
ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

 
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних 

предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним 

достигнућима.  

 

Задаци екскурзије су:  

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

- повезивање и примењивање знања и умења,  

- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим 

националним, културним, етичким и естетским вредностима,  

- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  

- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,  

- проучавање објеката и феномена у природи,  

- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,  

- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,  

- развој и практиковање здравих стилова живота,  

- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња,  

- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора,  

- оснаживање ученика у професионалном развоју,  

- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,  

- развијање способности оријентације у простору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Садржаји, места и 

објекти које треба 

посетити 

Школа Разред Број дана 

Активности у 

образовно-васпитном 

раду 

Образовно-

васпитна 

област 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Мокра Гора – 

Кремна – Биоска – 

Чачак – Горњи 

Милановац – Рудник 

– Опленац – Топола 

– Аранђеловац – 

Крагујевац – Биоска 

– Кремна – Мокра 

Гора 

Матична школа 

Кремна, И.О. 

Биоска, И.О. 

Мокра Гора 

Од 1. до 8. и 

предшколске 

групе, Биоска 

од 5. до 8. 

разреда 

1 -посматрање  

-упоређивање  

-упознавање нових 

предела,културно-

историјских споменика  

-упознавање природно-

географских феномена  

-корелација међу 

наставним предметима  

-проширивање знања 

Историја  

Географија  

Ликовна култура  

Биологија  

Српски језик 

Уочавање облика рељефа и површинских 

вода у околини и природно-теографских 

облика Србије,  

--посматрање карактеристичних биљака и 

животиња,  

-посматрање заштићених природних 

богатстава 

-хидросистем Међувршје 

-посматрање Овчарско Кабларске клисуре, 

-обилазак Туристичко-рекреативног центра 

Буковичка Бања 

-обилазак Цркве Светог Ђорђа, задужбине 

краља Петра првог Карађорђевића и његове 

куће на Опленцу 

-обилазак Карађорђевог конака и историјског 

музеја у Тополи 

-у повратку посета Спомен парка Шумарице 

у Крагујевцу 

 

Биоска- Горњи 

Милановац-Београд 

И.О. Биоска и 

И.О. 

Кесеровина 

од 1. до 4. 

разреда и 

предшколска 

група 

1 

-посматрање  

-упоређивање  

-упознавање нових 

предела,културно-

историјских споменика  

-упознавање природно-

географских феномена  

-корелација међу 

наставним предметима  

-проширивање знања 

Ликовно  

Српски језик 

Познавање 

природе 

Свет око нас 

Упознавање природних одлика и лепота 

крајева и градова кроз које пролазимо 

Упознавање културно – историјских 

споменика и објеката 

међусобно дружење током путовања. 

Посета зоолошком врту 

Посета Калемгданске тврђаве, парка 

Калемгдан и опсерваторије 

Шетња Кнез Михајловом улицом 

посета Храму Светог Саве 

 

 


