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1) ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
  
 
1) пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама 
и 
интересовањима; 
2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и 
информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице; 
3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање на језицима различитих уметности; 
4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-
комуникационих 
технологија; 
5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и свакодневном животу; 
6) развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота; 
7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења; 
8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; 
9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 
10) развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 
11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња; 
12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање 
другарства и пријатељства; 
13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у  демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и 
грађанских права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 
14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, 
поштовање и неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, 
развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа; 
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне равноправности и толеранције. 
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Исходи 
Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће: 
1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 
2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи 
се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима; 
3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 
4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 
5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за сопствено изражавање; 
6) бити оспособљени за самостално учење; 
7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 
8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење и релевантна знања; 
9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим активностима; 
10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 
11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у њиховом остваривању; 
12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 
13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да сарађују са њиховим припадницима; 
14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације и заједнице. 
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НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У II РАЗРЕДУ 
 
 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

ФОНД ЧАСОВА 

НЕДЕЉНИ ГОДИШЊИ 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Српски језик 5 180 

Страни језик 2 72 

Математика 5 180 

Свет око нас 2 72 

Ликовна култура 2 72 

Музичка култура 1 36 

Физичко васпитање 3 108 

Укупно 20 720 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Грађанско васпитање  
/ верска настава 

1 36 

Од играчке до рачунара  
/ народна традиција 
/ чувари природе 

1 36 

Укупно 2 72 

ОСТАЛИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Слободне активности  2   72  

Допунска настава 1 36 

Додатна настава - - 

Час одељенског старешине 1 36 

Екскурзије, школа у природи 1 – 10 дана годишње 

Укупно 4 144 

УКУПНО 26  956 

 
 
Једнодневна екскурзија и настава у природи у трајању 7 – 10 дана ће се реализовати у зависности од интересовања ученика. 
 
Школски програм се остварује на српском језику. 
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ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 
 

СРПСКИ   ЈЕЗИК 
Циљ и задаци 
 
Циљ наставе српског језика је да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да 
упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  
 
Задаци наставе српског језика су: 
– Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 
– Основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских  и ортографских стандарда српског књижевног језика; 
– Поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
– Упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 
– Оспособљавање за успешно служење  књижевним српским језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим 

комуникационим ситуацијама ( улога говорника, саговорника, слушаоца, читаоца ); 
– Развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
– Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 
– Увежбавање и усавршавање гласног читања ( правилног, логичког и изражајног ) и читања у себи ( доживљеног, усмереног, истраживачког ); 
– Оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевно уметничких дела разних жанрова;  
– Упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 
– Поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста; 
– Развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке ( 

одељенске, школске, месне ); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 
– Поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остватрења ( позориште, филм ); 
– Усвајање основних  теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности; 
– Упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, 

као и других уметничких остварења; 
– Развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 
– Навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији; 
– Подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
– Подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности ( литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 
– Васпитање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности ); 
– Развијање патриотизма и васпитање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 
 
 

 
 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  ЗА  II  РАЗРЕД 

 

Основна школа “Богосав Јанковић” - Кремна 

 
 

Оперативни задаци у другом разреду: 
 
- уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; препознавање и разумевање главних реченичних делова; 
- упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима програма; 
- савладавање нових програмских захтева из правописа; 
- овладавање техником читања и писања латиницом; 
- мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире; 
- увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста; 
- уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма; 
- симултано усвајање књижевних и функционалних појмова; 
- овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговање језичке културе; 
- систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличних вежбања у говору и писању. 
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Р. бр. 
теме 

Садржаји програма 
Број 
час. 

Активности ученика 
у образовно 

васпотном раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпотном раду 

Начин и поступак 
остваривања 
прописаних 
наставних 
планова и 
програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

1 

је
зи

к 

Граматика 

 (реченица; препознавање 
главних делова реченице; 
именице и глаголи; глас и 
слог, самогласници и 
сугласници, слоготворно р) 

Правопис 
(употреба великог слова; 
писање адресе; растављање 
речи на крају реда; писање 
речце ли и речце не; 
скраћенице за мере; тачка, 
упитник, узвичник, две тачке и 
запета у набрајању; усвајање 
латинице) 

58 

Играју се, слушају, 
прате, одговарају, 

записују. 
Посматра, слуша, 
прати, одговара, 

закључује, записује. 
Посматра, разговара, 

самостално раде 
задатке, игра се, 
самопроцењује. 
Слуша, пише, 

посматра, пише по 
диктату, самостално 

раде задатке, 
уочавају грешке. 

Слуша, анализира, 
исправља, 

демонстрира, даје 
упутства. 

Пројектује задатке са 
фолије, разговара, 

усмерава, прати рад. 
Даје повратну 
информацију. 

Фронтални, 
индивидуални, 
дијалошка, 
илустративно – 
демонстративна,  

Поступно и систематично 
упознавање граматике и 
правописа српског језика; 

 
Упознавање језичких појава и 

појмова; 
 

Овладавање нормативном 
граматиком и стилским 

могућностима српског језика; 
 

Савладавање читања и 
писања латинице 
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2 

Је
зи

чк
а 

ку
л

ту
р

а 
и

зр
аж

ав
ањ

а 

Усмено изражавање 
(препричавање; причање) 
 
Писмено изражавање 
(описивање предмета са 
којим се први пут среће; 
описивање биљака и 
животиња на основу 
посматрања;  
усмена и писмена вежбања:  
ортоепске вежбе (правилан 
изговор речи); ортографске 
вежбе (преписивање); 
аутодиктат и контролни 
диктат;  
лексичке и семантичке вежбе 
(значење и грађење речи);  
синтаксичке вежбе 
(састављање реченица) ) 

60 

Слуша, смишља, 
прича, пише, чита, 
презентује, 
демонстрира, 
одабира. 
 
 
 

Пита, објашњава, 
бодри, усмерава, 
подстиче,  даје 

упутства, анализира, 
процењује. 

 
 

Индивидуални, 
фронтални, 
дилалошка, 

истраживачка,  

Развијање смисла и 
способности за правилно, 

течно, економично и 
уверљиво усмено и писмено 

изражавање; 
 

 Богаћење речника, језичког и 
стилског израза;  

 
Оспособљавање за успешно 

служење књижевним језиком у 
различитим видовима његове 
писмене и усмене употребе и 
у различитим комуникативним 
ситуацијама (улога говорника, 

слушаоца, саговорника) 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  ЗА  II  РАЗРЕД 

 

Основна школа “Богосав Јанковић” - Кремна 

3 

књ
и

ж
ев

н
о

ст
 

 
Лектира 
Лирика, 
Епика, 
Драма, 
Популарни и информативни 
текстови 
 
Читање текста 
 
Тумачење текста 
(слободно саопштавање 
утисака, разумевање 
прочитаног, схватање важних 
целина, усвајање књижевних 
и функционалних појмова) 
 
Књижевни појмови 
Лирика (песма, стих, строфа); 
епика (фабула, главни и 
споредни ликови, поруке, 
епска песма, бајка, басна – 
препознавање); драма 
(драмски јунак, радња, сукоб, 
дијалог, позорница, глумац) 

62 

Описују, уочавају, 
упоређују, 
анализирају. 
Одговара на питања, 
слуша, анализира, 
истражује. 
Решавају задатке, 
размењују 
информације, доносе 
закључке, 
анализирају, 
закључују, 
самовреднују. 
Чита, слуша, богати 
речник, опонаша, 
описује. 

Објашњава, допуњује, 
рецитује, анализира. 
Поставља питања, 

наговештава, упућује.  
Формира групе, 

објашњава, помаже, 
дискутује, подстиче, 

координира, 
самопроцењује. 
Пита, усмерава, 

објашњава, прати. 
Интерпретира читање 

текста 
Уводи ученике у 
доживљавање и 

разумевање 
књижевног текста, 
организује посету 

библиотеци 
Упућује на значај 

читања дечије 
штампе, књига 

Прати, записује, 
евидентира рад 

ученика 

Фронтални, 
индивидуални, 

групни, дијалошка, 
илустративно – 

демонстративна, 
текстуална,  

Увежбавање и усавршавање 
гласног читања (правилног, 

логичког и изражајног) и 
читања у себи (доживљајног, 
усмереног, истраживачког); 

 
Оспособљавање за 
самостално читање, 

доживљавање, разумевање, 
свестрано тумачење и 
вредновање књижевно 

уметничких дела разних 
жанрова; 

 
Поступно и систематични 

оспособљавање ученика за 
логичко схватање и критичко 

процењивање текста; 
 

Развијање потребе за књигом, 
способности да се њом 

самостално служи. 
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СРПСКИ ЈЕЗИК – образовни стандарди   
 

НАСТАВНА 
ОБЛАСТ 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

1. ГОВОРНА 
КУЛТУРА 

1.СЈ.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 или краћи информативни текст на основу претходне израде плана текста и издвајања значајних 
делова или занимљивих детаља 
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и 
завршни део казивања), 
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање 
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став 

2. ВЕШТИНА 
ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊА 
ПРОЧИТАНОГ 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником 
читања ћириличног и латиничног текста 
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. 1.2.3. препознаје да ли је тражена 
информација, која може да буде 
исказана на различите начине ( 
синонимија, парафраза), садржана у 
тексту 
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. 1.2.7. разликује 
књижевноуметнички од информативног 
текста 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију 
реченице/стиха; уме да одреди  на ком месту у тексту је пауза, 
место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, 
а који спорије 
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, 
анализирајући и обједињујући информације исказане у 
различитим деловима текста (у различитим реченицама, 
пасусима, пољима табеле) 
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује 
след догађаја у тексту 
1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у 
линеарном и нелинеарном тексту ( нпр. Проналази  део/детаљ 
који је приказан на илустрацији, утабели, или дијаграму) 
1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену 
1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту 
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/незанимљив; 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке 
на основу текста, обједињујући 
информације из различитих делова 
дужег текста 
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује 
информације исказане различитим 
симболичким системима (нпр. Текст, 
табела, графички приказ) 
1СЈ.3.2.3. разликује различита 
гледишта заступљена у 
информативном тексту (нпр. Мишљење 
аутора текста vs. Мишљења учесника у 
догађају) 
1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке 
на основу текста и издваја делове 
текста који их поткрепљују; резимира 
наративни текст 
1СЈ.3.2.5. представља текст у 
одговарајућој нелинеарној форми 
(уноси податке из текста у дату табелу 
или дијаграм) 
1СЈ.3.2.6. процењује сврху 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  ЗА  II  РАЗРЕД 

 

Основна школа “Богосав Јанковић” - Кремна 

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 
 

да ли се слаже са поступцима ликова 
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни 
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност информација које прате 
текст; наводи разлоге за избор одређене  илустрације 
 

информативног текста у односу на 
предвиђену намену (нпр. Који од два 
текста боље описује дату слику, да ли 
је упутство за познату игру потпуно и 
сл.) 
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) 
 

3. ПИСАНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

1СЈ.1.3.1. пише 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. употрбљава велико слово 
приликом писања личних имена, назива 
места (једночланих), назива школе 
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним 
реченицама једноставне структуре 
 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма ( ћирилицу и латиницу) 
1СЈ.2.3.2. употрбљава велико слово приликом писања имена 
држава и места и њихових становника; користи наводнике при 
навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/ -
ев/ -ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; 
правилно пише сугласник Ј у интервокалској позицији; правилно 
пише речцу ли и речцу не; употрбљава запету при набрајању 
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички 
израз ( ред речи у реченици, типове реченица, дужину 
реченице...) 
 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, 
добро обликованим реченицама; 
користи разноврсне синтаксичке 
конструкције, укључујући и сложене 
 

4. ГРАМАТИКА И 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи ( 
именице, заменице, придеве, бројеве и 
глаголе) 
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке 
категорије променљивих речи (род и 
број заједничких именица) и глаголско  
време (презент, перфекат и футур) 
1СЈ.1.4.3.  препознаје врсте реченица 
по комуникативној функцији 
(обавештајне, упитне, узвичне, 
заповедне) и по 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи ( именице, заменице, придеве, 
бројеве и глаголе) 
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке 
именице; описне, присвојне придеве и градивне придеве; личне 
заменице; основне и редне бројеве) 
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у 
номинативу 
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број 
и род) и уме да пребаци глаголе из једног глаголског времена у 
друго 
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат 

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте 
речи (властите и заједничке именице; 
описне, присвојне и градивне придеве; 
личне заменице; основне и редне 
бројеве;  глаголе) 
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик 
променљивих речи према задатом 
критеријуму: заједничких именица 
према броју, а глагола, придева и 
заменица према роду и броју 
1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат ( у 
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 ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

потврдности/одричности (потврдне и 
одричне) 
--------------------------------------------------- 
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.) 
 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији 
(обавештајне,упитне, узвичне, заповедне) и по 
потврдности/одричности (потврдне и одричне) 
1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној 
функцији и облику 
------------------------------------------------------------ 
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 употрбљава 
 

акузативу) и прилошке одредбе за 
време, место и начин 
-------------------------------------------------- 
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих 
речи и фразеологизама на основу 
ситуације и текста/ контекста у којем су 
употрбљени 
1СЈ.3.4.5. употрбљава речи у основном 
и пренесеном/ фигуративном значењу 
 

КЊИЖЕВНОСТ 

1СЈ.1.5.1. Препознаје књижевне родове 
на основу формалних одлика поезије, 
прозе и драме 
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте 
(бајку и басну) 
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и 
ликове (који су носиоци радње) у 
књижевноуметничком тексту 
1СЈ.1.5.4. одређује време и место 
дешавања радње у књижевно 
уметничком тексту 
 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме 
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме ( кратке народне 
умотворине- пословице, загонетке, брзалице) 
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми 
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед 
и поступке ликова; и односе међу ликовима у 
књижевноуметничком тексту 
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима ( нпр. Одређује 
редослед догађаја у књижевноуметничком тексту) 
1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога 
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употрбу језика у 
књижевноуметничком тексту 

1СЈ. 3.5.1. тумачи особине, понашање 
и поступке ликова позивајући се на 
текст 
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне 
везе међу догађајима у тексту 
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у 
књижевноуметничком тексту, 
аргументује их позивајући се на текст 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
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Циљ 
Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом и писаном (од 
трећег разреда) облику о темама из његовог непосредног окружења. У исто време настава, настава страних језика треба да: 

- подстакне потребе за учење страних језика 
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика  
- олакша разумевање других и различитих култура и традиција 
- стимулише машту, креативност и радозналост 
- подстиче употребу страног језика у личне сврхе из задовољства. 
-  

Општи стандарди 
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. 
Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.  
 
Посебни стандарди 
Разумевање говора 
Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама.  
 
Усмено изражавање 
Ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама, самостално или уз помоћ наставника.  
 
Интеракција 
Ученик остварује комуникацију и са говорницима размењује кратке информације у вези са познатим темама.  
 
Знање о језику 
Ученик треба да препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика.  
 
Задаци на нивоу језичких вештина 
 
Разумевање говора 
Ученик треба да: 

- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију 
- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације 
- разуме говор наставника, кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо или са аудио-визуелних записа 
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу. 

 
Усмено изражавање 
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 Ученик треба да: 
- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, акцентује речи, поштује ритам и интонацију 
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ  
- описује кратким и једноставним језичким структурамасебе и друге у познатим ситуацијама 
- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице.  

 
Инретакција 
Ученик треба да: 

- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања о познатим темама 
- поставља једноставна питања 
- изражава допадање и недопадање 
- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.) 
- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 

 
Знања о језику 
Ученик треба да: 

- препознаје шта је ново научено 
- схвата значај познавања језика, матерњег и страног у међуљудској комуникацији. 

