или 

институције којима 

се треба обратити за 

помоћ у 

коришћење 

лозинке) 

артикулацијом 

часа 
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случајуконтакта са 

непримереним диг. 

садржајем, 

непознатим, 

злонамерним 

особама или 

особама које 

комуницирају на 

неприхватљив 

начин; 10. наведе 

основне препоруке 

за руковање 

дигиталним 

уређајем на 

одговоран начин 

(примена мера 

физичке заштите) и 

објасни зашто је 

важно примењивати 

их; 11. анализира 

једноставан познати 
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поступак/активност 

и предлаже кораке 

за његово 

спровођење 

3.  

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

12. протумачи 

симболе 

познатог/договореног 

значења и спроведе 

поступак 

описанњима; 13. уочи 

и исправи грешку у 

симболима 

израженом упутству 

(алгоритму), провери 

ваљаност свог 

решења и по потреби 

га поправи 

(самостално или 

сараднички); 14. 

доведе у везу 

алгоритам и 

понашање 

Разлагање 

проблема на мање 

целине. 

Осмишљавање 

корака који воде до 

решења 

једноставног 

проблема.Тумачење 

постојећих и 

креирање 

алгоритама 

изражених 

симболима. 

Уочавање и 

исправљање 

грешака у 

алгоритму. 

Тумачење 

Фронтални 

Индивидуални 

Рад у пару 

Рад у групи 

Дијалошка, 

монолошка, 

демонстративна 

метода, игровна 

метода, метода 

решавања 

проблема, 

метода 

самосталног 

учења 

Српски језик 

Математика 

Ликовна култура 

Верска настава 

Свет око нас 

Физичко 

васпитање 

посматрање 

разговори 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активности 

домаћи 

задаци 

задовољство 

ученика на 

часу 

Критеријуми за 

процену: 

-Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компентенција 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова 

-Да ли је добар 

избор 

настав.метода 

и облика рада 

- да ли су 
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дигиталног уређаја понашања 

дигиталног уређаја 

у односу на 

приказани 

алгоритам. 

задаци добро 

диференцирани 

-да ли су 

захтеви у 

задацима били 

превише тешки 

или лаки 

-колико су 

садржаји 

нас.јед.били 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа 

 
Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1.  

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 

1. Компетенција за целоживотно учење 4. Дигитална 

компетенција 10. Естетичка компетенција 3. Рад подацима 

и информацијама 2. Комуникација 6. Сарадња 
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2.  

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

1. Компетенција за целоживотно учење 4. Дигитална 

компетенција, 10. Естетичка компетенција, 3. Рад подацима 

и информацијама,6. Сарадња 9. Одговоран однос према 

околини 7. Одговорно учешће у демократском друштву 8. 

Одговоран однос према здрављу 

 

3.   

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

1. Компетенција за учење 4. Дигиталнакомпетенција 10. 

Естетичка компетенција 3. Рад подацима и информацијама 

6. Сарадња 2. Комуникација 9. Одговоран однос према 

околини 7. Одговорно учешће у демократском друштву 8. 

Одговоран однос према здрављу 
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ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 

 
Службени гласник бр.  78-2017 
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

 

 

Циљ учења енглеског језика у првом разреду је стицање свести о језику 

као основном  комуникационом средству, усвајање функционалних знања 

о језичком систему и култури. Стицање позитивног односа према другим 

језицима и културама као и према сопственом језику и културном наслеђу 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: ПРВИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1 ПОЗДРАВЉАЊЕ 

 

 

Ученик треба да поздрави и отпоздрави 

користећи најједносатвија језичка 

средства, 

- 

 

4 4 8 

2  

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ,ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ  

ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА  

 

- да представи себе и другог 

разуме једноставно постављена питања 

личне природе и одговара на њих 

 

 

4 4 8 

3  

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ  

 ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И НАЛОГА 

 

-  

- разуме кратка и једноставна упутстав и 

реагује на њих 

- даје кратка упутства и налоге 

- 

 

4 4 8 
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4 ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ  У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ И 

ИЗВИЊЕЊА 

 

да упути позив на заједничку активност 

Разуме кратке и једноставне молбе и реагује 

на њих 

Да упути кратке и једноставне молбе 

Да изрази извињења,искаже и прихвати 

захвалност на једноставан начин 

4 4 8 

5 ЧЕСТИТАЊЕ Да разуме једноставно исказане честитке и 

одговори на њих,да упути честитке, 

4 4 8 

6 ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ 

БИЋА, 

ПРЕДМЕТА И  МЕСТА 

Да препозна  и именује жива бића, предмета и 

места,да опише жива бића,предмете и места из 

непосредног окружења,да опише бића,предмете и 

места једноставним језиком 

4 4 8 

7 ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА  

У ПРОСТОРУ 

Да разуме обавештења о положају у простору, 

Тражи и пружа кратка и једноставна обавештења 

о положају у простору 

Разуме обавештења о положају у простору и 

реагује на њих 

4 4 8 

8 ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА,НЕПРИПАД

Разуме једноставне исказе којима се изражава 

припадање и неприпадање,поседовање и 

4 4 8 
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АЊА  

ПОСЕДОВАЊА И 

НЕПОСЕДОВАЊА 

непоседовања 

Тражи и даје једноиставне исказе којима се 

изражава припадање и неприпадање 

9 IИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

Разуме једноставне исказе којима се изражава 

допадање и недопадање 

Тражи и даје мишљења којима изражава 

допадање и недопадање  

4 4 8 
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

1 Hello 

Поздрави 

Поздрављање 

и 

представљање 

- поздраве и отпоздраве 

примењујући 

најједноставнија језичка 

средства; 

- представе себе 

- разумеју кратка и 

једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих 

Hello! Goodbye! 

Yes. No. 

I’m (Ana). And 

you? 

Основне боје: 

blue, green, red, 

yellow, 

pinkРецептивно: 

основни налози 

за рад у разреду 

(Stand up. Come 

here. Listen. 

Look. Quiet, 

please. Sit down. 

What’s this) 

Duck. What 

colour is it?) 

Фронтални 

Дискусија 

Индивидуа 

Лни,у групи, 

индивидуални 

Аудио 

Текст 

Дијалог 

Драмска 

игра 

Грађанско 

васпитање, 

ликовна, 

музичка и 

драмска 

уметност,српски 

Језик,свет око 

нас 

Усмена 

Провера, 

Разговор, 

дискусија 

Разговор 

анкета 

2 My body 

Моје тело 

Поздрављање; 

представљање 

себе   и 

других; 

- поздраве и отпоздраве 

примењујући 

најједноставнија језичка 

средства; 

- искажу бројеве од 1 до 5 

- разумеју кратка и 

Делови тела: 

body, feet, 

hands, head 

Фразе: My 

(body/feet) 

Императив: clap 

Фронтални 

Дискусија 

Индивидуа 

Лни,у групи, 

индивидуални 

Аудио 

Текст 

Дијалог 

Драмска 

игра 

Грађанско 

васпитање, 

ликовна, 

музичка и 

драмска 

уметност,српски 

Усмена 

Провера, 

Разговор, 

дискусија 
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разумевање и 

давање 

једноставних 

упутстава и 

налога; 

описивање 

живих бића 

једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих 

- дају кратка и 

једноставна упутства и 

налоге 

your hands, 

move your body, 

touch your head, 

stamp your feet 

right, left 

Бројеви: 1-5 

Рецептивно: 

How many 

(monsters)? 

What colour is 

it? What number 

is missing? Who 

am I? Cut out. 

Today, it’s story 

time! Girl. Boy. 

Go. Stop. 

Језик,свет око 

нас 

3 My family 

Моја 

породица 

Представљање 

себе и других, 

давање и 

тражење 

основних 

информација 

о себи и 

другима; 

разумевање и 

- представе себе и 

чланове породице 

- разумеју кратка и 

једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих 

- разумеју јасно 

постављена једноставна 

питања личне природе и 

одговоре на њих 

- дају једноставне налоге 

- искажу извињење на 

једноставан начин 

Family: mum, 

dad, brother, 

sister, grandma, 

grandpa, friend 

Активности: 

jump, run, turn 

Придеви: big, 

small 

Фразе: Oh, no! 

Sorry. This is my 

family. 

Рецептивно: 

Фронтални 

Дискусија 

Индивидуа 

Лни,у групи, 

индивидуални 

Аудио 

Текст 

Дијалог 

Драмска 

игра 

Грађанско 

васпитање, 

ликовна, 

музичка и 

драмска 

уметност,српски 

Језик,свет око 

нас 

Усмена 

Провера, 

Разговор, 

дискусија 
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давање 

једноставних 

упутстава и 

налога; 

исказивање 

извињења 

 

 

 How many 

(brothers)? 

Who’s this? Is he 

your brother? 

Who’s missing? 

This is my 

(mum). 

Happy, sad, baby 

He’s, she’s 

Cut out.  

Налози за рад 

на часу. 

4 My classroom 

Моја 

учионица 

Описивање 

предмета и 

места; 

разумевање и 

давање 

једноставних 

упутстава и 

налога; 

давање и 

тражење 

основних 

информација 

о предметима; 

- упуте кратке и 

једноставне молбе 

- препознају и именују 

предмете из непосредног 

окружења 

- опишу предмете 

користећи једноставна 

језичка средства 

- разумеју кратке и 

једноставне молбе и 

реагују на њих 

Предмети у 

учионици: 

Classroom, 

chair, pen, 

pencil, table, 

bag, book, 

crayon, rubber, 

board, carpet, 

desk 

Фразе: Pick up a 

(pen)! Point to a 

(chair)! What’s 

in your bag? 

Your bag, 

please. A (red) 

(crayon) please. 

Фронтални 

Дискусија 

Индивидуа 

Лни,у групи, 

индивидуални 

Аудио 

Текст 

Дијалог 

Драмска 

игра 

Грађанско 

васпитање, 

ликовна, 

музичка и 

драмска 

уметност,српски 

Језик,свет око 

нас 

Усмена 

Провера, 

Разговор, 

дискусија 
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исказивање 

молбе и 

захвалности 

 

Here you are. 

Give/Show me 

your (book), 

please.Thank 

you. Thanks. 

a (green) (book), 

a (big) bag) 

Рецептивно: 

налози у 

учионици, 

питања о 

предметима у 

учионици  

5 Animals 

Животиње 

Описивање 

животиња; 

разумевање и 

давање 

једноставних 

упутстава и 

налога; 

давање и 

тражење 

основних 

информација 

о животињама 

 

- препознају и именују 

жива бића 

- разумеју једноставне 

описе живих бића 

- опишу жива бића 

користећи једноставна 

језичка средства 

- искажу бројеве од 1 до 

10 

Бројеви: 6-10 

Животиње: 

animals, , bird, 

cat, horse, 

rabbit, dog, fish, 

hamster, 

tortoise, puppies 

Боје: black, 

white 

Фразе: It’s a 

(dog). How 

many? Let’s go! 

A (big) (dog). A 

(pink) (rabbit). 

Рецептивно: 

Фронтални 

Дискусија 

Индивидуа 

Лни,у групи, 

индивидуални 

Аудио 

Текст 

Дијалог 

Драмска 

игра 

Грађанско 

васпитање, 

ликовна, 

музичка и 

драмска 

уметност,српски 

Језик,свет око 

нас 

Усмена 

Провера, 

Разговор, 

дискусија 
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These are dogs. 

How many 

(dogs)? 

6 Happy 

Christmas  

Срећан 

Вожић 

Честитање 

- разумеју једноставно 

исказане честитке и 

одговоре на њих  

- упуте једноставне 

честитке 

Вокабулар и 

фразе везане за 

Божић: bell, 

presents, star, 

stocking; Happy 

Christmas! 

Christmas card, 

Christmas tree, 

Father 

Christmas 

Фронтални 

Дискусија 

Индивидуа 

Лни,у групи, 

индивидуални 

Аудио 

Текст 

Дијалог 

Драмска 

игра 

Грађанско 

васпитање, 

ликовна, 

музичка и 

драмска 

уметност,српски 

Језик,свет око 

нас 

Усмена 

Провера, 

Разговор, 

дискусија 

 

7 The sea 

Море 

Давање и 

тражење 

основних 

информација 

о другима; 

описивање 

живих бића; 

исказивање 

осећања 

- опишу жива бића 

користећи једноставна 

језичка средства 

- разумеју и искажу 

основна осећања кратким 

и једноставним језичким 

средствима 

Sea animals: 

fish, crab, 

octopus, 

seahorse, 

starfish, shell, 

turtle 

brown, grey, 

orange, purple 

happy, sad, 

beach, clean, 

dirty 

I’m (happy). We 

are happy in the 

sea. It’s (purple). 

It’s (clean). 

Фронтални 

Дискусија 

Индивидуа 

Лни,у групи, 

индивидуални 

Аудио 

Текст 

Дијалог 

Драмска 

игра 

Грађанско 

васпитање, 

ликовна, 

музичка и 

драмска 

уметност,српски 

Језик,свет око 

нас 

Усмена 

Провера, 

Разговор, 

дискусија 
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Рецептивно: 

питања о живим 

бићима 

8 Toys 

Изражавање 

припадања / 

неприпадања 

и поседовања 

/ 

непоседовања; 

честитање; 

описивање 

предмета; 

позив и 

реаговање на 

позив за 

учешће у 

заједничкој 

активности 

- разумеју једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање 

и реагују на њих 

- траже и дају једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање 

- разумеју позив и реагују 

на њега 

- упуте позив на 

заједничку активност 

Toys: ball, boat, 

doll, teddy bear, 

car, kite, train, 

yo-yo. 

old, new 

It’s a (doll). I’ve 

got a (car). I’ve 

got a (red) (car). 

Let’s fly! Let’s 

play! Let’s sing! 

Cool! Super! 

Great! Ok. 

Sorry, I 

can’t.Happy 

Birthday! It’s 

new. It’s old. 

Рецептивно: 

питања у вези с 

предметима, 

играчке. Налози 

за рад на часу. 

Фронтални 

Дискусија 

Индивидуа 

Лни,у групи, 

индивидуални 

Аудио 

Текст 

Дијалог 

Драмска 

игра 

Грађанско 

васпитање, 

ликовна, 

музичка и 

драмска 

уметност,српски 

Језик,свет око 

нас 

Усмена 

Провера, 

Разговор, 

дискусија 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1 Hello 

Поздрави 

Поздрављање и представљање 

Компетенција за учење,дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву, 

Естетичка компетенција,комуникација, 

Одговорни однос према околини,одговорни однос према  

Здрављу,предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву,решавање проблема,сарадња 

ПСТ.1.1.1. Разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у 

јасно 

контекстуализованом и 

спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме 

једноставне поруке и 

питања која се односе 

на једноставне 

информације и 

непосредно окружење. 