 
                                                                                                                Тематика 
 

Р. број Наставна тема Обрада Остало Укупно 

1. Школа 7 2 9 

2. Ја и моји другови 7 2 9 

3. Породица 6 3 9 

4. Празници 8 1 9 

5. Мој дом 7 2 9 

6. Исхрана 7 2 9 

7. Одећа 7 2 9 

8. Окружење 6 3 9 

У К У П Н О  55 17 72 

 
 

Р. 
број 
теме 

Садржај 
програма 

Број 
часова 

Активност ученика у 
образовно-васпитном 

раду 

Основни облици 
извођења 
програма 

Циљеви и задаци садржаја програма Активности наставника 
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1. Школа 9 

-слушање 
-понављање 

-певање 
-рецитовање 
-показивање 

-драматизација дијалога 
-цртање и бојење 

-игра 
-кратки дијалози 
-игре погађања 

-физичке активности 

-ТПР(слушање 
и реаговања на 

инструкције 
наставника или са 

траке) 
-интерактивна 

-демонстративна 
- кооперативна 

-рад у пару 
-рад у групи 

-игра 
-аудитивна 

 

-Користи формалне и неформалне поздраве 
-Препознаје на елементарном нивоу гласовну 

структуру језика који учи 
-Разуме једноставна упутства на енглеском језику 

и адекватно реагује на њих 
-Поздрављање 
-Представљање 

-Упознавање 
-Захваљивање 
-Извињавање 
-Броји до 10 

-Даје кратке одговоре 
-Тражи и даје информације о годинама 

-ствара повољну 
психолошку климу за рад 
-мотивише  на правилан 

изговор речи 
-објашњава појмове уз 
помоћ флеш картица 

-помаже ученицима да 
лакше усвоје ново градиво 

и да примене научено 
-осмишљава креативне 

игре за децу 

2. 
Ја и моји 
другови 

9 

-слушање описа слике уз 
показивање 

-слушање кратких 
дијалога уз понављање 

-певање уз гестикулацију 
-рецитовање уз 
гестикулацију 

-игре са бројевима 
-физичке активности 

-цртање 
-бојење 

-диктат бројева 
-диктат боја 

-лепљење апликација у 
радну свеску 

-драматизација дијалога 

-ТПР 
-интерактивна 

-демонстративна 
-кооперативна 

-рад у паровима 
-рад у групи 

-игра 
-аудитивна 

 

-Разликује гласове језика који учи и реченичну 
интонацију 

-Разуме говор наставника, аудио-визуелни запис, 
песме, бројалице, кратке дијалоге, прикупља 

информације, разуме инструкције и адекватно 
реагује на њих, богати речник 

-Уочава везу говора са невербалним облицима 
комуникације 

-Правилно изговара гласове речи и изразе и 
правилно интонира реченицу 

-Учествује у игри и другим групним активностима 
дајући кратке наредбе и реагујући на њих 

-Именује играчке 
-Именује кућне љубимце 

-Препознаје боје 
-Именује боје 
-Броји до 20 

-Тражи и даје информације о боји предмета 
-Тражење и давање информације о броју 

предмета 
-Описивање тренутних активности 

-ствара пријатну 
атмосферу за рад у којој 
ученици могу остварити 

једноставну комуникацију 
-усмерава на правилан 

изговор речи 
-помаже   ученицима и 
труди се да им свако  

вежбање учини 
занимљивим 

-поставља питања 
разумевања  текста са 

аудио записа 
-мотивише 

3. Породица 9 
-слушање уз показивање 
-слушање и понављање 

-ТПР 
-интерактивна 

-Разуме говор наставника, аудио-визуелни запис, 
песме, бројалице, кратке дијалоге, прикупља 

-мотивише 
- упућује их да речи које су 
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-рецитовање 
-певање 

-слушање и понављање 
кратких дијалога 

-игре погађања боја, 
бројева, личности и 

активности 
-цртање и бојење 
-диктат цртања 

-драматизација дијалога 

-демонстративна 
-кооперативна 

-рад у паровима 
-рад у групи 

-игра 
-аудитивна 

 

информације,разуме инструкције и адекватно 
реагује на њих, богати речник 

-Уочава везу говора са невербалним облицима 
комуникације 

-Правилно изговара гласове, речи и изразе и 
правилно интонира реченицу 

-Препознаје у контексту учионице садржаје 
медијске продукције намењене учењу страних 

језика на крајње елементарном нивоу 
-Именује чланове породице 
-Описује чланове породице 

научили употребе при 
описивању чланова 

породице 
-бира и организује 

активности 
-осмишљава 

креативне игре са флеш 
картицама 

-задаје бојење по диктату 
-прави сценографију за 

извођење дијалога 

4. Празници 9 

-слушање и понављање 
дијалога 

-слушање и понављање 
песама 

-слушање и понављање 
рецитација 

-певање 
-рецитовање 

-описивање слике 
-прављење честитки 

-драматизација дијалога 
-цртање и бојење 
-игре погађања 

-игра по улогама 
(симулација) 

-ТПР 
-интерактивна 

-демонстративна 
-кооперативна 

-рад у паровима 
-рад у групи 

-игра 
-аудитивна 

 

-Разуме говор наставника, аудио-визуелни запис, 
песме и кратке дијалоге, прикупља информације, 
разуме инструкције и адекватно реагује на њих, 

богати речник 
-Тражи и даје информацију и реагује на 
постављена питања о познатим темама 

-Изражава своје потребе и жеље уважавајући 
потребе и жеље других 

-Развија машту и креативност 
-Упознавање са обичајима и културом других 

народа 
-Честитање рођендана, Божића, Нове године 

-Примање и давање поклона 
-Захваљивање 

-Тражење и давање информација о рођендану 
-Изражавање емоција, жеља 

-Индентификација временских прилика 

-стимулише креативност 
-објашњава појмове уз 
помоћ флеш картица 
-задаје ученицима да 

направе честитку 
-мотивише 

-упућује на богаћење 
речника 

- задаје им да нацртају 
поклон који желе 

- задаје им да нацртају и 
украсе јелку 

-прави сценографију и 
маске за извођење 

дијалога 
 
 

 
5. 

 
Мој дом 

 
9 

 
-слушање и понављање 

прозног текста уз 
показивање 

-слушање и понављање 
дијалога 

-слушање и понављање 
песама и рецитација 

 
-ТПР 

-интерактивна 
-демонстративна 

-кооперативна 
-рад у паровима 

-рад у групи 
-игра 

 
-Разуме говор наставника, аудио-визуелни запис, 

песме, бројалице, кратке дијалоге, прикупља 
информације, разуме инструкције и адекватно 

реагује на њих, богати речник 
-Уочава везу говора са невербалним облицима 

комуникације 
-Правилно изговара гласове речи и изразе и 

 
-поставља питања 

разумевања  текста са 
аудио записа 

-мотивише 
-ствара пријатну 

атмосферу за рад у којој 
ученици могу остварити 
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-певање уз гестикулацију 
-рецитовање уз 
гестикулацију 

-цртање и бојење 
-израда цртежа и 

апликација делова 
намештаја за постер 

- погађање предмета или 
лица 

-извршавање наредби 
-драматизација дијалога 

-аудитивна 
 

правилно интонира реченицу 
-Употребљава најједноставније језичке структуре 

да говори о себи и другима, о стварима из 
непосредног окружења користећи одговарајући 

речник 
-Именовање просторија у стану 
-Именовање делова намештаја 

-Препознавање просторних односа 
-Именовање активности у различитим 

просторијама стана 
-Именовање активности у различитим сатима 

-Тражење и давање информације о хронолошком 
времену ( само пуни сати) 

једноставну комуникацију 
-осмишљава креативне 

игре 
-задаје им да попуне 

постер 
-усмерава на правилан 

изговор 
 

6. Исхрана 9 

-слушање и понављање 
прозног текста уз 

показивање 
-слушање и понављање 
песама и рецитација уз 

показивање 
-певање 

-рецитовање 
-слушање и понављање 

дијалога 
-игре погађања 

-извршавање наредби 
-цртање, бојење 

-драматизација дијалога 
-игра по улогама 

(симулација)  
-''превођење'' исказа у 

гест и геста у исказ 
 

-ТПР 
-интерактивна 

-демонстративна 
-кооперативна 

-рад у паровима 
-рад у групи 

-игра 
-аудитивна 

 

-Разуме говор наставника, аудио-визуелни запис, 
песме, бројалице, кратке дијалоге, прикупља 

информације, разуме инструкције и адекватно 
реагује на њих, богати речник 

-Правилно изговара гласове речи и изразе и 
правилно интонира реченицу 

-Учествује у игри и другим групним активностима 
дајући кратке наредбе и реагујући на њих 

-Препознаје на елементарном нивоу гласовну 
структуру енглеског језика и уочава разлику у 

односу на матерњи језик, користи реченицу као 
целину 

-Именује основне прехрамбене намирнице, воће и 
поврће 

-Именовање основног прибора за јело 
-Именовање оброка 

-Изражавање осећања глади и жеђи 
-Изражавање става у вези са храном 

-Тражење информација о храни 
-Нуђење хране,прихватање и одбијање понуде 

-мотивише 
-објашњава појмове уз 
помоћ флеш картица 

-поставља им питања у 
вези хране коју воле или 

не воле да једу 
-задаје им да нацртају шта 
воле или не воле да једу 

-осмишљава игре са флеш 
картицама 

-прати и коригује рад 
ученика 

7. Одећа 9 
-слушање и понављање 

прозног текста, 
рецитација песама уз 

-ТПР 
-интерактивна 

-демонстративна 

-Одговара на једноставна питања и употребљава 
најједноставније језичке структуре да говори о 

себи и другима 

-осмишљава игре са флеш 
картама за увежбавање 

говора 
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показивање 
-слушање и понављање 

дијалога 
-певање 

-рецитовање 
-давање и извршавање 

наредби 
-игре погађања 

-цртање 
-бојење 

-сецкање и лепљење 
-драматизација дијалога 

-игра по улогама 
(симулација) 

-погађање предмета или 
лица 

-кооперативна 
-рад у паровима 

-рад у групи 
-игра 

-аудитивна 
 

-Разуме и реагује на вербалне и невербалне 
облике комуникације 

-Реагује на инструкције наставника или са траке 
-Именовање радњи у вези са одећом 

-Именовање делова тела 
-Именовање делова одеће 

-Описивање своје и туђе одеће и обуће: предмет, 
боја и величина 

-Изражавање става у вези са одећом 
-Изражавање осећања хладноће/ топлоте 

-Тражење дозволе 
-Захваљивање 

-мотивише 
-прати и процењује 

напредовање 
-усмерава на коришћење 

усвојених структура 
-прави сценографију за 
извођење дијалога( у 

продавници ) 
-подстиче рад деце 

8. Окружење 9 

-слушање описа слике и 
показивање 

-кратки одговори на 
питања у вези са сликом 
-описивање делова слике 
-слушање и понављање 

рецитација и песама 
-слушање и понављање 

кратких дијалога 
-давање и извршавање 

наредби 
-игре препознавања и 

погађања 
-физичке активности 

-драматизација дијалога 

-ТПР 
-интерактивна 

-демонстративна 
-кооперативна 

-рад у паровима 
-рад у групи 

-игра 
-аудитивна 

 

-Разуме говор наставника, аудио-визуелни запис, 
песме, бројалице, кратке дијалоге, прикупља 

информације, разуме инструкције и адекватно 
реагује на њих, богати речник 

-Уочава везу говора са невербалним облицима 
комуникације 

-Правилно изговара гласове речи и изразе и 
правилно интонира реченицу 

-Употребљава најједноставније језичке структуре 
да говори о себи и другима, о стварима из 

непосредног окружења користећи одговарајући 
речник 

-Тражи и даје информацију и реагује на 
постављена питања о познатим темама 

-Тражи и даје обавештење о пребивалишту 
-Именује објекте у ближој и широј околини 

-Препознаје домаће и дивље животиње 
-Препознавање ономатопеје 

-Описивање уобичајених радњи 
-Описивање тренутних радњи 

-стимулише креативност 
-усмерава децу да 
конструкције које су 
научили правилно 

употребе у комуникацији 
-организује игре 

-поставља питања 
разумевања текста са 

аудио записа 
-процењује напредовање 
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-Тражење дозволе 
-Захваљивање 

-Позивање на заједничку активност 

 
 
                         Начин остваривања програма: 
 

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; 
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
- ученици у почетку већином слушају и реагују а тек потом почињу и да говоре; 
- језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену; 
- битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа; 
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 
- са циљем да унапреди квалитет и количину  језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији( рад у учионици 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама и мање или више сложеним 
задацима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем); 

- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
- уџбеници постају извори активности; 
- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију с другим предметима и подстиче ученике на студиозан и истраживачки рад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕМАТИКА 
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Циљ и задаци 
 
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у  
животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање 
математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном 
развитку личности ученика. 
 
Задаци наставе математике су: 
 
– да ученици стичу знања неопходна за разумевање квалитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном 

животу; 
– да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности 

(математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад; 
– да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења; 
– да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава; 
– да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику; 
– да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; 
– да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција; 
– да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њиховње узајамне односе; 
– да оспособи  ученике за способност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; 
– да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању; 
– да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за 

самосталан рад; 
– да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном 

развитку личности ученика; 
– да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 

 
Оперативни задаци у другом разреду 
 
Ученици треба да: 
- савладају сабирање и одузимање до 100; 
- схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак множења; 
- упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења; 
- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без употребе ових назива); 
- уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и делиоца; 
- савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до аутоматизма); 
- савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед извођења рачунских операција; 
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- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да знају да одреде вредност израза са две операције; 
- упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у најједноставнијим примерима сабирања и одузимања; 
- умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном операцијом (на основу веза између компонената операције); 
- схвате појам половине; 
- уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломљених линија; 
- уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 
- упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец). 
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Р. бр. 
теме 

Садржаји програма 
Број 
час. 

Активности 
ученика у 
образовно 

васпотном раду 

Активности наставника у 
образовно васпотном раду 

Начин и 
поступак 

остваривања 
прописаних 
наставних 
планова и 
програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1 

Природни бројеви до 100 
- сабирање и одузимање; 

комутативност и асоцијативност 
сабирања; 

- множење и дељење; 
комутативност и асоцијативност 
множења;  

- изрази; редослед рачунских 
операција;  

- слово као замена за неки број; 
- одређивање непознатог броја; 
- појам половине; 
- решавање једноставних 

задатака. 

149 

Посматрају, 
анализирају, 
закључују, 
обнављају, 
решавају 
задатке, 

математички се 
изражава, 

рачуна, 
примењује 

стечено знање. 
 

Организатор, даје објашњења, 
прати рад, подстиче, даје 
повратну информацију,  
Објашњава и упућује на 

примену дидактичких средстава 
Упознаје и објашњава 

математичке појмове, симболе, 
терминологију 

Разговором наводи на логичко 
мишљење и закључивање 

Објашњава поступак рачунских 
операција 

Припрема задатке по нивоима 
Прати, записује, евидентира рад 

ученика 

Фронтални, 
индивидуални, 

групни, 
Дијалошка, 

демонстративна, 
хеуристичка,  

Савлађивање сабирања и одузимања 
природних бројева до 100; 

Схватање множења као скраћеног 
сабирања истих сабирака, упознавање и 

схватање термина и знака множења; 
Упознавање операције дељења, 

схватање и коришћење термина и знака 
дељења; 

Упознавање комутативности и 
асоцијативности сабирања и множења; 

Савлађивање множења и дељења 
природних бројева до 100 
Схватање појма половине 

Успешност у решавању текстуалних 
задатака 

2 

Геометријски облици 
- предмети облика лопте, ваљка, 

квадра, коцке; упоређивање; 
- дуж, полуправа и права; 
- уочавање и цртање 

правоугаоника и квадрата на 
квадратној мрежи 

22 

Разликује, 
Именује, 

открива релације 
и изражава их, 

упоређује, 
уочава. 

Упућује и показује на руковање 
лањиром, 

Објашњава појам линије и 
области (црта), 

Прати, записује, евидентира рад 
ученика 

Фронтални, 
индивидуални, 

групни 

Уочавање и стицање одређене 
спретности у цртању праве, дужи, 

кривих и изломљених линија; 
 

Уочавање и цртање квадрата и 
правоугаоника на квадратној мрежи 

 

3 

Мерење и мере 
- мерење дужи помоћу метра, 

дециметра и центиметра; 
- мере за време; 
- однос између јединица 

упознатих мера 

9 

Упоређује 
мери и 

процењује,  
примењује 

стечена знања, 
прави моделе. 

Уводи ученике у појам мерења и 
мера 

Показује, објашњава и 
припрема моделе за мерење 

Прати, записује, евидентира рад 
ученика. 