 

 

2 My body 

Моје тело 

Компетенција за учење,дигитална компетенција, ПСТ.1.1.1. Разуме 

фреквентне речи и 



123 

Поздрављање; представљање себе   

и других; разумевање и давање 

једноставних упутстава и налога; 

описивање живих бића 

Одговорно учешће у демократском друштву, 

Естетичка компетенција,комуникација, 

Одговорни однос према околини,одговорни однос према  

Здрављу,предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву,решавање проблема,сарадња 

једноставне изразе у 

јасно 

контекстуализованом и 

спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме 

једноставне поруке и 

питања која се односе 

на једноставне 

информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме 

кратка, једноставна, 

разговетно и споро 

изговорена упутства. 

 

3 My family 

Моја породица 

Представљање себе и других, 

давање и тражење основних 

информација о себи и другима; 

разумевање и давање једноставних 

упутстава и налога; исказивање 

извињења 

 

 

Компетенција за учење,дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву, 

Естетичка компетенција,комуникација, 

Одговорни однос према околини,одговорни однос према  

Здрављу,предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву,решавање проблема,сарадња 

ПСТ.2.1.1. Разуме 

краће низове (2–3) 

саопштења, упутстава, 

молби који се односе 

на његове потребе и 

интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме 

основни смисао и 

главне информације из 

разговора двоје или 
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више (са)говорника о 

блиским и познатим 

темама, уколико се 

говори разговетно и 

умереним темпом. 

4 My classroom 

Моја учионица 

Описивање предмета и места; 

разумевање и давање једноставних 

упутстава и налога; давање и 

тражење основних информација о 

предметима; исказивање молбе и 

захвалности 

 

Компетенција за учење,дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву, 

Естетичка компетенција,комуникација, 

Одговорни однос према околини,одговорни однос према  

Здрављу,предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву,решавање проблема,сарадња 

 

ПСТ.1.1.1. Разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у 

јасно 

контекстуализованом и 

спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме 

једноставне поруке и 

питања која се односе 

на једноставне 

информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме 

кратка, једноставна, 

разговетно и споро 

изговорена упутства. 

ПСТ.1.2.4. Користи 

елементарне и 

најфреквентније речи и 

изразе за обављање 
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основних 

комуникативних 

активности. 

 

 

5 Animals 

Животиње 

Описивање животиња; разумевање 

и давање једноставних упутстава и 

налога; давање и тражење основних 

информација о животињама 

 

Компетенција за учење,дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву, 

Естетичка компетенција,комуникација, 

Одговорни однос према околини,одговорни однос према  

Здрављу,предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву,решавање проблема,сарадња 

 

 

ПСТ.2.1.2. Разуме 

основни смисао и 

главне информације из 

разговора двоје или 

више (са)говорника о 

блиским и познатим 

темама, уколико се 

говори разговетно и 

умереним темпом. 

 

6 Happy Christmas  

Срећан Вожић 

Честитање 

Компетенција за учење,дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву, 

Естетичка компетенција,комуникација, 

Одговорни однос према околини,одговорни однос према  

Здрављу,предузимљивост и оријентација ка 

ПСТ.1.1.2. Разуме 

једноставне поруке и 

питања која се односе 

на једноставне 

информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме 

кратка, једноставна, 

разговетно и споро 
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предузетништву,решавање проблема,сарадња изговорена упутства. 

ПСТ.1.1.4. Разуме 

кратка саопштења и 

питања која се односе 

на познате / блиске 

теме. 

ПСТ.1.2.1. Препознаје 

и разумљиво изговара 

једноставније гласове и 

најчешће гласовне 

групе и познаје основне 

интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

 

7 The sea 

Море 

Давање и тражење основних 

информација о другима; описивање 

живих бића; исказивање осећања 

Компетенција за учење,дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву, 

Естетичка компетенција,комуникација, 

Одговорни однос према околини,одговорни однос према  

Здрављу,предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву,решавање проблема,сарадња 

ПСТ.2.1.16. Исказује 

допадање и 

недопадање, слагање и 

неслагање и 

једноставним језичким 

средствима даје кратко 

објашњење. 

ПСТ.2.1.1. Разуме 

краће низове (2–3) 

саопштења, упутстава, 

молби који се односе 

на његове потребе и 
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интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме 

основни смисао и 

главне информације из 

разговора двоје или 

више (са)говорника о 

блиским и познатим 

темама, уколико се 

говори разговетно и 

умереним темпом. 

 

8 Toys 

Изражавање припадања / 

неприпадања и поседовања / 

непоседовања; честитање; 

описивање предмета; позив и 

реаговање на позив за учешће у 

заједничкој активности 

Компетенција за учење,дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву, 

Естетичка компетенција,комуникација, 

Одговорни однос према околини,одговорни однос према  

Здрављу,предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву,решавање проблема,сарадња 

ПСТ.1.1.1. Разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у 

јасно 

контекстуализованом и 

спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме 

једноставне поруке и 

питања која се односе 

на једноставне 

информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме 

кратка, једноставна, 

разговетно и споро 
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изговорена упутства. 

 

 

 

Образовни стандарди за наставни предмет – енглески језик 

 
 

Тема/област 

Ниво образовних стандарда 

Основни  Средњи  Напредни 

Поздрављање ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке 

и питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

 

 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и 

одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка 

средстава приликом 

поздрављања, представљања, 

добродошлице, окончања 

комуникације, захваљивања, 

извињавања, давања података о 

себи, распитивања о основним 

подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, 

чиме се бави итд.) 

 

 

Представљање себе и 

других.Давање 

информација о себи. 

Давање и тражење 

информација о другима. 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке 

и питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове 

(2–3) саопштења, упутстава, 

молби који се односе на његове 

потребе и интересовања. 
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једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

 

Разумевање и давање 

упутстава и налога 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке 

и питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује 

или представља људе, предмете у 

свакодневној употреби, места, 

уобичајене активности користећи 

најједноставнија језичка средства. 

 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове 

(2–3) саопштења, упутстава, 

молби који се односе на његове 

потребе и интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни 

смисао и главне информације из 

разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и 

познатим темама, уколико се 

говори разговетно и умереним 

темпом. 

 

 

Позив на учешће у 

заједничкој активности. 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке 

и питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења 

и питања која се односе на познате / 

блиске теме. 
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Исказивање 

молби,захвалности и 

звињења. 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке 

и питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и 

извињења. 

 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове 

(2–3) саопштења, упутстава, 

молби који се односе на његове 

потребе и интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни 

смисао и главне информације из 

разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и 

познатим темама, уколико се 

говори разговетно и умереним 

темпом. 

 

 

 

Честитање 

 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору. 

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења 

и питања која се односе на познате / 

блиске теме. 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве 

свакодневног живота циљних 

култура (нпр. начин исхране, радно 

време, навике, празници, разонода). 

 

 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

усменог исказа на страном језику. 

 

 

 

 

Описивање живих 

бића,предмета и појава 

 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке 

и питања која се односе на 

 

 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао 

и главне информације из 

разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и 

познатим темама, уколико се 

 

 



131 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и 

најфреквентније речи и изразе за 

обављање основних комуникативних 

активности. 

 

говори разговетно и умереним 

темпом. 

 

 

Исказивање потреба и 

осећања 

 

 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења 

и питања која се односе на познате / 

блиске теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет 

једноставног разговора других лица о 

познатим / блиским темама (нпр. 