Фронтални, 
индивидуални, 

групни 

Упознавање и примена мера за дужину 
и време 
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МАТЕМАТИКА – образовни стандарди   

НАСТАВНА 
ОБЛАСТ 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

1.ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ СА 
ЊИМА 

1МА.1.1.1. зна  да прочита и запише дати број, 
уме да упореди бројеве по величини и прикаже 
број на датој полуправој 
1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са 
највише две операције сабирања и одузимања у 
оквиру прве хиљаде 
1МА.1.1.3.  множи и дели без остатка ( 
троцифрене бројеве једноцифреним ) у оквиру 
прве хиљаде 
1МА.1.1.4.  уме да на основу текста правилно 
постави израз са једном  рачунском операцијом 
1.МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине 
у оквиру прве хиљаде 

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних 
бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, 
предходни, следећи број)  и разуме декадни 
бројевни систем 
1МА.2.1.2.  уме да одреди десетицу, стотину и 
хиљаду најближу датом броју 
1МА2.1..3.сабира и одузима, рачуна вредност 
израза 
1МА2.1.4.рачуна вредност израза с највише две 
операције 
1МА2.1.5.уме да решава једначине 

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.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност 
израза са више операција, поштујући 
приоритет 
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније 
проблемске задатке дате у текстуалној 
форми 
1МА.3.1.5. уме да одреди решења 
неједначине са једном операцијом 

2. ГЕОМЕТРИЈА 

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске 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.1.2.3. користи поступак мерења дужине 
објекта, приказаног на слици, при чему је дата 
мерна јединица 
1МА.1.2.4. користи поступак мерења површине 
објекта, приказаног на слици, при чему је дата 
мерна јединица 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе 
геометријских објеката у равни 
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине 
1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и 
њихове односе 
1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, 
квадрата и правоугаоника када су подаци дати у 
истим мерним јединицама 
1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и 
правоуаоника када су подаци дати у истим 
мерним јединицама 
1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и 
уме да израчуна њихову површину када су 
подаци дати у истим мерним јединицама 

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење 
површине из већих у мање 
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, 
квадрата и правоугаоника 
1МА.3.2.3. уме да израчуна површину 
квадрата и правоугаоника 
1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и површину 
сложених фигура у равни када су подаци дати 
у истим мерним јединицама 
1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке 
и квадра када су подаци дати у истим мерним 
јединицама 

3. РАЗЛОМЦИ 

1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише 

разломак n

1

( n< 10) и препозна његов графички 
приказ 
1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину 
и десетину неке целине 

1МА.2.3.1. уме да препозна разломак b

a

 ( b≤10, 
a< b) када је графички приказан на фигури 
подељеној на b делова 
1МА.2.3..2. уме да израчуна n-ти део неке 
целине и обрнуто, упоређује разломке облика  

1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише 

и графички прикаже разломак b

a

 ( b≤10, a< 
b) 
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n

1

( n<10) 
 

1МА.3.3.2. зна да израчуна део  b

a

 ( b≤10, a< 
b) неке целине и користи то у задацима 
 

4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца 
преко разкичитих апоена и рачуна са новцем у 
једноставним ситуацијама 
1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за 
мерење задате запремине течности ( l, dl,ml ) 
коју јединицу мере да употрби за мерење задате 
масе ( g, kg,t ) 
1MA. 1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, 
табеле и дијаграме 

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца 
преко разкичитих апоена и рачуна са новцем у 
сложенијим ситуацијама 
1МА.2.4.2.зна јединице за време (секунда, 
минут, сат, дан, месец, година) и уме да 
претвара веће у мање и пореди временске 
интервале у једноставним ситуацијама 
1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење 
запремине течности из већих у мање 
1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из 
већих у мање 
1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане 
графички или табеларно у решавању 
једноставнијих задатака и уме графички да 
представи дате податке 

1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, 
минут, сат, дан, месец, година,век) и  уме да 
претвара из једне јединице у другу и пореди 
временске интервале у сложенијим 
ситуацијама 
1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење 
запремине течности 
1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење 
масе 
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МУЗИЧКА  КУЛТУРА 
Циљ и задаци 
 
Циљ 
 
– развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 
– развијање осетљивости за мизичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа. 
 
Задаци  
 
– неговање способности извођења музике (певање / свирање); 
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука; 
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање звука); 
– упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; 
– развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша); 
– упознавање основа музичке писмености и изр4ажајних средставамузичке уметности. 
 
Оперативни задаци у другом разреду 
 
Ученици треба да: 
– певају песме по слуху; 
– слушају вредна дела уметничке и народне музике; 
– свирају на дечјим музичким инструментима; 
– изводе дечје, народне и уметничке музичке игре. 
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Р. бр. 
теме 

Садржаји програма 
Број 
час. 

Активности ученика 
у образовно 

васпотном раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпотном раду 

Начин и поступак 
остваривања 
прописаних 
наставних 
планова и 
програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

1 

Извођење музике 
- Певање песама (учење по слуху) 

различитог садржаја и 
расположења; 

- Певање и извођење музичких игара 
- Певање једноставних модела и 

наменских песама као звучне 
припреме за поставку музичке 
писмености. 

24 

Описују, закључују, 
разумеју, слушају 

музику и доживљавају 
лепо. Певају, изводе 

музику 
импровизацијом 

покрета и тапшањем, 
комбинују покрете 

горњег и доњег дела 
тела... 

Подстиче ученике на 
активно слушање, 

учествовање у раду, 
припремање 

позитивне атмосфере, 
свирање на 

инструменту, певање, 
учествовање у дечијој 

игри и посматрање. 

Фронтални, 
индивидуални, 

групни 

Развијање интересовања и 
креативности ученика; 

Разумевање могућности 
музичког изражавања; 

Певање једноставних песама 
по слуху; 

Разликовање звукова; 
Упознавање музичког 

речника; 
Креирање једноставне 

пратње 
Стварање ритмичких покрета. 

2 

Слушање музике 
- Слушање вокално-

инструменталних композиција за 
децу и кратких инструменталних 
композиција различитог садржаја и 
расположења, као и музичких 
прича. 

- Слушање народних песама и игара. 

8 

Описују, закључују, 
разумеју, слушају 

музику и доживљавају 
лепо. Певају, изводе 

музику 
импровизацијом 

покрета, свирањем и 
ликовним 

изражавањем. 

Подстиче ученике на 
активно слушање, 

учествовање у раду, 
припремање 

позитивне атмосфере, 
певање, учествовање 

у дечијој игри и 
посматрање. 

Фронтални, 
индивидуални 

Разликовање звукова 
музичких инструмената; 
Подстицање меморије; 

Стицање навика за слушање 
музике; 

Подстицање изражавања 
доживљаја; 

Упознавање музичких дела 
(народних и уметничких); 

 

3 

Стварање музике 
- Опонашање звукова из непосредне 

околине, спонтаном или 
договореном импровизацијом 
(звуци у кући, звуци града, звуци у 
природи...). 

- Ритмичким и звучним ефектима 
креирати једноставне пратње за 

4 

 
 
 
 
 

Опонаша, креира, 
смишља, изговара, 

импровизује,  

 
 
 
 

Подстиче ученике на 
стварање музике, 

учествовање у раду, 
припремање 

 
 
 
 
 
 

Фронтални, 
индивидуални, 

Опонашање звукова; 
Стварање мале ритмичке 

целине; 
Развијање интересовања за 

музику, музичке осетљивости 
и креативности. 
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бројалице, песме, приче, стихове, 
музичке игре, користећи при том 
различите изворе звука (глас, тело, 
дечји ритмички инструменти). 

- Креирање покрета уз музику коју 
певају или слушају ученици. 

- Смишљање малих ритмичких 
целина помоћу различитих извора 
звука (говор, изговарање групе 
гласова, различитим предметима, 
дечји инструменти). 

- Импровизовање ритмичког дијалога 
на различитим изворима звука. 

 

позитивне атмосфере, 
посматрање. 

групни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
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Циљ и задаци 
 
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 
демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 
 
Задаци: 
- настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи; 
- да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно мишљење; 
- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 
- стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно-визуелног изражавања; 
- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 
- развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и 

средстава; 
- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 
- да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара; 
- да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, примењују у раду и животу; 
- развијати сензибилитет за лепо писање; 
- развијати моторичке способности ученика. 

 
 
Оперативни задаци у другом разреду 
 
Ученици треба да: 
- схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и стваралачке имагинације; 
- опажају, сећају се, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације; 
- стекну искуства о: оплемењивању животног и радног простора, контрасту облика, карактеру облика, коришћењу материјала за рад, визуелним знаковима, 

опажањима облика у кретању, компоновању, рекомпоновању, дејству светлости на карактер облика; 
- развију навику лепог писања; 
- развију осетљивост за лепо писање (ћириличка и латиничка палеографија). 
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Р. бр. 
теме 

Садржаји програма 
Број 
час. 

Активности 
ученика у 
образовно 

васпотном раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпотном 

раду 

Начин и поступак 
остваривања 
прописаних 

наставних планова и 
програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1.  

КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У 
ПРОСТОРУ 

 
- Кретање више облика у 

простору 
- Кретање једног облика у 

простору 
Појмови: кретање, простор 

6 

Цртање, сечење, 
низање на канап 

геометријских 
модела, 

распредање канапа 
или конца, 

издвајање и 
проналажење речи о 

кретању, 
украшавање папира, 
прављење, читајње 

упутства, 
описивање, 

анализирање, 
закључивање, 

резање, качење, 
довођење у 
равнотежу,   

Осмишљава, 
упућује, 

подстиче на 
различите 

одговоре, на 
креативност, 

помаже у раду  

Групни, 
фронтални, рад у 

пару, индивидуални 
дијалошка, практичан 
рад, демонстративн, 

хеуристичка, 
експериментална 

Омогућити  ученицима да схвате појам 
кретања помоћу примера из свакодневног 

живота, подстицати их да посматрају и 
уочавају, повезивати стечена знања. 
Упознавање  са облицима кретања у 

природи, упознавање ученика с 
природним законима и механизмима, 

уочавање повезаности појава у природи, 
оспособљавање ученика за ликовно 

приказивање природних појава. 
Просторна  композиција облика, 

подстицање ученика да примењују 
стечена знања, научно тумаче појаве у 
природи, повезују узроке и последице 

појава. 

2.  

ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА 
КАРАКТЕР ОБЛИКА 

(СВЕТЛОСТ) 
 
- Природна И вештачка 

светлост 
- Силуета 
- сенка (сопствена И бачена) 
- фигура И позадина 
- светло И сенка у фигури 

Појмови: светлост, силуета. 

4 

Цртање, сликање, 
вајање,  

Игра светла и сенке, 
опцртавање и 
украшавање 

силуете, бојење, 
решавање 

уметничког квиза, 
анализирање, 

изношење 
мишљења о 

радовима, извођење 
експеримента,  

Објашњавање, 
проверавање 

решења, 
осветљавање 

фигуре, 
прављење 
изложбе 
радова, 

стимулисање, 
похваљивање. 

Фронтални, 
индивидуални, рад у 

пару,  
објашњавање, 

дијалошка, 
демонстративна, 

хеуристичка,  
експериментална 

текстуална, практичан 
рад 

Стицање знања о утицају светлости на 
карактер облика, усвајање појмова 

сопствена и бачена сенка, уочавање 
повезаности сенке са извором светлости, 

разликовање природне и вештачке 
светлости. 

Схватити појам силуете, развијање 
стваралачке имагинације, подстицање 

индивидуалности у ликовном изражавању.  
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3. 

АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ 
ПРОСТОР 

 
- Израда маски, костима и 

сцене 
Појмови: амбијент, сцена. 

6 

Цртање, сликање, 
вајање, лепљење 

одговарајућих 
налепница, 
описивање 
амбијента, 

прављење кућица 
од папира, 

прављење насеља, 
осмишљавање 
сценографије и 

одела за Црвенкапу 
и ловца, 

образлагање свог 
избора, праћење 
упутства, израда 
маски, прављење 

новогодишњих 
украса, 

коментарисање о 
раду својих другова 

  

Разговарање, 
стицање увида 

у учениково 
искуство, 

објашњавање, 
вођење 

мотивационих 
разговора, 

читање бајке, 
праћење рада 

ученика, 
организовање 

пробе 
новогодишње 

журке   

фронтални, 
индивидуални, групни, 

рад у пару,  
дијалошка, 

демонстративна, 
текстуална, 
објашњење, 

практичан рад 

Тумачење појмова амбијент, радни 
простор, школски простор, позоришни 

амбијент, објашњавање њихове 
функције, планирање простора, 

оспособљавање ученика за практично 
решавање замисли, упознавање с 
ликовним елементима позоришне 

представе;  
Упознавање ученика с приликама за које 

су прављене маске,  препознавање 
традиционалне уметности, разумевање 

друштвених законитости и појава, 
упознавање с културом и традицијом 

нашег народа, упознавање с културним 
вредностима других народа, 

оспособљавање ученика за практично 
решавање идеја, неговање специфичног 

ликовног израза; 
Оплемењивање  амбијента, неговање 

културе простора, развијање и неговање 
друштвених односа у одељењу, неговање 

међусобне сарадње 
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4. 

ЛЕПО ПИСАЊЕ СА 
КАЛИГРАФИЈОМ 

 
– Писање латиничких слова 

упоредо са ћириличким 
словима. 

– Писање латиничких И 
ћириличких слова у складу 
са калиграфским 
принципима. 
Појмови: латиница И 
ћирилица. 
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Писање и 
лепљење слова, 

анализирање 
потписа Д. Ерића, 

посматрање, 
увежбавање, 

писање налив-
пером, слушање 

песме, прављење 
и украшавање  

споменара, 
бирање најлепшег 

споменара, 
израђивање 
позивница, 

прављење плаката 
с потписима, 
прављење 
привеска.   

Упознавање, 
показивање, 
упућивање, 

разговарање, 
саветовање, праћење 

рада ученика, 
проверавање знања 
ученика, надгледање 

рада ученика, 
подстицање на 

оригинална ликовна 
решења, саветовање 

на стрпљење и пажњу, 
исправљање грешака, 

анализирање, 
објашњавање, 
закључивање 

прављење изложбе 
радова, похваљивање 

оригиналних и 
духовитих решења. 

 

Фронтални, 
групни, 

индивидуални, 
показивање, 

објашњавање, 
практичан рад, 

дијалошка, 
посматрање, 

 

Омогућавање ученицима да схвате 
историјску важност писма и 

упознају врсте старих писама, упознавање 
с појмом и принципима калиграфије, 

неговање културе лепог писања и 
прецизности у раду;  

Развијати смисао за практична идејна 
решења, развијати креативно мишљење, 
развијати навику лепог писања, примена 

основних калиграфских принципа; 
 
 

5.  

КОНТРАСТ (КАО МОТИВАЦИЈА 
ЗА ОПАЖАЊЕ ОБЛИКА) 

 
– Природни И вештачки 

облици 
– слагање – разлагање 
– разлагање – слагање 
– једнобојан – вишебојан 
– обрађен – необрађен 
– прав – крив 
– једноставан – сложен 
– испупчен – удубљен 

Појмови: контраст. 
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Проналажење  
појмова супротног 

значења, 
размишљање, 
разговарање, 
закључивање, 

запажање, 
именовање 

предмета и појава, 
уочавање, 

описивање, 
посматрање, 

резање и слагање 
зида, прављење 

Објашњавање, давање 
упутства, праћење рада 

ученика, читање 
песама Д. Ерића, 

проверавање, 
подсећање, 

инсистирање на 
оригиналност, 

прављење изложбе 
радова 

Колективни , 
индивидуални, 

дијалошка, 
хеуристичка, 
показивање, 
посматрање, 

практичан рад 
 

Обрада  појма контраст, уочавање 
контраста у околини, омогућити 

ученицима да уоче контрасте између 
природних и вештачких облика, 

подстицати их да буду креативни; 
Омогућити  ученицима да схвате свет као 

јединствену целину сачињену од 
међусобно повезаних делова у којој сваки 
део има своје место и улогу, развијати код 

ученика смисао за компоновање, 
рекомпоновање разних делова и 

стварање нових облика; 
Уочавање контраста између обрађеног и 

необрађеног, значај људског 
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колажа, стварање 
нових облика 

стваралаштва, упознавање околине 
чулима, развијање самопоуздања ученика, 

обрада и усвајање појмова прав–крив, 
усвајање појмова испупчено–удубљено, 
усвајање појма рељеф, упознавање с 

врстама рељефа, развијање моторичких 
способности ученика,  

6.  

ИНДИВИДУАЛНО 
КОРИШЋЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ 

МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД 
(ПАКОВАЊЕ) 

 
– Обликовање необичних 

облика 
Појмови: паковање 

6 

Описивање, 
исказивање својих 
осећања, читање, 
израда кутије за 
поклон, праћење 

упутства, 
анализирање 

радова, паковање 
поклона, 

коментарисање о 
свом раду и раду 
својих другова, 

играње погађања,  

Подстицање ученика да 
буду оригинални, 

праћење рада ученика, 
давање упутства, 
помагање у раду, 

демонстрирање начина 
паковања,  

прављење изложбе 
радова, организовање 

игре погађања 

фронтални, 
индивидуални, 

дијалошка, 
монолошка, 
показивање, 
текстуална, 

практичан рад, 
хеуристичка, 

објашњавање,  
експериментал

на 

Развијање и неговање културе 
међусобних односа, развијање 

радозналости код ученика, подстицање 
индивидуалности, развијање моторичких 

способности ученика; 
Упознавање с културом и обичајима 

других народа, неговање дечје 
индивидуалности, охрабривање ученика у 

откривању нових поступака и метода; 
Упознати их с правцима у модерној 

уметности, охрабривати их у 
експериментисању и откривању новог 
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7. 

РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И 
СИМБОЛА 

 
– Печат,  
– грб,  
– симболи,  
– словни и нотни знаци. 
      Појмови: хералдика 

4 

Упознавање, 
тумачење 

различитих знакова, 
закључивање, 

описивање, цртање 
грба и заставе, 

бирање гласањем 
заставе одељења, 

Упућивање, 
разговарање, 
подстицање, 
усмеравање, 

праћење рада 
ученика, 

усмеравање и 
помагање у 

раду, 
прављење 
изложбе 
радова,  

фронтални, 
индивидуални,  

дијалошка, 
објашњавање, 
показивање, 

практичан рад 

Упознавање са значајем и начинима 
визуелне комуникације, уочавање 

функције знакова у савременом свету, 
упознавање са саобраћајним знацима и 

њиховом улогом, оспособљавање ученика 
да се служе знаковима и да их декодирају; 

Упознавање ученика са значењем и 
настанком појмова застава, грб, 

хералдика, упознавање и разумевање 
догађаја и друштвених услова у 

прошлости, уочавање. битних особина и 
њихово визуелно изражавање 

8.  

ЈЕДНОБОЈНА КОМПОЗИЦИЈА 
УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА 

(КЛУАЖ) 
 
Појмови: клуаж, једнобојан 

6 

Разговарање, 
лепљење, 

бојење, 
Посматрање, 

опажање, 
описивање,осећа

ње и 
објашњавање. 
Упоређивање 

облика, 
разлагање 
целину на 
делове и 

слагање деловеа 
повезујући разне 

материјале у 
другу целину. 

Подсећање, 
подела у групе, 
разговарање, 
усмеравање, 

Објашњавање,пок
азивање, 

посматрање, 
кориговање, 
уочавање, 

подстицање 

фронтални, групни, 
индивидуални, 
објашњавање, 
практичан рад, 

монолошка, 
 

Усвајање појма клуаж, креативна игра 
материјалима и предметима са 

употребном вредношћу, развијање осећаја 
за ликовно осмишљавање и повезивање 
делова у складну целину, организовање 

рељефне композиције; 
Промена основне функције предмета, 

подстицање ученика на маштовита 
решења, навикавање ученика на тимски 

рад, развијање осећаја за ликовно 
осмишљавање и повезивање делова у 

складну целину; 
стицати знања и искуства о промени 
значења предмета, откривати нова 

решења комбиновањем,  
подстицати маштовитост и креативност 
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9. 

ЗАМИШЉАЊА 
 
– вербални опис, текст, 

фотографија… 
      Појмови: фотографија. 

6 

 
 
 
 
 

Посматрање, 
опажање, 

описивање, 
осећање и 

објашњавање 
појава.  

 
Упоређивање, 

уочавање, 
стварање, 
маштање, 

израда слике или 
илустрације. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Објашњавање,  
 

посматрање,  
 
 
 

кориговање,  
 

уочавање,  
 

давање подршке 

 
 
 
 
 
 

дијалошка,  
 

илустративно-
демонстративна, 

 
 
 
 

 метода стваралачког 
рада. 

Подстицати ученике да после визуелног и 
тактилног опажања покажу елементарни 

смисао за компоновање. 
Да вербалне податке претварају у ликовни 

запис (слику) или  илустрацију и тако 
развијају стваралачку машту. 

Неговање радозналости за ликовно 
стварање, упорност и истрајност, 

прецизност и уредност. 
Развијање оригиналности, 

рекомбиновањем познатих и старих  
форми с циљем да се добије нешто ново и 

оригинално. 
Подстицати развој креативног посматрања 
ради уочавања карактеристика предмета: 

складности боја, једноставности, 
функционалности и употребљивости. 

Оспособити ученике за стварање нових 
предмета од постојећих њиховим 

спајањем. 

10.  

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА 

ЊИХОВИМ СПАЈАЊЕМ 
(ВЕЗИВАЊЕ) 

 
Појмови: везивање. 
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Посматрање, 
опажање, 

описивање, 
осећање и 

објашњавање 
појава. 

Упоређивање, 
уочавање, 
стварање, 
маштање, 

обликовање, 
преобликовање 

лепљење, 
сечење и 
спајање. 

Објашњавање, 
посматрање, 
кориговање, 

уочавање, давање 
подршке 

фронтални, 
индивидуални, 

демонстративна, 
дијалошка, 

објашњавање, 
практичан рад, 

Увидети значај спајања и везивања у 
циљу стварања нове целине с другачијом 
функцијом, одредити однос између начина 

везивања и карактера материјала, 
везивање у међуљудским односима; 
Спајањем различитих материјала и 

предмета створити нову, замишљену 
целину, упознавање природних и 

вештачких материјала, указивање на 
значај љубави; 

Грађење  облика спајањем, промена 
функције предмета спајањем, неговање 
пријатељских односа међу ученицима. 

СВЕТ ОКО НАС 
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Циљ и задаци 
Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета свет око нас јесте да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, 
социјалне и креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Откривањем 
света код деце се развијају сазнајне способности, формирају се основни појмови и постепено се граде основе за систем појмова из области природе, друштва и 
културе. Истовремено стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и друштвених појава и процеса 
подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око 
себе. Систематизовањем, допуњавањем и реструктурирањем искуствених знања ученика и њиховим довођењем у везу са научним сазнањима, дечија знања се 
надограђују, проверавају и примењују. Кроз интерактивне социјалне активности они упознају себе, испољавају своју индивидуалност, уважавајући различитости и 
права других, уче се како треба живети заједно. Усвајањем елементарних форми функционалне писмености омогућује се стицање и размена информација, 
комуницирање у различитим животним ситуацијама и стварају се могућности за даље учење. Примена наученог подстиче даљи развој детета, доприноси стварању 
одговорног односа ученика према себи, другима и свету који га окружује и омогућује му успешну интеграцију у савремене токове живота. 
Општи циљ интегрисаног наставног предмета свет око нас јесте да деца упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему. 
Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су: 
развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 
развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова; 
развијање основних елемената логичког мишљења; 
очување природне дечје радозналости за појаве у окружењу и подстицање интересовања и способности за упознавање појава кроз активне истраживачке 
делатности; 
оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 
интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва; 
стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење; 
усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог чувања и рационалног коришћења и дограђивања; 
развијање свести о потреби и могућностима личног учешћа и доприноса у заштити животне средине и одрживог развоја. 
Оперативни задаци у другом разреду: 
- формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 
- овладавање почетним техникама сазнајног процеса и почетним методама и техникама учења; 
- подстицање дечјих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-

развојним способностима; 
- подстицање и развијање истраживачких активности деце; 
- подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и процеса, на основу различитих параметара; 
- описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом окружењу; 
- слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем-ситуација; 
- развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за критеријум понашања према другима; 
- развијање одговорног односа према окружењу, интересовања и спремности за његово очување. 
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Р. бр. 
теме 

Садржаји програма 
Број 
час. 

Активности 
ученика у 
образовно 

васпотном раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпотном раду 

Начин и 
поступак 

остваривања 
прописаних 
наставних 
планова и 
програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 
 

ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 
- Жива природа 

- Заједничке особине 
живих бића (дисање, 

исхрана, раст, 
остављање потомства). 

- Разноврсност биљака у 
мојој околини. 

- Разноврсност животиња 
у мојој околини 

- Разлике међу живим 
бићима у зависности од 

средине у којој живе 
- Узајамна зависност 

биљака, животиња и 
човека 

- Човек као део живе 
природе и његова улога у 

одрживости природне 
равнотеже 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

27 
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Учествују у 
тематској 

дискусији; раде на 
задацима из 

уџбеника; 
 
 

анализирају 
постављене 

захтеве и решавају 
их; деле се у групе 

и припремају за 
извештавање; 

 
 

издвајају 
најбитније 
закључке. 

Учествују у 
игровним 

активностима у 
уводном делу 

часа; 
 
 

раде на 
текстовима и 

 
Усмерава ученике 

на важне 
карактеристике; 

 
 

понавља 
инструкције 

потребне за тачно 
испуњавање табеле; 

 
 

дискутује о 
доношеним 

закључцима и 
објашњава; 

 
 

указује на грешке и 
даје појашњења у 

вези са њима. 
 
 

Мотивише ученике и 
подстиче их на 
размишљање; 

 
даје ток тематској 

дискусији и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фронтални, 
индивидуални, 

групни; 
 

илустративна 
метода, 

рад на тексту, 
кооперативне 

методе, 
амбијенталне 

методе, 
интерактивне 

методе, 
 
 
 
 
 
 

- Анализа сличности и разлика између биљака, 
животиња и људи, као и унутар ових класа живих 

бића; 
- Знање о томе шта су дефинишуће одлике живих 

бића и њихово разликовање од осталих (небитних) 
карактеристика; 

- разликовање живог и неживог на граничним 
примерима. 

Уочавање разноврсности спољашњег изгледа 
животиња; 

- Познавање улоге делова тела животиња; 
- Знање о томе на који начин се одвијају животни 
процеси код животиња (исхрана, дисање, раст и 

размножавање); 
- Разликовање животиња по начину кретања; 

- Именовање животињских група и разумевање 
важности живота у групи; 

- Примена знања у анализи задатих примера и 
проблемских задатака. 

Разумевање посебности човека у односу на 
остала жива бића 

(усправан ход, способност говора и мишљења, 
људско друштво); 

- Разумевање улоге говора, рада и друштва у 
развоју човека; 

- Знање о томе како се одвијају животни процеси 
код човека (исхрана, дисање, раст и развој); 

Разумевање важности правилне исхране. 
Разумевање одговорности човека у очувању 
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испуњавању 
поставњених 

захтева у 
задацима из 

уџбеника; 
 
 

Попуњавају  
табеле. 

 
 

Примењују 
научена знања о 
животињама и 
покушавају да 

одреде 
карактеристике 

човека као живог 
бића. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

усмерава при раду 
задатака; 

 
 
 

обезбеђује потребна 
средства и радни 

материјал. 
 
 

Обезбеђује  додатне 
илустрације и 

текстове који ће 
помоћи истицању 

особина које човека 
издвајају од осталих 

живих бића, 
 
 

усмерава и 
контролише игровне 

активности 
такмичарског духа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

природе; 
- Познавање начина на које људи загађују воду, 

ваздух и земљиште; 
- Разумевање важности шума и познавање мера 

за њихово очување; 
- Разумевање штетних последица нарушавања 

равнотеже у природи; 
- Развијање одговорног односа према 

окружењу. 
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- Нежива природа 
- Где све има воде (облици 

појављивања и њихова 
својства) 

- Променљивост облика и 
слободна површина воде, 
услови тока 

- Ваздух свуда око нас, 
ваздух - услов живота 

- Како препознати ваздух 
(кроз сопствено кретање 
и покретање тела) 

- Сунце - извор светлости 
и топлоте и услов живота 

- Промене које настају при 
загревању и хлађењу 
воде и ваздуха (промена 
температуре, испаравање 
и замрзавање воде, 
настајање облака, магла, 
падавине, ветар...) 

- Земљиште - услов за 
раст и развој биљака 

 

(11 

Учествују у 
тематској 
дискусији  

Сагледавају стање 
биљака које су 
боравиле на 
различито 

осветљеним 
местима. 
Цртају, 

Учествују у 
тематској 

дискусији и 
записују 

најпотпуније 
одговоре; 

самостално раде; 
саопштавају 

резултата огледа. 

Проблематизује 
ситуацију; даје ток 

целој ситуацији 
усмеравајући их ка 

најважнијим 
разјашњењима; 

шематски приказује 
уз детаљно 

објашњавање 
гранања појма 

„природе''; 
Унапред припрема 
саксијске биљке и 

води рачуна о томе 
да за овај час буду 
уочљиве разлике 

међу њима;  
Подстиче ученике 

на дискусију; уводи 
научна објашњења о 

настанку дуге. 
контролише 
прецизност 
одговора и 

употпуњује их; 

Фронтални, 
индивидуални, 

групни; 
Решавање 
проблема – 
хеуристички 

приступ; 
демонстративн

а метода; 
истривачки 

рад; практичан 
рад. 

Стицање знања о томе шта је природа и како се 
дели; 

Усвајање појмовне хијерархије и разумевање 
односа међу појмовима; 

Класификовање по задатим критеријумима; 
Схематскоприказивање вербалних садржаја. 

Знање о томе када се појављује дуга и интуитивно 
разумевање 

преламања светлости кроз капи воде; 
Познавање спектра боја; 

Слободно исказивање властитих запажања и 
тумачења; 

 Развијање интелектуалне радозналости и 
занимања за науку. 

Разумевање важности земљишта за биљке, 
животиње и људе; 

Анализа узорка земљишта по задатим својствима; 
Познавање поступака за очување земљишта и 

повећавање плодности; 
Познавање начина на које људи загађују 

земљиште; 
Развијање одговорног односа према окружењу. 
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- Веза живе и неживе 

природе 
- Без чега не могу жива 

бића - нераскидива веза 
живе и неживе природе 

- Промене у природи и 
активности људи у 
зависности од годишњих 
доба 

- Загађеност воде, ваздуха 
и земљишта (начини 
загађивања и њихове 
последице) и могућност 
заштите 

- Уочавање извора 
загађивања воде, 
ваздуха и земљишта у 
околини и учешће у 
разним акцијама 
заштите - активност. 

4 
 
 
 
 
 

Посматра, описује, 
процењује, 
упоређује, 
сакупља, 
илуструје, 

 

Фронтални, 
индивидуални, 
групни, рад у 

пару, 
диференциран

и; 
Решавање 
проблема – 
хеуристички 

приступ; 
демонстративн

а метода; 
истривачки 

рад; практичан 
рад. 

Уочавање утицаја неживе природе на жива бића. 
Повезаност живе и неживе природе. 

Схватање значаја повезаности живе и неживе 
природе. 

Уочава улогу човека у очувању природне 
равнотеже.  
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2. 

ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ 
- Рељеф и површинске 

воде у месту и околини 
- Насеља (појам и врсте 

насеља некад и сад) 
- Живимо у насељу (групе 

људи, улоге појединаца и 
група) 

- Правила понашања у 
групи (права и 
одговорности припадника 
групе, обичаји, традиција 
и празници некад и сад) 

- Сналажење у насељу 
(улица, број, 
карактеристични 
објекти...) 

- Саобраћај као вид 
комуникације (значај 
саобраћаја у животу 
човека, врсте саобраћаја 
и саобраћајна средства, 
основна правила 
безбедног понашања и 
култура понашања у 
саобраћају...). 

20 
 

 
Постављају се и 

заузимају 
одговарајуће 

положаје својим 
телима 

прилагођавајући 
се потребама игре;  
упоређују положаје 

тела са називом 
облика рељефа 

који представљају;  
самостално раде у 

уџбенику на 
задацима. 

Одређују леву и 
десну обалу 

замишљене реке, 
Игром трага за 

облицима насеља, 
описује своје 

насеље;   
Тумаче шематске 

приказе, 
Записују тражене 
податке, учествују 
у истраживачком 

раду,  
 
 
 

 

 
Припрема и 

мотивише ученике 
за рад на новим 
садржајима кроз 

игровне активности; 
инсистира на 

правилном положају 
тела како би 

прецизно 
представљао 

замишљени облик 
рељефа;  

усмерава ученике на 
самостални рад и 

сналажење у 
уџбенику. 