личне и породичне ствари, 

непосредно окружење) уколико се 

говори споро и разговетно. 
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Исказивање положаја у 

простору 

 

 

 

 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке 

и питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

 

 

 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове 

(2–3) саопштења, упутстава, 

молби који се односе на његове 

потребе и интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао 

и главне информације из 

разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и 

познатим темама, уколико се 

говори разговетно и умереним 

темпом. 

ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао 

и главне информације споријих, 

јасно артикулисаних монолошких 

излагања и прича о познатим и 

узрасно адекватним темама, уз 

одговарајућу визуелну подршку, 

паузе и понављања. 

 

 

 

 

Исказивање 

припадањаи н 

Неприпадања 

Поседовања и 

непоседовања 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке 

и питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења 

и питања која се односе на познате / 

блиске теме. 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове 

(2–3) саопштења, упутстава, 

молби који се односе на његове 

потребе и интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао 

и главне информације из 

разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и 

познатим темама, уколико се 

говори разговетно и умереним 

темпом. 
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изговара једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и познаје 

основне интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

 

ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао 

и главне информације споријих, 

јасно артикулисаних монолошких 

излагања и прича о познатим и 

узрасно адекватним темама, уз 

одговарајућу визуелну подршку, 

паузе и понављања. 

 

Исказивање допадања и 

недопадања 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке 

и питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво 

изговара једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и познаје 

основне интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и 

недопадање, слагање и неслагање 

и једноставним језичким 

средствима даје кратко 

објашњење. 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове 

(2–3) саопштења, упутстава, 

молби који се односе на његове 

потребе и интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао 

и главне информације из 

разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и 

познатим темама, уколико се 

говори разговетно и умереним 

темпом. 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 
Сл. гласник РС –просветни гласник бр. 10/17 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења програма грађанског васпитања је подстицање развоја 

личности која је одговорна према својим правима и правима других, 

отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу 

школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности 

демократског друштва. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

РАЗРЕД: Први 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. ЉУДСКА ПРАВА – наведе у чему је успешан и у чему жели да 

напредује; 

– уочава међусобне разлике и сличности са 

другим ученицима у одељењу; 

– понаша се на начин који не угрожава потребе, 

права и осећања других; 

– препозна код себе и других основна осећања; 

– препознаје примере поштовања и кршења права 

детета у свом окружењу, причама, филмовима; 

6 4 10 

2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО – преиспитује своје поступке и прихвата да не мора 

увек да буде у праву; 

– тражи помоћ у ситуацијама кршења својих и туђих 

права; 

– разликује добру и лошу комуникацију у сопственом 

искуству, ближем окружењу, књижевним делима, 

филмовима; 

– комуницира слушајући саговорника и тражи 

објашњење онога што не разуме; 

– слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје 

предлоге и прихвата да други могу имати другачије 

мишљење; 

– сарађује и преузима различите улоге у групи/тиму; 

8 4 12 

3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

– договара се и одлучује у доношењу одељењских 

правила и да се понаша у складу са њима; 

– својим речима образложи неопходност правила која 

регулишу живот у заједници; 

– препозна добре стране свог одељења и оно што би 

требало променити/побољшати; 

5 3 8 
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– заједно са вршњацима и наставником учествује у 

решавању проблема у одељењу; 

4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ – учествује у изради плана једноставне акције; 

– са другим ученицима изводи и документује 

једноставну акцију; 

– доприноси промоцији акције; 

– на једноставан начин вреднује изведену акцију. 

3 3 6 
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

1. ЉУДСКА 

ПРАВА 

– наведе у чему је 

успешан и у чему 

жели да напредује; 

– уочава међусобне 

разлике и сличности 

са другим ученицима 

у одељењу; 

– понаша се на начин 

који не угрожава 

потребе, права и 

осећања других; 

– препозна код себе и 

других основна 

осећања; 

– препознаје примере 

поштовања и кршења 

права детета у свом 

окружењу, причама, 

филмовима; 

 

 

 

 

 

 

 

Идентитет 

Потребе и права 

Права детета 

Кршење и 

заштита права 

 

 

Фронтални 

Индивидуални  

Групни 

Рад у пару 

 

Разговора 

Демонстрације 

Илустрације 

Рад на тексту 

Кооперативне 

 

Заступљеност 

у свим 

наставним 

предметима 

Посматрање 

Праћење 

ангажовања 

ученика  

Продукти 

ученикових 

активности 

Белешке 

Задовољство 

при раду 

Процена 

остварености 

исхода  према 

утврђеним 

критеријумима 

2. ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

– преиспитује своје 

поступке и прихвата да 

не мора увек да буде у 

праву; 

– тражи помоћ у 

 

Функционисање 

заједнице 

Фронтални 

Индивидуални  

Групни 

Рад у пару 

Разговора 

Демонстрације 

Илустрације 

Рад на тексту 

Заступљеност 

у свим 

наставним 

предметима 

Посматрање 

Праћење 

ангажовања 

ученика  
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ситуацијама кршења 

својих и туђих права; 

– разликује добру и 

лошу комуникацију у 

сопственом искуству, 

ближем окружењу, 

књижевним делима, 

филмовима; 

– комуницира 

слушајући саговорника 

и тражи објашњење 

онога што не разуме; 

– слободно износи 

мишљење, образлаже 

идеје, даје предлоге и 

прихвата да други могу 

имати другачије 

мишљење; 

– сарађује и преузима 

различите улоге у 

групи/тиму; 

 Кооперативне 

 

Продукти 

ученикових 

активности 

Белешке 

Задовољство 

при раду 

3. ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

– договара се и 

одлучује у доношењу 

одељењских правила и 

да се понаша у складу 

са њима; 

– својим речима 

образложи 

неопходност правила 

која регулишу живот у 

заједници; 

– препозна добре 

стране свог одељења и 

 

Комуникација 

Сарадња  

 

Фронтални 

Индивидуални  

Групни 

Рад у пару 

 

Разговора 

Демонстрације 

Илустрације 

Рад на тексту 

Кооперативне 

 

Заступљеност 

у свим 

наставним 

предметима 

Посматрање 

Праћење 

ангажовања 

ученика  

Продукти 

ученикових 

активности 

Белешке 

Задовољство 
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оно што би требало 

променити/побољшати; 

– заједно са 

вршњацима и 

наставником учествује 

у решавању проблема у 

одељењу; 

при раду 

4. ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

– учествује у изради 

плана једноставне 

акције; 

– са другим ученицима 

изводи и документује 

једноставну акцију; 

– доприноси промоцији 

акције; 

– на једноставан начин 

вреднује изведену 

акцију. 

Планирање и 

извођење 

једноставне 

акције у 

одељењу/групи 

Фронтални 

Индивидуални  

Групни 

Рад у пару 

 

Разговора 

Демонстрације 

Илустрације 

Рад на тексту 

Кооперативне 

 

Заступљеност 

у свим 

наставним 

предметима 

Посматрање 

Праћење 

ангажовања 

ученика  

Продукти 

ученикових 

активности 

Белешке 

Задовољство 

при раду 
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Међупредметне комепетнције 

 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1.  ЉУДСКА ПРАВА 1. Компетенција за целоживотно учење 2. Комуникација 3. 

Рад с подацима и информацијама 4. Дигитална 

компетенција 5. Решавање проблема 6. Сарадња 7. 

Одговорно учешће у демократском друштву 8. Одговоран 

однос према здрављу 9. Одговоран однос према околини 10. 

Естетичка компетенција 

 

2.  ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 1. Компетенција за целовито учење 2. Комуникација 3. Рад 

са подацима и информацијама 7. Одговорно учешће у 

демократском друштву 10. Естетичка компетенција 5. 