Демонстрира 
одрећивање страна 

реке; 
Проблематизује 

задатке о главним 
одредницама 

насеља; 
Шематски приказује 

околину и 
демонстрира 
сналажење;  

утврђује принцип по 
коме се сналазимо у 

насељу;  
уводи ученике у 

поступке 
истраживања; 

Фронтални, 
индивидуални, 
групни, рад у 

пару,  
Игровне 

активности, 
решавање 
проблема,  

хеуристички 
приступ; 

демонстративн
а метода; 

истривачки 
рад; практичан 

рад. 
 

Препознавање и именовање различитих облика 
рељефа; 

Дефинисање рељефа и облика рељефа; 
Моторичко представљање вербалних садржаја. 

подела вода на стајаће и текуће; 
препознавање, именовање и одређивање врсте 

вода; 
препознавање и именовање делова реке; 

одређивање леве и десне обале реке; 
сликовно представљање вербалних  садржаја. 
Разумевање везе између људских потреба и 

формирања насеља као групе; 
Поређење села и града по делатностима људи и 

могућностима за задовољење различитих 
потреба; 

Препознавање и именовање различитих служби 
које постоје у градовима; 

Уочавање међусобне повезаности села и града; 
Разумевање важности правила понашања за 

успешно функционисање група и добре 
међуљудске односе; 

Анализа значења и смисла различитих правила 
понашања у породици, школи и насељу; 

Препознавање примера понашања у којима се 
уважавају или крше одређена правила понашања; 

Примена знања о правилима понашања у 
решавању социјалних конфликата; 

Развијање одговорног односа према себи, другима 
и окружењу. 
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3. 

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 
- Човек ствара (услови за 

живот и рад, потребе 
људи, производи људског 
рада) 

- Исти материјал - 
различити производи, 
различити материјали за 
исти производ 

- Разноврсност материјала 
(дрво, камен, метал, 
стакло, разне врсте 
пластике, гума, папир, 
картон, пластелин ...) 

- Основна својства 
материјала (тврдоћа, 
еластичност, 
пластичност...) и њихов 
значај за људску 
делатност 

- Понашање материјала 
под механичким 
утицајима 

- Утицај топлоте на тела 
(промена температуре, 
ширење и скупљање, 
топљење и 
очвршћавање, 
сагоревање ...) 

- Топлотна проводљивост 
материјала 

- Могућност 
наелектрисавања тела и 
особине које тада 
испољавају 

- Електрична 

14 

 
 
 
 
 
 

Показују предмете 
које су донели, 

објашњавају 
њихову 

некадашњу 
намену, допуњују 
остале ученике;  

 
самостално раде 

на задацима; 
 

трагају за 
одговорима; 

 
 

Практично 
испитују особине 

материјала 
опипавањем;  

 
 

попуњавају 
табеле. 

 
 

Учествује у огледу 
и уочава промене 

које настају; 
 

 
 
 

Дајепримере на 
основу којих ученике 

упућује у 
самостални рад и 
сумира ученичка 

излагања; подстиче 
ученике на 

уочавање разлика у 
начину живота 
некада и сада. 

Наводи примере, 
указује на поделе 

материјала, 
објашњава; 

коментарише и 
образлаже. 

Даје инструкције и 
сугестије код 

извођења огледа; 
Даје упутства око 
поделе на групе; 

обезбеђује потребан 
материјал за рад; 
контролише рад 
група, усмерава, 

упозорава на време; 
прати извештаје 

група и евидентира 
добре стране и 

недостатке на које 
указује. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фронтални, 
индивидуални, 

групни; 
Слободан 
разговор, 
вербална 

комуникација 
са ученицима; 

Решавање 
проблема – 
хеуристички 

приступ; 
Демонстративн

а – 
приказивање 

стања; 
Практични рад 

– огледи; 

Уочавање повезаности између људких потреба и 
делатности; 

Познавање основних природних материјала, 
њиховог порекла и намене; 

Упоређивање услова за живот људи у прошлости и 
садашњости; 

Знање о томе како су унапређивани производи 
људског рада. 

Познавање основних својстава материјала 
(тврдоћа, еластичност пластичност); 

Уочавање повезаности између својстава 
материјала и његове употребе; 

Табеларно приказивање вербалних садржаја. 
Уочавање повезаности између топлотне 

проводљивости материјала и њихове употребе; 
Примена знања о топлотној проводљивости 

материјала у решавању једноставних проблемских 
ситуација; 

Разумевање важности електричне струје за живот 
савременог човека; 

Знање о томе који материјали проводе електричну 
струју; 

Именовање делова струјног кола и познавање 
њихове улоге (извор, проводник и потрошач 

струје); 
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проводљивост 
материјала (провера 
помоћу струјног кола са 
батеријом и малом 
сијалицом) 

- Комбиновање материјала 
и прављење нових 
целина 

- Појам и значај рециклаже 
- Сакупљање и раздвајање 

отпада за рециклажу 
(папир, пластика...) - 
активност 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  ЗА  II  РАЗРЕД 

 

Основна школа “Богосав Јанковић” - Кремна 

4. 

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И 
ВРЕМЕНУ 

- Дан, одређивање доба 
дана према положају 
Сунца, трајање дана 

- Кретање у простору и 
времену (промена 
положаја у току времена) 

- Шта све утиче на брзину 
кретања тела (облик и 
величина тела, материјал 
од кога је начињено, 
подлога, средина, јачина 
деловања) 

- Брзина кретања 
организама у зависности 
од облика тела и средине 
у којој живе 

- Мерење времена (појам 
сата и коришћење 
часовника) 

- Временске одреднице: 
дан, седмица, месец, 
година 

- Делови године - годишња 
доба (трајање) 

- Сналажење на 
временској ленти 
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Учествују у 
активностима; 
подражавају 

различите облике 
кретања;  

формирају групе; 
Активно учествују 

у огледима;  
Учествују у 
решавању 

постављених 
проблема;  

одређују време на 
часовницима; 

уочавају разлике 
између 

механичких и 
дигиталних 
часовника. 

Рецитују научене 
песмице;  

учествују у 
активностима 
сналажења на 
календару и 
одређивања 

датума. 

Помаже и 
проверава ученички 

рад;  
Пружа помоћ и 

сугестије у 
извођењу огледа; 
Проблематизује 

ситуације; 
демонстрира начин 
кретања казаљки на 

часовнику; 
упоређује дигиталне 

и механичке 
часовнике. 

   

Фронтални, 
индивидуални, 

групни; 
Игровне 

активности; 
Перактични 
рад; Рад на 

тексту; 
Вербална 
метода; 

Демонстративн
а метода;  

Разликовање стања мировања и кретања; 
Препознавање и именовање различитих врста 

кретања; 
Разликовање самосталног кретања и кретања које 

је резултат деловања неког другог тела; 
Знање о чиниоцима који утичу на брзину кретања 

(облик и величина тела, материјал од кога су 
направљена, врста подлоге и јачина деловања). 
Разликовање делова дана на основу положаја 

Сунца; 
Познавање људских активности које су 

карактеристичне за различите делове дана; 
Разумевање важности Сунца за сналажење у 

времену; 
Разумевање важности мерења времена и намене 

часовника; 
Познавање основних јединица за мерење времена 

(сат, минут, секунда); 
Познавање принципа на којима је засновано 

читање времена; 
Разумевање намене и садржаја календара и 

његово коришћење; 
Разумевање важности датума за сналажење у 

времену; 
Правилно записивање датума; 

Сналажење на временској ленти (прошлост, 
садашњост, будућност). 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО– образовни стандарди   
 

НАСТАВНА 
ОБЛАСТ 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Природа –човек- 
друштво 
 

1ПД.1.1.1.прави разлику између природе и 
производа људског рада 
1ПД.1.1.2.зна ко и шта чини живу и неживу 
природу 
1ПД.1.1.3.зна заједничке карактеристике зивих 
биђа 
1ПД.1.1.4.уме да класификује жива бићаа према 
једном од следеђих категорија; 
Исгледу,начину исхране,кретања и 
размножавања 
1ПД.1.1.5.препознаје и именује делове тела 
живих бића 
1ПД.1.1.6.разликује станишта према условима 
живота и живим бићима у њима 
1ПД.1.2.6.разуме међусобну зависност живих 
бића у животној заједници 

1ПД.2.1.1.разуме повезаност живе и неживе 
природе на очигледним примерима 
1ПД.2.1.2.зна основне разлике између 
жѕивотиња,биљака и људи 
1ПД.2.1.3.примењује вишеструке критеријуме 
класификације живих бића 
1ПД.2.1.4.зна улогу основних делова живих бића 
1ПД.2.1.5.разуме повезаност услова живота и 
живих бића у станишту 
1ПД.2.2.3.зна основне мере заштите живе и 
неживе природе као природних ресурса 

1ПД.3.1.1.разуме повезаност живе и неживе 
природе на мање очигледним примерима 
1ПД.3.1.2.разуме функционалну повезаност 
различитих делова тела живих бића 

Материјали и 
њихова употреба 

1ПД.1.3.1.зна основна својства воде,ваздуха и 
земљишта 
1ПД.1.3.2зна да су вода у природи,ваздух и 
земљиште састављени од више материјала 
1ПД.1.3.3.зна да различите животне намирнице 
садрже различите састојке 
1ПД.1.3.4.зна основна својства материјала-
тврдоћа,еластичност,густина,растворљивост,про
видност,намагнетисаност 
1ПД.1.3.5.зна да својства материјала одређују 
њихову употребу 
1ПД.1.3.6.зна промене материјала које настају 
због промене тенпературе,услед механичког 
утицаја и деловање воде и ваздуха 

1ПД.2.3.1.зна сложенија својства воде и 
ваздуха-агрегатно стање и кретање 
1ПД.2.3.2.зна да су различита својства 
воде,ваздуха и земљишта последица њиховог 
различитог састава 
1ПД.2.3.3.разликује материјале који судобри 
проводници топлоте и електрицитета од оних 
који то нису 
1ПД.2.3.5.разликује повратне и неповратне 
промене материјала 

1ПД.3.3.1.разуме како загревање и хлађење 
воде и ваздуха утичу на појаве у природи 
1ПД.3.3.2.примењује знања о променама 
материјла за објашњење појава у свом 
окружењу 

Кретање у 
простору и 

1ПД.1.4.1.уме да препоѕна кретање тела у 
раѕличитим појавама 

1ПД.2.4.1.ѕна да кретање тела ѕависи од силе 
која на њега делује,врсте подлоге иоблика 

1ПД.3.4.1.уме да чита географску карту 
примењујући ѕнања о странама светаи 
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времену  1ПД.1.4.2.зна помоћу чега се људи орјентишу у 
простору-лева и десна страна, стране света, 
адресар, карактеристични објекти 
 1ПД.1.4.3..3. уме да одреди стране света помоћу 
сунца 
1ПД.1.4.4.зна јединице за мерење времена-дан, 
недеља, месец, година, деценија,  век 
1ПД.1.4.5.уме да прочита тражене информације 
са часовника и календара 

кретања 
1ПД.2.4.2.ѕна да се светлост креће 
праволинијски 
1ПД.2.4.3.уме да пронађе тражене улице и 
објекте на плану насеља 
1ПД.2.4.4.уме да пронађе основне информације 
на географској карти Србије-највећа и 
најважнија насеља,облике рељефа и 
површинских вода 
1ПД.2.4.5.уме да пронађе и упише тражене 
информације на ленти времена 

ѕначењу географских ѕнакова 

Људска делатност 

1ПД.1.5.1.зна које друштвене групе постоје и ко 
су њихови чланови 
1ПД.1.5.2.зна основна правила понашања у 
породици,школи и насељу 
1ПД.1.5.4.зна који су главни извори опасности по 
здравље људи и основне мере заштите 
1ПД.1.5.3.зна које људске делатности постоје и 
њихову улогу 

1ПД.2.5.1.зна које су улоге различитих 
друштвених група ињихових чланова 
1ПД.2.5.2.зна која су права и обавезе чланова у 
различитим друштвеним групама 
1ПД.2.5.3.разуме повезаност и међузависност 
различитих људских делатности 

1ПД.3.5.1.разуме заједничке карактеристике 
друштвених група и разлике међу њима 
1ПД.3.5.2.разуме да се права и обавезе 
чланова друштвених група међусобно 
допуњују 

Наше наслеђе 

1ПД.1.6.1.зна све основне облике рељефа и 
површинских вода 
1ПД.1.6.2.зна основне типове насеља и њихове 
карактеристике 
1ПД.1.6.3.зна географски положај и основне 
одреднице државе Србије. територија, границе, 
главни град, симболи, становништво 
1ПД.1.6.4.зна најважније догађаје, појаве и 
личности из прошлости 
1ПД.1.6.5.зна основне информације о начину 
живота људи у прошлости 
1ПД.1.6.6.зна шта су историјски извори и именује 
их 

1ПД.2.6.1.препознаје и именује облике рељефа 
и површинских вода у свом месту и у околини 
1ПД.2.6.2.зна основне одлике рељефа и вода у 
држави Србији 
1ПД.2.6.3.разуме повезаност природно-
географских фактора-рељефа,вода,климе-и 
делатности људи 
1ПД.2.6.4.зна редослед којим су се јављали 
важни историјски догађаји,појаве и личности 
1ПД.2.6.5.уочава сличности и разлике између 
начина живота некад и сад 
1ПД.2.6.6.препознаје основна културна и 
друштвена обележја различитих историјских 
периода 

1ПД.3.6.1.зна шта је предходило, а шта је 
уследило након важних историјских догађаја 
и појава 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 
 

Циљ и задаци 
 
Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе 
интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких 
умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
Задаци наставе физичког васпитања јесу: 
- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 
- развој и усавршавање моторичких способности; 
- стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја; 
- формирање морално-вољних квалитета личности; 
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада; 
- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине. 

 
Оперативни задаци у другом разреду: 
 
- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 
- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 
- стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и 
вежбама на тлу; упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела; 
- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика; 
- формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко описмењавање"; 
- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 
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Р. бр. 
теме 

Садржаји програма 
Број 
час. 

Активности ученика у 
образовно васпотном 

раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпотном раду 

Начин и поступак 
остваривања 
прописаних 

наставних планова 
и програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

1. ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ  25 

Ходање и трчање на 
различите начине; 
ходање и трчање 

користећи препреке; 
играње дечјих игара; 
трчање са променом 

ритма. 

Демонстрира, 
организује игре,  

Подстиче, бодри, 
похваљује, врши 

мерења, 

Индивидуални, 
фронтални, групни, 

дијалошка, 
демонстративна, 

имитације,  

Развијање и усавршавање 
моторичких способности; 
Постицање раста и развој 
правилног држања тела; 

Задовољавање потребе за 
кретањем и игром; 

 

2. 

СКАКАЊЕ И ПРЕСКАКАЊЕ 
– Вежбе (скакања и 

прескакања) упором рукама 
– Скок удаљ и увис 
– Прескакање кратке вијаче 
– Припремна вежба за прескок 

21 

Скакање у месту из 
различитих положаја и на 

различите начине; скакање 
у кретању на различите 

начине; 
Скакање у даљ; 
Скакање у вис; 

Прескакање вијаче на 
различите начине; 

Скакање и прескакање 
кроз игру 

Демонстрира, 
организује игре,  

Подстиче, бодри, 
похваљује, указује 
на пропусте, врши 

мерења, прати, 
процењује. 

Индивидуални, 
фронтални, групни, 

рад у пару, 
дијалошка, 

демонстративна, 
имитације, 

Развијање и усавршавање 
моторичких способности; 
Развијање координације, 

гипкости и експлозивне снаге; 
Социјално прилагођавање на 

колективни живот и рад. 

3. БАЦАЊЕ И ХВАТАЊЕ 15 

Бацање лопте у циљ на 
различите начине; 

Вођење лопте у ходању и 
трчању; 

Гађање лоптом; хватање и 
додавање лопте; 

 

Демонстрира, 
организује игре,  

Подстиче, бодри, 
похваљује, прати, 

евалуира. 

Индивидуални, 
фронтални, групни, 

рад у пару, 
дијалошка, 

демонстративна, 
имитације, 

Стицање, усавршавање и 
примењивање моторичких 

умећа; 
Стицање и развијање свести о 

потреби чувања здравља; 
Развијање такмичарског духа. 

4. 
ВИШЕЊА И ПЕЊАЊА 

– Дохватно вратило 
– Пењање 

2 

Пењање на различите 
начине уз различите 
предмете и справе; 

Пењање у комбинацији са 
другим облицима кретања. 

Демонстрира, 
организује игре,  

Подстиче, бодри, 
похваљује, указује 

на пропусте 

Индивидуални, 
фронтални, групни, 

рад у пару, 
дијалошка, 

демонстративна, 
имитације, 

Развијање дечје мускулатуре; 
Неговање упорности, 

спретности, опште 
издржљивости, спремности и 

сналажљивости. 
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5. Вежбе на тлу 7 

Упор чучећи; 
Упор лежећи са 

померањима руку: 
Колут напред, колут преко 
лопте, два спојена колута 

напред, колут назад из 
чучња; игра и такмичење 

кроз мале полигоне, 

Демонстрира, 
организује игре,  

Подстиче, бодри, 
похваљује, иницира,  

Индивидуални, 
фронтални, групни, 

рад у пару, 
дијалошка, 

демонстративна, 
имитације, 

Повећавање зглобне 
покретљивости, проширивање 
кретног искуственог колитања; 
Побољшавање оријентације  у 

простору;  
Развијање смисла за естетско 

ритмичко кретно искуство. 

6. Вежбе равнотеже 9 

Упор клечећи на тлу и 
греди; 

Ходање на ниској греди; 
наскок на греду. 

Демонстрира, 
организује игре,  

Подстиче, бодри, 
похваљује, креира,  

Индивидуални, 
фронтални, групни, 

рад у пару, 
дијалошка, 

демонстративна, 
имитације, 

Развијање координације, 
гипкости и равнотеже;  

Стицање моторичких умећа.  

7. Вежбе реквизитима 5 

Вежбе обликовања 
користећи палице, обруче, 

вијаче; 
Трчање и скакање 

заобилазећи реквизите; 
Играње из коришћење 

реквизита. 

Демонстрира, 
организује игре,  

Подстиче, бодри, 
похваљује, 

процењује прати,  

Индивидуални, 
фронтални, групни, 

рад у пару, 
дијалошка, 

демонстративна, 
имитације, 

Развијање спретности, снаге 
мишића ногу, издржљивости; 
Развијање такмичарског духа. 

8. Игре  5 
Елементарне игре брзине 

и снаге, са певањем, 
оријентације у простору, 

Демонстрира, 
организује игре,  

Подстиче, бодри, 
похваљује, 

процењује прати,  

Индивидуални, 
фронтални, групни, 

рад у пару, 
дијалошка, 

демонстративна, 
имитације, 

Развијање спретности, снаге 
мишића ногу, издржљивости; 
Развијање такмичарског духа. 

9. 
Ритмичке вежбе и народни 

плесови 
11 

Дечји поскоци; 
Игре са употребом вијаче; 
Извођење плеса и кола. 

Демонстрира, 
организује игре,  

Подстиче, бодри, 
похваљује, указује 

на пропусте 

Индивидуални, 
фронтални, групни, 

рад у пару, 
дијалошка, 

демонстративна, 
имитације, 

Развијање смисла за естетско 
ритмичко кретно искуство; 
Богаћење кретног фонда 

плесовима и играма; 
Неговање народне традиције и 

културе. 
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ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ   ПРЕДМЕТИ 
 
Пошто су  ученици у првом разреду имали изборни предмет ЛЕПО ПИСАЊЕ, а тај предмет се изучава само у првом разреду, родитељима је поново понуђена 
листа изборних предмета школе и они ће према интересовањима свог детета рангирати следеће изборне предмете: 
- Чувари природе 
- Од играчке до рачунара 
- Народна традиција 
 
На основу добијених података направиће се коначна листа изборних предмета. Та листа ће бити приложена Школском програму до 15. 09. 2010 . године. 
 

ГРАЂАНСКО   ВАСПИТАЊЕ – САЗНАЊЕ  О  СЕБИ  И  ДРУГИМА 
 
Циљ и задаци 
 
Циљ је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да пружи могућност ученицима да 
постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање 
аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и срадњу, која поштује себе и друге. 
 
Оперативни задаци у другом разреду: 
 
- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима; 
- подстицање самосвести, самопоштовања и уважавања других; 
- оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и њихову међусобну повезаност, да штите и остварују своје потребе на начин 

који не угрожава друге; 
- развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина ненасилне комуникације; 
- оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба и вршњачком посредовању; 
- развијање креативног изражавања; 
- оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему и да активно доприносе развоју школе по мери детета; 
- оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у њиховом остваривању; 
- развијање и неговање основних људских вредности. 
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Р. бр. 
теме 

Садржаји програма 
Број 
час. 

Активности ученика у 
образовно васпотном 

раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпотном раду 

Начин и поступак 
остваривања 
прописаних 

наставних планова 
и програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

1. 

ПОДСТИЦАЊЕ ГРУПНОГ РАДА, 
ДОГОВАРАЊА И САРАДЊЕ СА 
ВРШЊАЦИМА И ОДРАСЛИМА 
– Сусрет родитеља, 

наставника и ученика 
– Упознавање ученика са 

садржајем предмета и 
начином рада 

2 
Размењује своје ставове,  

захтеве, потребе, тешкоће, 

 Учествује у 
размени, договара 

се 

Искуствено  учење 
кроз игровни 

контекст 

Подстицање групног рада, 
договарање и сарадња са 
вршњацима и одраслима;  
Активно учествовање са 
вршњацима и одраслима 

2. 

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 
САМОСВЕСТИ, 
САМОПОШТОВАЊА И 
УВАЖАВАЊА ДРУГИХ 
– Репортери 
– Поносим се што 
– Изражавање захвалности 

другоме 

3 

Учествују у игри 
интервјуисања, 

саопштавају,  слуша туђа 
искуства, 

 

Истиче правила и 
договара се о 

њиховом 
поштовању, 

 

Искуствено  учење 
кроз игровни 

контекст 

Подстицање самосвести, 
самопоштовања и уважавања 

других,  
Развијање самопоуздања 
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3. 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ УЧЕНИКА 
ДА ПРЕПОЗНАЈУ И РАЗУМЕЈУ 
СОПСТВЕНА ОСЕЋАЊА И 
ПОТРЕБЕ, И ЊИХОВУ 
МЕЂУСОБНУ ПОВЕЗАНОСТ И 
ДА ШТИТЕ И ОСТВАРУЈУ 
СВОЈЕ ПОТРЕБЕ НА НАЧИН 
КОЈИ НЕ УГРОЖАВА ДРУГЕ 
– Речник осећања 
– Како се ко осећа 
– О стиду и срамоти 
– Љубомора 
– Кривица 
– Ја и љубав 
– Моје потребе 

7 
Учествују у игри улога, 

цртају , размењују, 
разговарају,  

Води радионицу, 
пружа подршку,  
Непристрасно 

слуша и емпатише,  
Демонстрира 

вредности које жели 
да ученици усвоје 

Искуствено  учење 
кроз игровни 

контекст 

Оспособљавање ученика да 
препознају сопствена осећања и 

потребе и њихову међусобну 
повезаност, да штите и 

остварују своје потребе на 
начин који не угрожава друге, 

учење техника за превладавање 
непријатних стања 

4. 

РАЗВИЈАЊЕ 
КОМУНИКАТИВНЕ 
СПОСОБНОСТИ, НЕВЕРБАЛНЕ 
И ВЕРБАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, 
ВЕШТИНА НЕНАСИЛНЕ 
КОМУНИКАЦИЈЕ 
– Како да кажем 
– Слушање и неслушање 
– Да ли се чујемо 
– Чујем ти срце 

4 
Учествују у игри и размени 

слушају, 

Води радионицу, 
пружа подршку,  
Непристрасно 

слуша и емпатише,  
Демонстрира 

вредности које жели 
да ученици усвоје, 

Искуствено  учење 
кроз игровни 

контекст 

Развијање комуникативне 
способности, подстицање 

групног рада, споразумевања и 
сарадње 
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5. 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ УЧЕНИКА 
ЗА ПРИМЕНУ ВЕШТИНА 
НЕНАСИЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
У РЕШАВАЊУ СУКОБА И 
ВРШЊАЧКОМ ПОСРЕДОВАЊУ 
–  Кад ја нећу 
– Посредовање у сукобу 

између дечака и девојчица 
– Посредовање у сукобу 

између ученика истог пола 
– Посредовање у сукобу 

између родитеља и деце 

4 
Учествују у игри улога, 

слушају, размењују,  
посредују,  

Води радионицу, 
пружа подршку,  
Непристрасно 

слуша и емпатише,  
Демонстрира 

вредности које жели 
да ученици усвоје, 

Искуствено  учење 
кроз игровни 

контекст 

Развијање конструктивног 
решавања сукоба са 

вршњацима и одраслима,  

6. 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ УЧЕНИКА 
ДА УПОЗНАЈУ НЕПОСРЕДНО 
ДРУШТВЕНО ОКРУЖЕЊЕ И 
СОПСТВЕНО МЕСТО У ЊЕМУ, 
И ДА АКТИВНО ДОПРИНОСЕ 
РАЗВОЈУ ШКОЛЕ ПО МЕРИ 
ДЕТЕТА 
– Породично стабло 
– Жирафе у учионици 
– Шта се коме допада 
– Шта можемо да урадимо 

4 
Цртају и размењују, 

учествују у игри 

Води радионицу, 
пружа подршку,  
Непристрасно 

слуша и емпатише,  
Демонстрира 

вредности које жели 
да ученици усвоје, 

Искуствено  учење 
кроз игровни 

контекст 

Развијање креативног 
изражавања, подстицање на 

активну партиципацију, 
оспособљавање да све што 

раде раде из унутрашње, 
позитивне мотивације, а не из 

принуде и послушности 
засноване на страху 

7. 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ УЧЕНИКА 
ДА УПОЗНАЈУ И УВАЖАВАЈУ 
ДЕЧЈА ПРАВА И ДА БУДУ 
СПОСОБНИ ДА АКТИВНО 
УЧЕСТВУЈУ У ЊИХОВОМ 

6 
Упознају, размењују, 

евоцирају, цртају 

Води радионицу, 
пружа подршку,  
Непристрасно 

слуша и емпатише,  
Демонстрира 

Искуствено  учење 
кроз игровни 

контекст 

Упознавање ученика са дечјим 
правима, 

Оспособавање за активно 
учешће у остваривању дечјих 

права 
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ОСТВАРИВАЊУ 
– Дечја права 
– Моја одговорност 
– Кад деца крше дечја права 
– Кад родитељи крше дечја 

права 
– Кад одрасли у школи крше 

дечја права 
– Различити смо али су нам 

права иста 

вредности које жели 
да ученици усвоје, 

8. 

РАЗВИЈАЊЕ И НЕГОВАЊЕ 
ОСНОВНИХ ЉУДСКИХ 
ВРЕДНОСТИ 
– Ја то већ умем 
– Шта кад се то деси 
– Мој омиљени јунак из 

приче/бајке/филма 
– Сарадња 

4 Упознају, размењују 

Излаже листу 
вредности и врлина, 

води радионицу, 
учествује у размени,  

Искуствено  учење 
кроз игровни 

контекст 

Развијање и неговање основних 
људских вредности, 

 

9. 

ЕВАЛУАЦИЈА 
– Ја пре, ја после 
– Презентација резултата 

рада родитељима 

2 Дискутују, процењују,  

Учествује у размени;  
Организује  

презентацију и 
изложбу радова 

Искуствено  учење 
кроз игровни 

контекст 

Развијање критичког мишљења 
о свом раду,  

Упознавање родитеља са 
резултатима оствареног 

програма 
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ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА  

Циљ и задаци  
 
- Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара; 
- развијање конструкторских вештина; 
- развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; 
- упознавање са рачунаром и његовим деловима; 
- стицање знања и развијање вештина за рад на рачунару; 
- стицање знања о могућностима примене стечених вештина у даљем учењу, игри и свакодневном животу. 
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Р. бр. 
теме 

Садржаји програма 
Број 
час. 

Активности ученика у 
образовно васпотном 

раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпотном раду 

Начин и поступак 
остваривања 

прописаних наставних 
планова и програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

1. 
 

УПОТРЕБА ПОЈЕДИНИХ 
ВРСТА МАТЕРИЈАЛА И 
ГОТОВИХ ЕЛЕМЕНАТА 
- избор и употреба 

једноставног прибора и 
алата 

- класификација материјала и 
предмета према одређеним 
параметрима 

- употреба материјала и 
предмета и прављење 
једноставних делова и 
целина 

- руковање једноставним 
фотоапаратом 

2 
Слушање, постављање 
питања, анализирање, 

откривање,  

Објашњава, упућује, 
подстиче, демонстрира 

Метода усменог 
излагања, метода 

решавања проблема, 
дијалог, индивидуални 

облик 

Развијање моторичких 
способности, 

Упознавање управљачких 
делова апарата уређаја и 

играчака, 

2. САСТАВНИ ДЕЛОВИ РАЧУНАРА 1 
Упознаје, чита, 

анализира, посматра, 
експериментише 

Демонстрира, показује 
индивидуални облик, 

демонстративна метода 
Упознавање саставних 

делова рачунара,  

3. 

МИШ 
- миш 
- руковање мишем 
- правилно укључивање 

рачунара, покретање 
програма и искључивање 
рачунара 

4 

Упознаје, поставља 
питања, рукује, 

укључује рачунар, 
искључује рачунар 

Практично показује 
руковање мишем, 

упућује, помаже, прати 
рад ученика, даје 

објашњења 

Метода усменог 
излагања, метода 

решавања проблема, 
дијалог, индивидуални 

облик 

Правилно коришћење миша, 
Вежба финих моторичких 

радњи код ученика,  
Обучавање у правилном 

руковању мишем 

4. 

ГОТОВИ ПРОГРАМИ (ЗА 
ЗАБАВУ, РАЧУНАЊЕ И УЧЕЊЕ) 
- музика, филмови, аудио, ЦД 
- игрице 
- примена рачунара у 

математици 
- готови програми за учење 

8 
Рукује, укључује, 
покреће програм,  

Објашњава, практично 
показује употребу 

програма, прати рад 
ученика, помаже, даје 

инструкције 

индивидуални облик, 
Илустративно – 

демонстративна, 
дијалог, метода 

решавања проблем 
ситуације 

Развијање моторичких 
способности, 

Развијање конструкторских 
вештина 
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5. 

ПРОГРАМ ЗА ЦРТАЊЕ 
- цртање – слободоручно 
- цртање – облици 
- цртање – рад са деловима 

цртежа 
- цртање копирање 
- цртање – сечење и 

лепљење 

6 
Ствара, истражуије, 

креира 

Објашњава, практично 
показује употребу 

програма, прати рад 
ученика, помаже, даје 

инструкције 

индивидуални облик, 
Илустративно – 

демонстративна, 
дијалог, метода 

решавања проблем 
ситуације 

  
Правилно коришћење 
програма за цртање. 

6. 
УПОТРЕБА ТАСТАТУРЕ 
- цртање - текст 

1 
Посматра, слуша, 
креира, уочава, 

примењује 

Даје упутства, помаже,  
подстиче 

индивидуални облик, 
Илустративно – 

демонстративна, 
дијалог, метода 

решавања проблем 
ситуације 

Развијање креативности, 
логичког мишљења и 

способности комбиновања 

7. 
 