Решавање проблема 6. Сарадња 4. Дигитална компетенција 

 

3.  ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

1.Компетенција за целоживотно учење 2. Комуникација 4. 

Дигитална компетенција 6. Сарадња 7. Одговорно учешће у 

демократском друштву 8. Одговоран однос према здрављу 

9. Одговоран однос према околини 10. Естетичка 

компетенција 
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4.  ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ Свет око нас – Природа, човек, друштво Српски језик – 

Језичка култура: Различите комуникативне ситуације 

(комуникација са одраслима и са вршњацима; у школи, у 

продавници, телефонски разговор, поздрављања, честитања 

и сл.) Ликовна култура –Споразумевање: Говор тела. 

Поглед, израз лица, држање тела, гест и кретање, однос 

вербалне и невербалне комуникације. 

 



144 

 

 

 

 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 
 

Службени гласник РС – Пр. гласник 11/2016 
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Циљ предмета: 

 

Циљ наставе православног катихизиса у овом разреду јесте прихватање да 

је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у 

заједници слободе са другом личношћу. 

. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

РАЗРЕД: Први 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. УПОЗНАВАЊЕ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА И НАЧИН 

РАДА 

Ученик ће да разуме основнa сазнања о темама 

које ће се обрађивати на настави; бити подстакнут 

да активно учествује на часовима верске наставе  
 

1  1 

2. ЗАЈЕДНИЦА КАО ОСНОВ 

ЖИВОТА 

 

Ученик ће моћи да опише и објасни значење 

појма заједнице као и његов однос према њему 

блиским особама (породици) ; моћи да препозна 

да не можемо једни без других;  знати да нас 

љубав повезује са другима; знати да се правилно 

осени крсним знаком; знати да је Бог Света 

Тројица (Заједница);  знати да крштењем 

постајемо  чланови Божје породице (Цркве) ; 

пожелети да чини добро другима (ближњима) у 

својој заједници ; желети да изражава хришћанску 

љубав према Богу и ближњим 

 

 

 

2 2 4 

3. ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАВИ 

БОГА, ЧОВЕКА И 

ПРИРОДЕ 

 

Ученик ће знати да заједница са Богом почива на 

слободи; знати да је послушност израз љубави ; моћи 

да препозна да је даривање плод љубави ; моћи да 

сазна да је молитва разговор са Богом; моћи да усвоји 

текст молитве Оче наш; знати да је Бог Отац створио 

свет из љубави ; моћи да препозна да је наш живот 

Божји дар; знати да Бог жели да живимо у заједници 

са Њим; показивати жељу да љубав исказује на 

конкретан начин; бити мотивисан да љубав према 

Богу изражава молитвом 

3 2 5 
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4. НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ 

БОЖЈА - ХРИСТОС СЕ 

РОДИ! 
 

Ученик ће моћи да препозна основне догађаје 

библијске приповести о Христовом рођењу ; моћи 

да препозна и именује главне личности из 

библијске приче о Христовом рођењу ( уз помоћ 

иконе празника и по кључним симболима);  моћи 

да препозна да је прослава празника догађај целе 

породице кроз који се остварује заједница 

љубави; моћи да усвоји текст (садржај) и 

мелодију песме ( Божић, Божић ); моћи да 

препозна да је Свети Сава посветио свој живот 

Богу због љубави према Њему;  код ученика ће се 

развити жеља да активно учествује у прослави 

Христовог рођења;  код ученика ће се развити 

жеља да према ближњима подражава пример 

љубави Светога Саве  
 

4 2 6 

5. 

ЦРКВА - ЗАЈЕДНИЦА СА 

БОГОМ  
 

Ученик ће моћи да опише појединости библијске 

повести о стварању света; моћи да разликује оно што 

је Бог створио од онога што је човек направио на 

примерима из непосредног окружења;  знати зашто за 

Бога кажемо да је Творац; моћи да објасни, на 

елементарном нивоу, повезаност људи и природе;  

уочити да се у Цркви остварује јединство људи и 

природе са Богом; ће знати да у заједници са Богом 

учествујемо слободно – само ако то желимо (пример 

Светога Саве и његовог слободног избора);  да се 

упозна са Литургијом као догађајем (заједничком 

трпезом) на којем се окупља Божја породица; код 

ученика ће се развити жеља да својом послушношћу 

изражава своју љубав и слободу; ученик ће желети да 

4 4 8 
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учествује у Литургији . 

6. ХРИСТОВА ЉУБАВ 

ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ  
 

Ученик ће упознати Христово учење као „учење“ о 

љубави и праштању ( на примерима из јеванђељских 

прича); препознати и разумети да је права љубав када 

је показујемо делима;  бити у могућности да опише 

појединости библијске повести о Христовом 

Васкрсењу; препознати и именовати главне личности 

из библијске приче о Христовом Васкрсењу ( уз помоћ 

иконе празника и по кључним симболима); препознати 

да је прослава празника догађај целе породице кроз 

који се остварује заједница љубави; моћи да опише 

прослављање Васкрса у својој породици;  знати 

обичаје у вези са Васкрсом; развијати потребу да 

делима исказују љубав; развијати жељу да учествује у 

припремама за прославу овог највећег хришћанског 

празника 

3 3 6 

7. НАША БРИГА О СВЕТУ  
 

Ученик ће моћи да преприча одабране приче које 

говоре о Христовој љубави према свету и човеку;  

на елементарном нивоу моћи да објасни 

међусобну повезаност свих људи и природе;  

препознати и именовати поступке људи који су 

прожети љубављу према природи, људима и Богу; 

развијати жељу да се брине о биљкама и 

животињама и целокупној природи уочити у којој 

мери је напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. разреда основне 

школе. 
 

3 3 6 

   20 16 36 
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Облик рада Методе 

1. Упознавање 

садржаја 

програма и 

начин рада  

 

Ученик ће да 

разуме 

основнa 

сазнања о 

темама које 

ће се 

обрађивати 

на настави; 

бити 

подстакнут да 

активно 

учествује на 

часовима 

верске 

наставе  

 

 упознавање са 

циљевима, исходима, 

наставним садржајима, 

критеријумама 

оцењивања, стицање 

увида у предзнања 

ученика и даље 

палнирање рада 

Дијалошка, 

демонстративна 

текстуална. 

 

 Процењивање 

реакције 

ученика; 

 

 

2. 

ЗАЈЕДНИЦА 

КАО ОСНОВ 

ЖИВОТА 

 

Ученик ће 

моћи да 

опише и 

објасни 

значење 

појма 

заједнице као 

ињегов однос 

према њему 

блиским 

особама 

(породици) ; 

моћи да 

препозна да 

Заједница 

представља 

основ 

живота, Бог 

је Света 

Тројица-

Заједница, 

крштењем 

Улога наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује наставне 

активности, процењује 

успешност реализације 

наставе. 

Улога 

Дијалошка, 

демонстративна 

текстуална. 

 

Српски језик, 

Ликона 

култура 

Процењивања 

реакције 

ученика, 

 

Оцењује 

описно на 

основу 

остварености 

циљева, 

испитивања 

ставова, 

провере 

знања која 

ученици 

усвајали на 

часу и 

ангажовања. 
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не можемо 

једни без 

других;  

знати да нас 

љубав 

повезује са 

другима; 

знати да се 

правилно 

осени крсним 

знаком; знати 

да је Бог 

Света 

Тројица 

(Заједница);  

знати да 

крштењем 

постајемо  

чланови 

Божје 

породице 

(Цркве) ; 

пожелети да 

чини добро 

другима 

(ближњима) у 

својој 

заједници ; 

желети да 

изражава 

хришћанску 

љубав према 

Богу и 

ближњима  

 

постајемо 

чланови 

Божије 

породице 

ученика:одговара на 

питања, закључује, 

износи своја 

размишљења, црта. 
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3. ЗАЈЕДНИЦА 

ЉУБАВИ 

БОГА, 

ЧОВЕКА И 

ПРИРОДЕ 

 

Ученик ће 

знати да 

заједница са 

Богом почива 

на слободи; 

знати да је 

послушност 

израз љубави ; 

моћи да 

препозна да је 

даривање плод 

љубави ; моћи 

да сазна да је 

молитва 

разговор са 

Богом; моћи да 

усвоји текст 

молитве Оче 

наш; знати да 

је Бог Отац 

створио свет 

из љубави ; 

моћи да 

препозна да је 

наш живот 

Божји дар; 

Заједница са 

Богом почива на 

слободи; 

молитва је 

разговор са 

Богом,  Бог Отац  

је створио свет 

из љубави, да 

Бог жели да 

живимо у 

заједници са 

Њим 

Улога наставника: 

пружи нова 

знања,постављапитања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује наставне 

активности. Улога 

ученика: 

одговара на питања, 

заључује, износи своја 

размишљења, црта, 

пева, пише. 

Дијалошка, 

демонстративна 

текстуална. 

 

Српски језик, 

Ликона 

култура 

Процењивања 

реакције 

ученика, 

 

Оцењује 

описно на 

основу 

остварености 

циљева,  

Процењивања 

реакције 

ученика, 

испитивања 

ставова, 

провере 

знања која 

ученици 

усвајали на 

часу и 

ангажовања. 
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знати да Бог 

жели да 

живимо у 

заједници са 

Њим; 

показивати 

жељу да љубав 

исказује на 

конкретан 

начин; бити 

мотивисан да 

љубав према 

Богу изражава 

молитвом 

4. НЕИЗМЕРНА 

ЉУБАВ 

БОЖЈА - 

ХРИСТОС 

СЕ РОДИ! 

 

Ученик ће 

моћи да 

препозна 

основне 

догађаје 

библијске 

приповести о 

Христовом 

рођењу ; 

моћи да 

препозна и 

именује 

главне 

личности из 

библијске 

приче о 

Христовом 

Библијска 

приповест о 

Христовом 

рођењу 

.Улога наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује наставне 

активности, процењује 

успешност реализације 

наставе.Улога 

ученика:одговара на 

питања, закључује, 

Дијалошка, 

демонстративна 

текстуална. 

 

Српски језик, 

Ликона 

култура, 

Музичка 

култура 

Оцењује 

описно на 

основу 

остварености 

циљева,  

 

Процењивања 

реакције 

ученика, 

испитивања 

ставова, 

провере 

знања која 

ученици 

усвајали на 

часу и 

ангажовања. 
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рођењу ( уз 

помоћ иконе 

празника и по 

кључним 

симболима);  

моћи да 

препозна да 

је прослава 

празника 

догађај целе 

породице 

кроз који се 

остварује 

заједница 

љубави; моћи 

да усвоји 

текст 

(садржај) и 

мелодију 

песме ( 

Божић, 

Божић ); 

моћи да 

препозна да 

је Свети Сава 

посветио свој 

живот Богу 

због љубави 

према Њему;  

код ученика 

ће се развити 

жеља да 

активно 

учествује у 

прослави 

Христовог 

износи своја 

размишљења, црта, 

пева, пише, ради у 

групама 



155 

рођења;  код 

ученика ће се 

развити жеља 

да према 

ближњима 

подражава 

пример 

љубави 

Светога Саве  

5. ЦРКВА - 

ЗАЈЕДНИЦА 

СА БОГОМ  

 

Ученик ће 

моћи да 

опише 

појединости 

библијске 

повести о 

стварању 

света; моћи 

да разликује 

оно што је 

Бог створио 

од онога што 

је човек 

направио на 

примерима из 

непосредног 

окружења;  

знати зашто 

за Бога 

кажемо да је 

Творац; моћи 

да објасни, на 

елементарном 

нивоу, 

повезаност 

људи и 

природе;  

Библијска 

повест о 

стварању 

света, Црква 

остварује 

јединство људи 

и природе са 

Богом 

Улога наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује наставне 

активности, процењује 

успешност реализације 

наставе.Улога 

ученика:одговара на 

питања, закључује, 

износи своја 

размишљења, црта, 

пева, пише, ради у 

групама 

Дијалошка, 

демонстративна 

текстуална. 

 

Српски 

језик, 

Ликона 

култура, 

Музичка 

култура 

Оцењује 

описно на 

основу 

остварености 

циљева,  

 

Процењивања 

реакције 

ученика, 

испитивања 

ставова, 

провере 

знања која 

ученици 

усвајали на 

часу и 

ангажовања. 
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уочити да се 

у Цркви 

остварује 

јединство 

људи и 

природе са 

Богом; ће 

знати да у 

заједници са 

Богом 

учествујемо 

слободно – 

само ако то 

желимо 

(пример 

Светога Саве 

и његовог 

слободног 

избора);  да 

се упозна са 

Литургијом 

као догађајем 

(заједничком 

трпезом) на 

којем се 

окупља Божја 

породица; 

код ученика 

ће се развити 

жеља да 

својом 

послушношћу 

изражава 

своју љубав и 

слободу; 

ученик ће 
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желети да 

учествује у 

Литургији . 

 

6. ХРИСТОВА 

ЉУБАВ 

ПРЕМА 

ЧОВЕКУ И 

СВЕТУ  

 

Ученик ће 

упознати 

Христово 

учење као 

„учење“ о 

љубави и 

праштању ( на 

примерима из 

јеванђељских 

прича); 

препознати и 

разумети да је 

права љубав 

када је 

показујемо 

делима;  бити 

у могућности 

да опише 

појединости 

библијске 

повести о 

Христовом 

Васкрсењу; 

Христово учење 

као „учење“ о 

љубави и 

праштању ( на 

примерима из 

јеванђељских 

прича), 

Библијска повест 

о Христовом 

Васкрсењу, 

Улога наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује наставне 

активности, процењује 

успешност реализације 

наставе.Улога 

ученика:одговара на 

питања, закључује, 

износи своја 

размишљења, црта, 

пева, пише, ради у 

групама 

Дијалошка, 

демонстративна 

текстуална. 

 

Српски језик, 

Ликона 

култура, 

Музичка 

култура 

Оцењује 

описно на 

основу 

остварености 

циљева,  

 

Процењивања 

реакције 

ученика, 

испитивања 

ставова, 

провере 

знања која 

ученици 

усвајали на 

часу и 

ангажовања. 
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препознати и 

именовати 

главне 

личности из 

библијске 

приче о 

Христовом 

Васкрсењу ( уз 

помоћ иконе 

празника и по 

кључним 

симболима); 

препознати да 

је прослава 

празника 

догађај целе 

породице кроз 

који се 

остварује 

заједница 

љубави; моћи 

да опише 

прослављање 

Васкрса у 

својој 

породици;  
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знати обичаје у 

вези са 

Васкрсом; 

развијати 

потребу да 

делима 

исказују 

љубав; 

развијати 

жељу да 

учествује у 

припремама за 

прославу овог 

највећег 

хришћанског 

празника 

7.  НАША 

БРИГА О 

СВЕТУ  

 

Ученик ће 

моћи да 

преприча 

одабране 

приче које 

говоре о 

Христовој 

љубави према 

свету и 

човеку;  на 

елементарном 

нивоу моћи 

да објасни 

међусобну 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

Повезаност света и 

људи, Човекова 

брига о свету и 

животу око њега 

Дијалошка, 

демонстративна 

текстуална. 