ЧУВАЊЕ ЦРТЕЖА (ДАТИ ИМЕ И 
ОДРЕДИТИ МЕСТО) 
ПРОНАЛАЖЕЊЕ САЧУВАНОГ 
ДОКУМЕНТА 
- чување цртежа 

1 
Посматра, слуша, 
креира, уочава, 

примењује 

Демонстрира, 
практично показује 

чување цртежа 

индивидуални облик, 
Илустративно – 

демонстративна, 
дијалог, метода 

решавања проблем 
ситуације 

Обучавање у  чувању цртежа 
и проналажењу сачуваног 

документа 

9. 
ПРОГРАМ ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА 
- УНОС ТЕКСТА 

4 
Посматра, слуша, 
креира, уочава, 

примењује 

Објашњава, практично 
показује употребу 

програма, прати рад 
ученика, помаже, даје 

инструкције 

индивидуални облик, 
Илустративно – 

демонстративна, 
дијалог, метода 

решавања проблем 
ситуације 

Развијање дечје 
радозналости са елементима 

логичког и критичког 
мишљења 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  ЗА  II  РАЗРЕД 

 

Основна школа “Богосав Јанковић” - Кремна 

10. 
ШТАМПАЊЕ 
- штампање цртежа 

1 
Посматра, слуша, 

примењује 

Објашњава и 
практично показује 
употребу штампача 

индивидуални облик, Обучавање у штампању цртежа 

11. 
СКЕНИРАЊЕ 
- скенирање на папир 
- скенирање у рачунар 

2 

Слуша и поставља 
питања, активно 

учествује у скенирању, 
консултује се са 

наставником 

Упознаје са скенером 
као копир апаратом,  

Демонстрира 
коришћење скенера, 

Практично објашњава, 
помаже у раду 

Фронтални, 
индивидуални облик, 

Илустративно – 
демонстративна, 
дијалог, метода 

решавања проблем 
ситуације 

Коришћење скенера, 
Упознавање са скенирањем, 

Обучавање у правилном 
коришћењу скенера 

12. 

РУКОВАЊЕ ДИГИТАЛНИМ 
ФОТОАПАРАТОМ 
- руковање дигиталним 

фотоапаратом 
- прављење снимака 

2 

Слуша и поставља 
питања, активно 

учествује у руковању 
дигиталним 

фотоапаратом, 
консултује се са 

наставником 

Практично објашњава 
руковање дигиталним 
фотоапаратом, упућује 
у прављење снимака 

Фронтални, 
индивидуални облик, 

Илустративно – 
демонстративна, 
дијалог, метода 

решавања проблем 
ситуације 

Стицање знања о могућностима 
примене усвојених вештина у 
учењу, игри и свакодневном 

животу 

13. 
ОБРАДА СЛИКА. ФОТО АЛБУМ 
- фото албум  
- обрада и коришћење слика 

2 

Користи програм за 
обраду слика, прави 

фото албум, 
консултује се са 

наставником,  

Показује обраду слика, 
даје упутства, прати 

рад ученика 

Фронтални, 
индивидуални облик, 

Илустративно – 
демонстративна, 
дијалог, метода 

решавања проблем 
ситуације 

Стицање одређеног техничког 
искуства,  

Стицање рачунарске 
писмености, 

14. 

КОРИШЋЕЊЕ ГОТОВИХ 
ПРОГРАМА И ПРИПРЕМЉЕНИХ 
ШАБЛОНА ЗА ИЗРАДУ ПИСМА, 
ЧЕСТИТКЕ, КАЛЕНДАРА, 
ДИПЛОМЕ... 

2 
Креира и израђује 
писмо, честитку, 

календар, диплому… 

Даје упутства, прати 
рад, подстиче на 

креативност 

индивидуални облик, 
Илустративно – 

демонстративна, 
дијалог, метода 

решавања проблем 
ситуације 

Стицање одређеног техничког 
искуства,  

Стицање рачунарске 
писмености, 
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НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

Циљ и задаци предмета 
Један од пресудних разлога за формирање наставног предмета Народна традиција јесу алармантни извештаји истраживача (етнолингвиста, етнолога, 
фолклориста, етномузиколога) који упозоравају на убрзано одумирање многих важних елемената традицијске културе и њихов нестанак из праксе, оптицаја и - 
најзад - из живота самог. 
Директно увођење најмлађих нараштаја кроз одговарајућу наставу усмерену на ревитализацију традиције, један је од начина да се то спречи или макар одложи. 
Правилним, одмереним и правовременим пласирањем информација о народној традицији постижу се и многа друга добра, као што су стицање свести о себи 
самом и свом месту у свету сличних и различитих, формирање представе о континуитету и укорењености и сл. 
Концепција наставе овог изборног предмета посебан нагласак ставља на локалну народну традицију, чиме се у мултинационалној и мултиконфесионалној средини, 
каква претеже у Србији, чувају права и особености мањина и њихов идентитет. 
Намера је да се ученику овај изборни предмет понуди од првог разреда, али се отвара могућност и за опредељење почетком наредног циклуса све до краја општег 
образовања. 
Циљ: 
Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа 
и народа у ужем и ширем окружењу. 
Задаци: 
Усвајање елементарних знања о: 
разлици између фолклорног и актуелног окружења, и то кроз: 
- упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме, пословице); 
- упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке, разбрајалице итд.); 
- усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима (различити за сваки разред у првом циклусу); 
годишњем циклусу, и то кроз познавање: 
- основних разлика између градског и сеоског начина живота, 
- основних сезонских радова, 
- основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове, 
- основних и општих празника, 
- обичајно-обредних радњи везаних за те празнике. 

 
Циљ и задаци наставе народне традиције у другом разреду 
- Усвајање знања о фолклорним празницима, биљкама и хлебовима (што су били носећи наставни мотиви у првом разреду), кроз следеће: 
- познавање разлике између отвореног и затвореног простора (ливада - кућа); 
- познавање разлике између настањивог и ненастањивог простора (шта је најмањи услов да се нешто сматра домом); 
- познавање различитих облика становања (пећина, кућа, село, варош, град); 
- елементарно познавање структуре традиционалне куће.  
- Тежиште је, заправо, на продубљивању, проширивању и систематизовању знања која су ученици понели од куће. Ни у другом разреду није предвиђено 

додавање потпуно нових и непознатих, методолошки тешко савладивих или нејасних наставних јединица. 
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Р. бр. 
теме 

Садржаји програма 
Број 
час. 

Активности 
ученика у 
образовно 
васпотном 

раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпотном 

раду 

Начин и 
поступак 

остваривањ
а 

прописаних 
наставних 
планова и 
програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

БИЉКЕ 
- Упознавање биља – 

њихове лековите и 
чаробне моћи (по 
веровању) 

- Хербаријум лековитих 
трава 

- Настанак хлеба као 
готвог производа 
одређеног биља. 

12 

Упознају, 
разговарају, 
илуструју,  
уочавају, 

сакупљају, 
бележе, беру 

биље, 
слушају 

песму или 
причу о њему   

Демонстрира, 
упућује, 
помаже, 
открива, 
подстиче 

Индивидуалн
и, групни, 

демонстратив
на, 

дијалошка, 
практичан 

рад 

Упознају, истражују и сакупљају биљке; 
Разликују поједине врсте биљака; 

Праве хербаријум – чаробног биља, лековитих трава; 
Проширују знања о појединим врстама биља; 
Проширивање речника усвајањем нових речи; 

Проширивање и продубљивање знања о настанку хлеба као 
готовог производа одређеног биља; 

развијање поштовања и чувања живог света. 

2. 

КУЋА 
- Огњиште 
- Вода 
- Осветљење 
- разликовање мушких и 

женских радова у животу 
на селу 

- упознавање живог света 
везаног за човека 

- упознавање структуре 
куће 

24 

Упознаје, 
упоређује, 
истражује, 

бележи 

Упућује 
подстиче, 
открива, 

организује, 
демонстрира 

Индивидуалн
и, групни, 

демонстратив
на, 

дијалошка, 
практичан 

рад 

Упознају, упоређују и откривају особености куће – некад и сад; 
Упознају огњиште као центар окупљања породице; 

Стицање знања о снабдевању водом, животу у кући без 
водовода и канализације; 

Сазнање о осветљењу – развојни пут од ватре на огњишту до 
струје; 

Упознавање структуре куће – сеоског дворишта; 
Сазнају начин организације живота на селу – подела послова; 

Упознају материјалну компоненту  традиционалне културе 
путем додира; 

Тумаче обичајно – обредну праксу; 
Стичу прва и елементарна знања о традицији и култури кроз 

фолклорне текстове. 
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ЧУВАРИ  ПРИРОДЕ 
 
Циљ и задаци 
Циљ је развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права 
будућих генерација на очувану животну средину. 
 
Оперативни задаци у другом разреду: 
 
- знати појам животна средина и њене елементе; 
- препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној средини; 
- стицање знања о појавама које угрожавају животну средину; 
- формирање навика и развијање одговорног односа према себи и животној средини; 
- развијање радозналости, креативности и истраживачких способности; 
- развијање основних елемената логичног и критичног мишљења  
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Р. бр. 
теме 

Садржаји програма 
Број 
час. 

Активности 
ученика у 
образовно 
васпотном 

раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпотном раду 

Начин и поступак 
остваривања 
прописаних 
наставних 
планова и 
програма 

Циљеви и задаци 
садржаја програма 

1. 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 
- Вода, ваздух, земљиште (услови живота), биљке и 

животиње; 
- творевине људског рада. 

4 
Трагају, 

истражују,  

Упознаје, 
упућује,  

комуницира, 

Индивидуални, 
групни,  

Дијалошка 
демонстративна, 

истраживачка, 

Упознавање и разумевање 
појма животне средине; 

2. 

ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У ЖИВОТНОЈ 
СРЕДИНИ 
- Сезонске промене на биљкама и животињама (у 

спољашњем изгледу и понашању у зависности од 
годишњих доба, сеоба, презимљавање,...); 

- односи исхране - ланци исхране. 

4 

Истражује, 
користи 
стручну 

литературу, 
интернет,  
запажа, 

илуструје  

Подстиче и 
усмерава 

интересовање и 
креативност 

ученика 
Упућује  

Комуницира 
Истражује 
заједно са 
ученицима 

Индивидуални, 
групни,  

Дијалошка 
демонстративна, 

истраживачка, 
практичан рад 

Развијање радозналости са 
елементима критичког и 

логичкиг мишљења;  
препознавање и описивање 

најуочљивијих појава и 
промена у животној 

средини; 
 

3. 

ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
- Извори загађивања воде; 
- извори загађивања ваздуха; 
- извори загађивања земљишта; 
- последице загађивања животне средине; 
- загађујуће материје у домаћинству (хемикалије, 

ознаке за опасне материје на амбалажи); 
- понашања која нарушавају изглед творевина људског 

рада (школа, зграда, споменика културе...). 

12 
Запажа, 

истражује, 
закључује,  

Охрабрује и 
подстиче 
ученике у 

покушају да 
самостално 

објасне узрок и 
последице 
човековог 

деловања на 
природу 

Индивидуални, 
групни,  

Дијалошка 
демонстративна, 

истраживачка, 
практичан рад 

Стицање знања о појавама 
које угрожавају човекову 

околину; 
Покушавање самосталног 

објашњавања узрока и 
последица човековог 
деловања на природу 

4. 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА 
- Брига о биљкама и животињама у непосредној 

околини (прављење хранилица, појилица и кућица за 
птице, гајење и заливање биљака...); 

- најчешће угрожене биљне и животињске врсте из 

16 

Посматра, 
води 

белешке, 
комуницира, 

слуша, 

Упознаје, 
подстиче, 

организује,  
усмерава, 

комуницира, 

Индивидуални, 
групни,  

Дијалошка 
демонстративна, 

истраживачка, 

Формирање навика и 
развијање одговорног 
односа према себи и 

животној средини; 
Развијање радозналости, 
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непосредне околине и њихова заштита; 
- лековита својства неких биљака (нана, камилица, 

жалфија,...); 
- рационално коришћење природних богатстава: 

штедња воде, енергије; 
- рециклажа (папир, стакло, пластика, метал...); 
- прављење компоста; 
- правила понашања која доприносе очувању здравља. 

запажа, 
закључује, 

прави 
плакате и 
пароле,  

упућује и помаже 
у изради плаката 

и парола 

практичан рад креативности и 
истраживачких 
способности. 
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ОСТАЛИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 
ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ  - СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ 
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Р. бр. 
теме 

Садржаји програма 
Број 
час. 

Активности 
ученика у 
образовно 

васпотном раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпотном раду 

Начин и поступак 
остваривања  

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

1. 

Друштвене активности: 
- Активности поводом обележавања: Дан 

планете Земље, Дан воде, Дан борбе 
против пушења, Дан заштите животне 
средине 

10 

Израда 
Паноа, 
Посете, 

Изложбе, 

Упућује, 
подстиче, 

метода практичних 
радова 

текстуална 
кооперативна 

Сарадња са локалном 
заједницом, 

Развијање свести о здравом 
начину живота, 

Поштовање разлика и уважавање 
својих и туђих  потреба 

2.  

Техничке активности: 
- Уређење школског простора 
- Израда честитки поводом значајних    
      датума 

12 

чишћење 
купљење папирића 
сечење, лепљење, 
  цртање, сликање 

Сарађује, 
учествује, 
помаже 

метода практичних 
радова, 

демонстративна 

Развијање креативности, 
стваралачког рада, уре- 

дности, прецизности, 
изграђивање личних кри- 

тичких ставова према загађењу 
животне средине 

3. 

Хуманитарне активности 
- Акције поводом Дечје 
- Недеље 
- Јесењи крос 
- Сарадња са Црвеним кр- 
- стом 
- Помоћ болесном другу 

10 

прикупљање 
новца, 

школског прибора, 
играчака…; 

припреме за крос, 
посете 

Организује, 
упућује 

Демонстративна, 
Кооперативна, 

Дијалошка, 

Развијање хуманог односа, 
Поштовање разлика и 

разумевање туђих потреба, 
Развијање такмичарског духа 

4. 

Спортске активности 
- Игре  
- Организовање спортских  
      такмичења:  
- одељенска 
- међуодељенска 

20 

Игра, 
различити облици 

кретног 
изражавања 

Демонстрира, 
организује 

демонстративна 
кооперативна 

дијалошка 

Развијање такмичарског духа 
Развијање моторике спретности, 

физичких спо- 
  собности 

5. 

Културне активности 
- дружење са песницима 
- учествовање у активностима поводом 

школских празника 

20 

посете културним 
установама, 

јавни наступи,  
припрема за 
такмичење 
рецитатора 

Организује, даје 
инструкције,  

Демонстративна, 
Текстуална, 

Стваралачка, 
Игра улога 

Развијање опште културе; 
Развијање и подстицање 
стваралачке активности; 

Развијање маште, оригиналности, 
смисла за лепо 
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ДОПУНСКА НАСТАВА – српски језик  –  годишњи фонд часова 18 

Р. бр. 
теме 

Садржаји програма 
Број 
час. 

Активности 
ученика у 
образовно 

васпотном раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпотном раду 

Начин и поступак 
остваривања 
прописаних 

наставних планова 
и програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

1. Језик 5 

Посматра, 
слуша, прати, 

одговара, 
закључује, 
записује. 

Објашњава, 
подстиче, упућује 

Интерактивно 
учење, дијалог, игра 

Савлађивање градива које није 
усвојено у току редовне наставе 

2. Језичка култура изражавања 6 

Посматра, 
слуша, прати, 

одговара, 
закључује, 
записује. 

Разговара, прати, 
подстиче на 

самосталност, 
упућује 

Интерактивно 
учење, дијалог, игра 

Савлађивање градива које није 
усвојено у току редовне наставе 

3. Књижевност  7 
Слуша, прати 
инструкције и 

упутства 

Разговара, прати, 
подстиче на 

самосталност, 
упућује 

Интерактивно 
учење, дијалог, игра 

Савлађивање градива које није 
усвојено у току редовне наставе 
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ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА  –  годишњи фонд часова 18 

Р. бр. 
теме 

Садржаји програма 
Број 
час. 

Активности 
ученика у 
образовно 

васпотном раду 

Активности наставника у 
образовно васпотном раду 

Начин и поступак 
остваривања 

прописаних наставних 
планова и програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

1. Природни бројеви до 100 10 

Слуша, истражује, 
тражи савет и 
помоћ, решава 

задатке 

Усмерава, објашњава, 
подстиче, помаже  

Интерактивно учење 
Практично смисаоно 

учење 
Игра 

Учење путем открића и 
решавања проблема 

Савлађивање градива које 
није усвојено у току редовне 

наставе 

2. Геометријски облици 6 

Разликује, 
Именује, 

открива релације и 
изражава их, 

упоређује, 
уочава. 

Упућује и показује на руковање 
лањиром, 

Објашњава појам линије и 
области (црта), 

Прати, записује, евидентира рад 
ученика 

Интерактивно учење 
Практично смисаоно 

учење 
Игра 

Учење путем открића и 
решавања проблема 

Савлађивање градива које 
није усвојено у току редовне 

наставе 

3. Мерење и мере 2 

Упоређује 
мери и процењује,  
примењује стечена 

знања, 
прави моделе. 