 

Српски језик, 

Ликона 

култура, 

Музичка 

култура 

Оцењује 

описно на 

основу 

остварености 

циљева 

Процењивања 

реакције 

ученика, 

испитивања 

ставова, 

провере 

знања која 

ученици 

усвајали на 

часу и 

ангажовања 
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повезаност 

свих људи и 

природе;  

препознати и 

именовати 

поступке 

људи који су 

прожети 

љубављу 

према 

природи, 

људима и 

Богу; 

развијати 

жељу да се 

брине о 

биљкама и 

животињама 

и целокупној 

природи 

уочити у којој 

мери је 

напредовао и 

савладао 

градиво 

Православног 

катихизиса 1. 

разреда 

основне 
 

процењује 

успешност 

реализације 

наставе. Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логички 

заључује, 

износи своја 

размишљења, 

пише,црта, 

пева,   
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ДОПУНСКА  НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 
 

 

 

Општи 

циљеви 

и задаци 

 

Да науче да се правилно оријентишу у простору, да разликују геометријска тела и да их именују 

Да користе геометријски прибор 

Да науче да записују ,сабирају,одузимају бројеве прве стотине без прелаза 

Да се упознају са новчаницама 

Да науче мере и дужине,да дужину одреде стопом и кораком 

Редни број Назив теме Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева 

1 

Положај,величина облика 

и предмета 

4 

Оријентисати се у простору 

користећи одреднице горе-

доле, испод-иза, лево-десно 

- разликовати и именовати 

геометријска тела 

одређивати положај предмета 

Непосредни рад са 

ученицима 

Вежбање 

Оглед 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

усмене провере 

белешке 

 

 

2 Линије 2 

- Разликовати и именовати 

различите линије и области: 

крива и права линија, 

затворена и отворена линија, 

унутрашњост и спољашност, 

дуж 

- умети да их нацрта 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

усмене провере 

белешке 
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- овладати руковањем 

геометриским прибором 

упоређивати по облику и 

дужини 

ученика 

 

3 Бројеви 27 

- Да ученици усвоје основне 

чињенице о скуповима, 

релацијама и 

пресликавањима 

- Да науче да броје, читају, 

записују и упоређују бројеве 

до 100 као и да исправно 

употребљавају знаке 

једнакости и нејдеднакости 

- савладати сабирање и 

одузимање до 100 

схватити појам 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика 

4 Мерење и мере 3 

- Пореди и процељује мерама 

дужине 

- упознати метар, динар, пару 

- знати вредност новчаница и 

поступак плаћања 

мерити дужину: стопом, 

кораком 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика 
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ДОПУНСКА НАСТАВАЗА НАСТАВНИ ПРЕМЕТ   СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

 

 

Општи 

циљеви 

и задаци 

 

је пружање додатне подршке ученицима који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да 

утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, 

умења и вештина из наставног градива 

Редни број Назив теме Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева 

1 

Основе читања и 

писања 

10 

1. чита текст поштујући 

интонацију реченице/стиха;-

изражајно рецитује песму; -

влада основном техником 

читања и писања 

латиничкогтекста; 2. правилно 

састави дужу и потпуну 

реченицу и споји више 

реченица у краћу целину 

- Учитељ применом 

различитих метода 

рада и дидактичких 

материјала кроз 

дискусију, анализу, 

проблемске 

ситуације и 

разговор помаже 

ученицима да 

усмено испитивање  

(разговор, говорне 

вежбе) 

домаћи задаци 

разговори белешке 

посматрање 

(усмерено, 

пригодно, опште) 

задовољство 

ученика на часу 
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савладају основне 

елементе читања и 

писања. - Ученици 

кроз различите 

моторичке вежбе, 

вежбе изговора 

гласова, слушање, 

учешће у дискусији, 

посматрање и 

континуирано 

залагање настоје да 

савладају 

предвиђене 

садржаје 

 

2 
Језик и језичка култура 

 
4 

3. разуме оно што прочита 4. 

активно слуша и разуме 

садржај књижевно уметничког 

Вођени и слободни 

разговор - Усмена 

порука - Причање, 

усмено испитивање  

(разговор, говорне 

вежбе) 

домаћи задаци 

разговори белешке 

посматрање 
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текста који му се чита; 5. 

изрази своје мишљење о 

понашању ликова у књижевном 

делу; 6. учтиво учествује у 

вођеном и слободном 

разговору; 7. обликује усмену 

поруку служећи се 

одговарајућим речима; 8. 

усмено прича према 

слици/сликама и о 

доживљајима; 9. усмено 

описује ствари из непосредног 

окружења; 10. бира и користи 

одговарајуће речи у говору; на 

правилан начин користи нове 

речи у свакодневном говору; 

препричавање и 

описивање - 

Стварне и 

симулиране 

ситуације - Слушна 

порука - питања о 

сопственом 

искуству, бићима, 

предметима, 

појавама, сликама - 

Писана порука - 

континуирано са 

ученицима кроз 

различите вежбе 

указивати на 

основна правописна 

правила. - 

Упућивање ученика 

(усмерено, 

пригодно, опште) 

задовољство 

ученика на часу 
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на коришћење 

додатнелитературе, 

интернета, 

енциклопедија, ради 

израде паноа, 

кратких записа, 

кратких излагања 

Коришћење е-

уџбеника,и др. 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала 

Постављање 
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ученика у различите 

ситуације 

евалуације и 

самоевалуације 

3 Књижевност 4 

11. уочи главне и споредне 

ликове и разликује њихове 

позитивне и негативне особине; 

12. одреди главни догађај, 

време и место дешавања у 

прочитаном тексту; 13. одреди 

редослед догађаја у тексту 

-ученици се 

мотивишу на читав 

низ стваралачких 

активности које 

настају поводом 

дела, -ученик треба 

да разликује опис , 

приповедање, 

дијалог Усмерено 

читање краћих и 

познатих текстова и 

одговарање на 

постављена питања 

у вези са истим 

усмено испитивање  

(разговор, говорне 

вежбе) 

домаћи задаци 

разговори белешке 

посматрање 

(усмерено, 

пригодно, опште) 

задовољство 

ученика на часу 
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Читање непознатих 

текстова уз 

навођење ученика 

да износе своја 

запажања о њима, 

читање и учење 

стихова напамет 

Неговање љубави 

према читању 
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ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 
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Циљеви и задаци 

- Понашање ученика и развој хуманизације међу људима 

- елиминисање утицаја који штетно делују на здравље 

- подстицање ваннаставних активности 

- подстицање социјалног сазнања 

- упознавање са дечјим правима 

- развијање креативности 

- олакшавање адаптације у школи 

- развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима 

- реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања 

- превенција малолетничке деликвенције 

- превенција болести зависности 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: ЧОС 

РАЗРЕД: Први 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 
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Р.бр. 

н. 

теме 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ЦИЉЕВИ 

И ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈ

А 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПРАЋЕЊЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

ОБРАЗОВНИХ 

СТАНДАРДА 

1 

Подстицање 

договора и 

сарадње 

- Изражавање својих потреба и 

уважавање потреба других без 

агресивности 

- Ученик се придржава правила 

понашања у школи 

Стицање нових пријатеља 

 

 

Физичко 

васпиање. Свет 

око нас, српски 

језик, музичка 

култура 

9 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика 

 

2 

Дечја права и 

подстицање за 

активну 

партиципацију у 

животу школе 

- Упознавање и уважавање дечјих 

права и обавеза, окружење и 

споствено место у њему 

- Право на учење и игру 

- Заштита менталног здравља, 

управљање љутњом, живот без 

страха 

- Решавање конфликтних 

ситуација, договор 

- Потребе обе стране (сарадња) 

 

6 
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3 

Здравствено 

васпитање: 

Хигијена и 

здравље 

-  

- Стицање хигијенских навика – 

хигијена је здравље 

- Стицање хигијенских навика 

одржавања и уређивања 

простора и околине 

- Одржавање интимне хигијена 

- Боравак на ваздуху – значај за 

здравље 

- Уочавање лепота и радова 

природе 

- Биљке – лековито биље 

Чајеви у служби медицине 

3 

 

4 

Здравствено 

васпитање: Како 

сам дошао на свет 

- Сазнавање о себи и другима и 

нашем долажењу на свет 

- Стицање основних знања о 

полности 

- Традиција и здравље 

1 

5 

Адаптација на 

школу и социјална 

интеграција 

- Отворено изражавање мишљења 

- Активно слушање исказа других 

- Учествује и сарађује у 

заједничким прославама 

- Поштује потребе и осећања 

других 

- Сарађује са другима 

- Социјална интеграција 

- Заједно са друигм ангажује се у 

прославама 

Учествује у одржавању и 

уређивању животне средине 

8 

6 

Развијање и 

његовање људских 

вредности 

- Развијање и неговање правих 

људских вредности 

- Неговање љубави за родитеље 

Поштовање старијих 

3 
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7 
Еколошка сазнања и 

чување природе 

- Развијање и неговање љубави према 

природи 

Неговање еколошке свести 

4 

8 

Стварање и 

развијање радник 

навика 

- Оспособљавање ученика за 

стварање радних навика 

- Осопособљавање ученика за 

прављење дневног плана рада 

Оспособљавање за самостално учење 

 

2 

 

 36 
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ДРУШТВНЕ,ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ 

АКТИВНОСТИ 
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Циљеви и  задаци 

 

- развијање комуникационих способности ученика, сигурности и самопоуздања у јавном наступу и 

опхођењу 

- подстицање спонтаности и слободе у понашању, у односима са другима 

-  адекватно коришћење слободног времена 

-  развијање љубави према позоришту, драми и осталим облицима уметничког изражавања 

-  развијање здравог начина живота и квалитета слободног времена 

-  развијање свести о потреби и  могућностима личног ангажовања у заштити,обнови и унапређењу 

животне средине 

-  развијање и унапређивање међусобних односа у смислу пријатељства и дружења 

-  развијати љубав према спорту и у виду рекреације 

-  развијати ред,дисциплину и групне облике рада 

-  развијање маште,смисла за лепо,оригиналности, креативности и  њихово даље подстицање 

-  подстицање ликовног стваралаштва 

- обликовање естетских вредности и задовољавање потребе ученика за креативним     стваралаштвом 

-  развијање такмичарског духа 

-  развој личних склоности за књижевност и књижевно стваралаштво 

-  развој социјалних вештина 

-  привући децу у школу и пружити им забавне и истовремено поучне садржаје којима ће испунити 

своје слободно време након наставе ,али и викендом 

-  емоционално сазревање (емотивни и сазнајни развој) 
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Облик рада Методе 

1. 
Друштвене 

активности 

Дечја права 

Дан за доброту 

Дан за дружење 

Разредна журка 

Упознајмо нашу 

државу и крај – 

екскурзија 

 

 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

групни 

 

дијалошка 

демонстратције 

интерактивна 

игра 

илустративна 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 

2. 
Техничке 

активности 

 

Бришемо наше 

клупе, столице 

и полице 

Цвеће за 

учионицу 

Правимо украсе 

и честитке за 

Новогодишњи 

вашар 

Правимо 

одељењски 

пано 

 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

групни 

 

дијалошка 

демонстратције 

интерактивна 

игра 

илустративна 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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За лепшу и 

уреднију 

учионицу 

Уредимо 

школско 

двориште 

Правимо 

честитке за 

наше маме 

Ускршње 

радости 

Сређујемо 

одељењски 

пано 

3. 
Хуманитарне 

активности 

 

Хуманост на 

делу – школски 

прибор за мог 

друга 

Хуманитарна 

акција – 

Новогодишњи 

вашар 

Скупљамо 

играчке за 

сиромашну 

децу 

 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

групни 

 

дијалошка 

демонстратције 

интерактивна 

игра 

илустративна 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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4. 
Спортске 

активности 

Турнир у малом 

фудбалу 

Ко ће брже, ко 

ће боље 

Полигон 

спретности 

Игре на снегу 

Спортски 

турнири 

Играмо се у 

природи 

 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

групни 

 

дијалошка 

демонстратције 

интерактивна 

игра 

илустративна 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 

5. 
Културне 

активности 

 

Састав за 

литерарни 

конкурс 

,,Витезово 

пролеће“ 

Литерарно 

стваралаштво 

ученика наше 

школе 

Дан за 

стваралаштво 

Литерарна 

активност – 

Зима је... 

Прослава Дана 

школе – Свети 

Сава 

Посета 

позоришној 

 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

групни 

 

дијалошка 

демонстратције 

интерактивна 

игра 

илустративна 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  
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представи 

Посета музеју 

Учимо историју 

– Дан 

државности 

Прослава 8. 

марта – 

приредба 

Литерарна 

активност – 

Пролеће... 

Литерарна 

активност – 

Имам право... 

Литерарне и 

ликовне 

активности – 

Здравље је... 

Десанки 

Максимовић у 

част 
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На основу чл. 61. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 

88/2017 , 27/2018 и 10/2019 -др.закон ) и чл. 27. Закона о основном образовању и васпитању  („Сл. 

гласник РС“, бр. 55/2013 ,101/2017, 27/2018 и 10/2019) и  чл 52. Статута Oсновне школе „Десанка 

Максимовић“ у Ваљеву,  

Наставничко веће на седници одржаној дана 24.06.2022. године  донело је 

 

 

  

О Д Л У К У 

 

Усваја се у целости Школски програм за  1. разред Основне школе „Десанка Максимовић“ у 

Ваљеву за период  2022/23. – 2025/2026. године. 

 

Донет је на основу наставног плана и програма у складу са Законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БР.__________________      Директор школе 

________________ год.     ___________________________ 

 Ваљево       Снежана Јовановић 
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На основу чл. 61. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 

88/2017 , 27/2018 и 10/2019 -др.закон ) и чл. 27. Закона о основном образовању и васпитању  („Сл. 

гласник РС“, бр. 55/2013 ,101/2017, 27/2018 и 10/2019) и  чл 52. Статута Oсновне школе „Десанка 

Максимовић“ у Ваљеву,  

Школски одбор на седници одржаној на дан 30.06.2022. године донео је 

 

 

 

 
 

О Д Л У К У 

 

Усваја се у целости Школски програм за 1.  разред Основне школе „Десанка Максимовић“ у 

Ваљеву за период 2022/23. – 2025/2026. године. 

 

Донет је на основу наставног плана и програма у складу са Законом. 

 

 

 

 

 

 

БР.__________________     Председник Школског одбора 

 

________________ год.     ___________________________ 

 Ваљево       Илија Исаиловић 

 

 