Уводи ученике у појам мерења и 
мера 

Показује, објашњава и 
припрема моделе за мерење 

Прати, записује, евидентира рад 
ученика. 

Интерактивно учење 
Практично смисаоно 

учење 
Игра 

Учење путем открића и 
решавања проблема 

Савлађивање градива које 
није усвојено у току редовне 

наставе 
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ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ – годишњи фонд часова 36 

Р. бр. 
теме 

Садржаји програма 
Број 
час. 

Активности 
ученика у 
образовно 

васпотном раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпотном раду 

Начин и поступак 
остваривања 
прописаних 

наставних планова 
и програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

1. 
Анализа успеха и владања ученика и мере 

за њихово побољшање 
5 Разговор  

Информисање  по 
моделу 

Одељенски 
старешина у 

савременој школи 

Анализира, упућује, 
помаже,  

Реално сагледавање успеха и 
владања у одељењу, 

сагледавање узрока и заједничко 
прављење плана рада ради 

побољшања успеха,  

2. Живот у школи-Дечја недеља-Дечја права 4 

разговор, 
приредба, 

играње 
ситуација, 
уређење 
простора 

Припрема, даје 
упутства, 

коментарише, 
подстиче 

Упознаје, 
осмишљава, даје 

инструкције 

Развијање правилног односа 
према сваком праву, 

Оспособљавање за правилно 
тумачење и разумевање основних 

права 

3. Ја и други-хуманитарне акције 10 

разговор, читање 
текстова, играње 
улога, размена 

искустава 

Разговара, уочава, 
информише 

ученике, 
анализира 

психолошка 
радионица, 

Промовисање позитивних 
социјалних интеракција 

4. Моје здравље 6 
разговор, израда 

паноа, игра   

Указује, упућује, 
саветује, 

демонстрира 
игровне активности 

Очување и унапређење здравља, 
Усклађивање својих активности уз 

подршку одраслих (дневно 
смењивање рада и одмора), 

развијање и неговање хигијенских 
навика, 

Информисање о штетности 
дувана, дроге и алкохола 

5. Заштита животне средине 3 

Шетња крај реке, 
излет у околини 

школе, 
сређивање 

утисака, 
илустрација 

Организује, 
дискутује, 

комуницира, 
подстиче 

радозналост,  

Еколошка 
радионица 

Уочавање потребе очувања 
човековог природног окружења, 

Развијање правилног односа 
према себи и окружењу, 

Развијање радозналости и 
активно упознавање природног  
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доживљаја окружења 

6. Професионална оријентација 1 
разговор, 

посматрање 
слика 

Указује, упућује, 
саветује, 

демонстрира 
 

Препознавање својих жеља и 
интересовања, разликовање 
занимања људи и развијање 

правилног односа према 
професијама,  

Подстицање усклађивања својих 
жеља и својих способности 

7. Културно, забавне спортске активности 7 
разговор, читање 
текстова, израда 
зидних новина,  

Указује, упућује, 
саветује, 

демонстрира 

Игре, 
приредба 

Развијање психофизичких 
способности,  

позитивног става према физичкој 
култури 
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ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ  -  ДРУГИ  РАЗРЕД 

 
Циљ и задаци 

Општи циљ интегрисаних садржаја здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, вештинама, ставовима и вредностима из области 
здравственог васпитања, кроз учење засновано на искуству, да упознају себе, своје окружење и развију способности за здрав живот. 

Остали циљеви и задаци здравственог васпитања су: 

o развијање логичног мишљења и оспособљавање за самостално учење и активно проналажење информација; 

o развијање радозналости и еколошке свести; 

o стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота и развојем хуманизације међу људима; 

o унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље; 

o остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља; 

o подстицање родитеља на активности за унапређење здравља деце; 

o развијање мотивације ученика у односу на здравље и здрав стил живота; 

o подстицање ваннаставних активности осмишљеним акцијама за унапређивање здравља на нивоу локалне заједнице; 

o мотивисање ученика за понашање које чува здравље; 

o пораст нивоа свести о ризичном понашању као "узрочнику" низа здравствених проблема. 

  

Садржаји програма 

I  Тема — Шта се догађа у мом телу 
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1. Растем и развијам се - то се види. Пут хране од уласка у организам до излучивања и избацивања неварених састојака. Пут воде у организму и значај уношења 
довољних количина, као и правилно излучивање из организма. И зуби се мењају - замена млечних зуба сталним зубима, чување здравља зуба, редовне контроле 
код зубара и превенција каријеса. 

II  Тема - Ја и моје здравље 

1. Како сачувати здравље лети и зими, као и током године. Шта може да наруши моје здравље. Чувам се - значај заштите од буке. Правилна примена природне 
и вештачке светлости. Утицај загађене средине на организам - воде и ваздуха. 

III  Тема - Дневни ритам 

1. Лети и зими. 

2. Како препознати умор и замор. Значај одмора и нормалног ритма рада и одмора. Утицај умора и премора на здравље. Значај тренинга. 

3. Школа и здравље. Утицај лоше школске хигијене и неадекватног намештаја на здравље и развој ученика. 

IV  Тема - Лична хигијена 

1. Значај личне хигијене за очување здравља. Купање у базенима и отвореним водама. Хигијена коже и њених продуката - коса и нокти. Хигијена одеће и обуће. 

V  Тема - Исхрана 

1. Мој кувар. Значај уношења свих животних намирница. Термичка обрада намирница и практичне вежбе на тему припреме оброка у школи. 

2. Неправилна исхрана, са освртом на уношење слаткиша и сокова у обилним количинама. 

VI  Тема - Превенција злоупотребе алкохола и дувана 

1. Особине алкохола и никотина. Штетно дејство на организам. Болести које настају као последица уношења алкохола и никотина. 

VII  Тема - Занемаривање и злостављање деце 

1. Социјално угрожена деца. Значај рада служби за хитне случајеве и њихови бројеви телефона. Однос према деци са посебним потребама. Однос према старим 
лицима. 
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Препоруке за остваривање програма здравственог васпитања 

 

Здравствено васпитање је процес који се плански и континуирано одвија. Наставник разредне наставе реализује предложене теме из области здравственог 
васпитања сходно узрасном и образовном нивоу ученика и интегрисаним тематским планирањем кроз обавезне и изборне предмете. Научна истраживања су 
показала да се 52 одсто свих могућих утицаја на здравље односе на свакодневно понашање појединца. Велики број патолошких стања могао би се избећи 
правилним односом према здрављу и животу. Здрав начин живота се учи у породици, школи и широј друштвеној заједници, те школа треба код ученика да покрене: 
позитивне емоције, формирање правилних ставова, спроводи позитивну акцију за здравље, угради знања у облику навика у карактер ученика и трасира пут ка 
вештинама здравог живљења. 

За здрав развој личности ученицима је неопходно помоћи да сигурност траже у сопственој моћи поимања света, интелектуално, емоционално и естетски. Здраво 
понашање је непосредно повезано са здрављем и представља сваку активност предузету ради унапређења, очувања и одржавања здравља. Супротно томе 
"ризично понашање" је дефинисано као специфичан облик понашања који повећава осетљивост за специфичне поремећаје здравља. Саме информације нису 
довољне да ученици прихвате здраво понашање. То је само почетна фаза, односно азбука васпитног процеса која се мора допунити савременим здравствено-
васпитним стратегијама, са добро планираним и контролисаним интервенцијама које утичу на постепено добровољно прихватање понашања које води здрављу. 

Садржаји здравственог васпитања представљају континуитет садржаја реализованих у првом разреду основног образовања и васпитања. Поступно развијање 
знања на нивоу концентричних кругова у складу са узрасним карактеристикама ученика. На часу одељењског старешине неопходно је обрадити наставне садржаје 
који нису нашли своје место у програмским садржајима обавезних, изборних предмета и осталих организационих форми рада на нивоу школе. Стручни активи 
наставника планирају програмске садржаје који се реализују у настави. Рад на реализацији програма одвија се у оквиру: 

- редовне наставе, тј. интеграције здравствено-васпитних садржаја у програме других предмета; 

- ваннаставних активности - спортских секција клубова здравља, акција за унапређење школског простора, као и простора око школе, акција посвећених здравој 
исхрани и свим осталим активностима планираних календаром здравља, 

- ваншколских активности на уређивању зелених површина, сарадње са заједницом, на организовању културних активности и других садржаја за креативно и 
рекреативно коришћење слободног времена. 

За одређене теме неопходно је ангажовати здравствене раднике који се баве том проблематиком (болести зависности, злостављање и занемаривање деце, 
исхрана, орална хигијена), родитеље, друштвено-хуманитарне, спортске, рекреативне, културне и друге организације и удружења. 

Предложени програмски садржаји представљају полазну основу за континуиран рад и реализацију задатих циљева. Унутрашњу структуру планираних садржаја 
флексибилно прилагодити постављеним циљевима образовања и условима рада у школи. Ефикасним и подстицајним методама рада са ученицима доћи до 
начина који омогућава усвајање генеративних, трансферних и функционалних основних знања и вештина, која представљају основу за усвајање појмова и знања у 
наредним фазама школовања. 
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Ниво обраде наставних садржаја у зависности од могућности и интересовања ученика учитељ може организовати тако да сваки ученик упозна основне појмове о 
здрављу и поступно уводи у здрав начин живљења. Применом принципа поступности - од лакшег ка тежем, у другом разреду се проширују знања како по обиму, 
тако и по сложености садржаја. Подстицањем мисаоне активности и применом метода анализе и синтезе постиже се логичан начин размишљања и виши сазнајни 
ниво. У реализацији програма пратити развојни пут ученика водећи рачуна о индивидуалним карактеристикама сваког понаособ, као и о социјалном миљеу у ком 
ученик живи. 

Подршка учитеља као и целог одељења током рада битан је предуслов успешне реализације програма. Потребно је применити низ методичких радњи током сваког 
часа обраде садржаја. Поред теоријских информација и њихове практичне примене ради сагледавања целовитости материје, потребно је дијалошком методом што 
више подстицајно активирати ученике у раду користећи при том животно искуство, односно ситуације у којима су се некада нашли. 

За успешну реализацију појединих наставних јединица потребно је ангажовати родитеље, али на добровољној основи, јер су они неопходан партнер наставницима 
и истовремено извор идеја активности и добре воље, вођени искреном жељом за стварањем што хуманијих и здравијих услова за школовање своје деце. Облици 
сарадње са родитељима могу бити различити: преко деце, индивидуално, родитељски састанци, трибине, непосредно учешће родитеља у реализацији наставних 
тема. 

Деци је неопходно приближити чињеницу да је здравље појединца не само лично, већ и опште добро. Оно се у великој мери учи те свако може значајно утицати на 
квалитет свога здравља ако прихвати здрав стил живота. Деца морају добити благовремену и квалитетну информацију коју ће умети да усвоје и уграде у 
свакодневно понашање. Постоје бројне могућности како се свака тема може приближити ученицима. То сигурно не треба да буде једноставно изношење чињеница, 
већ разноврсне активности које свестрано укључују ученике кроз радионице, едукативне игре, имитације... Неопходно је остварити интерактивно и динамично 
учење у одељењу како би ученици с лакоћом прихватили и усвојили знања, а да при томе немају утисак напорног рада. Створити динамичку и променљиву средину 
за учење, са осмишљено организованим материјалом који одговара развојном нивоу и индивидуалним интересовањима ученика. 

Грађење толерантне комуникације је кључно да би се сви ученици осећали пријатно и да би активно и отворено учествовали у заједничком раду. 

Изузетно је важно да учитељ води и усмерава рад. Неопходно је да сви ученици говоре један по један, а остали слушају. Слушање других може проширити или 
променити нечије ставове, помоћи да се размене идеје, разјасне ставови, вредности и понашање. 

Наставник разредне наставе подстиче дискусију питањима имајући у виду индивидуалне карактеристике ученика. Истицање важности сагледавања проблема из 
различитих углова омогућава и развијање критичког мишљења, једне од основних животних вештина. На крају дискусије изводи се закључак у ком је пожељно 
изнети позитивне коментаре које су ученици користили током часа. 

Наставне активности потребно је усмерити на животну праксу и тиме знања и умења ставити у функцију применљивости. У раду са ученицима неопходно је 
подстицати радозналост, самосталност и стваралачке идеје, са уважавањем развојних и индивидуалних карактеристика. 

За успешну реализацију програма изузетно је значајна подршка у виду обуке наставника са приручником као пратећом литературом и основним ослонцем у 
реализацији програма здравственог васпитања. Ученици као извор информација користе постојеће уџбенике и расположиву литературу из осталих наставних 
предмета на нивоу узраста, као и остале изворе информација (штампане, аудиовизуелне, електронске...). 
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ПРОЈЕКАТ Имплементација програма „Покренимо нашу децу“ којим уводимо додатну свакодневну 15-оминутну физичку активност за ученике од 
1. до 4. разреда у основним школама у Републици Србији. 
 
ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  
Промоција здравља и физичке активности у циљу СМАЊЕЊА ДЕФОРМИТЕТА код деце од 1.- 4. разреда основне школе.   
Развијање компетенција наставника разредне наставе да применом програма утичу на ПРАВИЛАН ПСИХОФИЗИЧКИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ.  
УНАПРЕЂИВАЊЕ ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ наставника разредне наставе за програмирање и планирање програма вежби 
превенције код ученика од 1.- 4. разреда основне школе. 
ПРОГРАМ “ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ” 
Први модел 
А – весела столица  
Б – причам ти причу 
В – здрава стопалца 
Г – разиграна палица 
Други модел 
А – музичка гимнастика 1 
Б – музичка гимнастика 2 
В – плеши и заледи се 
Трећи модел 
А – јесење играрије 
Б – зимске играрије 
В – пролећне играрије 
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ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  ДРУГОГ  РАЗРЕДА  

 

1
. 

Т
ем

а
 –

 Ј
а
 и

 д
р

у
ги

 
1.  

Поново у школи– повратак у школу 

2.  
Наш знак одељења– стварамо знак одељења 

3.  
Наши дланови–представљање себе 

4.  
Мој страх– причамо о страху и како да превазиђемо страх 

5.  
Моји снови–o чему често сањамо 

6.  
Моје жеље–које су нам жеље 

7.  
Лица и осећања– наша осећања 

8.  
Кад сам срећан 

9.  Д као другрство.........– како да будемо добри другари - радионица из „Еликсир 

толеранције 1“ - педагог 

2
. 
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10.  
Семафор лепих речи 

11.  
Како да будемо добри...– покажимо како да будемо добри једни према другима 

12.  
Помози старијима– укојим све ситуацијама можемо да помогнемо старијима 

13.  
Помоћ или нешто друго–шапутање на часу –да ли је помоћ или нешто друго 

14.  
Мој портфолио–упознавање са портфолиом ученика 

15.  
Дужности редара–које су дужности редара 

16.  Уредимо  учионицу–како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у учионици 

и школи.Уређивање паноа 

17.  
Радионица из „Чувари осмеха“ - педагог 
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18.  Дочекајмо Нову годину– припремили смо  одељенску приредбу и приказујемо 

родитељима 

19.  Како смо прославили празнике – представом приказујемо одлике Божића и 

Божићних празника 

20.  Празници некада и сада – представљамо представом како се некад празник 

славило, а како сада 

21.  
Кад порастем бићу... – шта ће бити кад порасту, шта деца воле 

22.  
Кад старији говоре – поштујемо старије када говоре 

23.  
Реч је....... – које су нам ружне навике 

3
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24.  
Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму или баку поводом осмог марта 

25.  
Изабран је....... – бирамо хигијеничара у одељењу, благајника... 

26.  
Чувајмо здравље – како да сачувамо своје здравље 

27.  
Бавимо се спортом – зашто је добро да се бавимо спортом 

28.  
У сусрет пролећу – чувајмо природу 

29.  
Форе и фазони – први април – Дан шале 

30.  
Мобилни телефон – како и када  користимо мобилни телефон 

31.  
Хало ко је тамо? – како користимо телефон 

32.  
Како да користим компјутер – када и како користимо компјутер 

33.  
Пратим црвени кружић – које емисије треба да гледамо на телевизији 

34.  
Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

35.  Научили смо – шта нам се највише допало на часовима одељенске заједнице 

током ове школске године 
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36.  
Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године 

 

 


